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المقدمة
الحمد  .الذي ھدانا بھدايته ،و َمنَّ علينا باإليمان بوحدانيته ،وأنعم علينا بخاصته
وخالصته ،والصالة والسالم على خاتم النبيين ،وأشرف المرسلين ،المبعوث رحمة
للعالمين ،أبي القاسم محمد المصطفى ،وعلى آله مصابيح الھدى ،والوسيلة العظمى،
ھاو ،الحجج الكرام،
ناج ،والمتخلف عنھم ٍ
وأبواب رحمة المولى ،المتمسك بھم ٍ
واألئمة األعالم ،واللعن الدائم على أعدائھم ،الفجرة األشرار ،ومن تبعھم من
النواصب والكفار ،إلى يوم اإلحضار ،وبعد...
كل ما تركه أھل البيت )ع( لطيف ،ومن ذلك سيرتھم الغ ّراء  ،فھي صفحات مشرفة
وضاءة مشرقة ،تفيض عزاً ً وكرامة ،نبالً وشھامة ،عفة وزھادة ،توسمت فيھم
أعالي الصفات ،وھم غاية مكارم األخالق .وعند االطالع على صفحات التاريخ
وطلب االلتماس معرفة بعض سيرة المعصومين )ع( ،يدفعنا الشوق إلى تلك
الصفحات الخالدة التي رسمتھا تلك األيام الخوالي وھي تتحدث عن سيد األوصياء،
نفس سيد األنبياء  ،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع( ،مزيج اإليمان والجھاد
والثورة والفكر واإلنسانية وجميع القيم المتعالية ، ،فھو الوارث لنوح وإبراھيم
وموسى وعيسى  ،وارث قريش والعرب  ،وارث عبد المطلب وأبي طالب  ،وارث
كل شموخ األصالب  ،من األب آدم ومروراً بكل قادة الحرية واليقظة في تأريخ
البشرية ،مرورا بإبراھيم العظيم وموسى الكليم وعيسى الحليم ومحمد الكريم
) صلوات  Wعليھم أجمعين ( ،ھذا ھو أمير المؤمنين نسيج القيم والمعاني الروحية
) صلوات  Wعليه( .بعلي)ع( تبدأ سلسلة العصمة الحميدة ،وبولده تختم الحياة
الرتيبة.
في بحثنا المتواضع ھذا ال يسعنا أن نترجم بعض ما قاله سيد األوصياء واألتقياء،
إال إنا طمعنا أن نتقرب من الرحمة اإللھية ،فنلتمس الرشحات القدسية من عبق
ألفاظه الفياضة ،وھو يخبر العباد عن المغيبات التي يعجز معرفتھا غيره  ،بل
جھلھا عامة الناس وخاصتھم ،فيخبر عن الماضي السحيق ،والمستقبل القريب
والبعيد ،يخبر عن أحداث ،وقعت في أزمنة متعددة  ،وأحداث لم تأت بعد  ،تنبىء
عن مستقبل األحداث والخطوب ،جاءت مطابقة للواقع بكل تفاصيلھا ودقة أحداثھا،
وكأنه )ع( عاش تلك األزمنة ومر بأوقاتھا ،كما انه اخبر عن مھدي ھذه األمة ،وان
له غيبة تطول ،فيصبر فيھا المؤمنون ويثبتون على نھج األوصياء  ،وينزلق فيھا
3

آخرون نحو الباطل ،يميتون الحق ويظھرون البدع ،ليس فيھم واع ،ھمج رعاع ،ال
يردھم مانع ،وال يردعھم رادع ،وال يحجزھم وازع.
راجين العلي القدير أن يوفقنا للتمسك بنھج محمد وآل محمد )ص( وااللتزام
بأوامرھم ،ويوفقنا لمعرفتھم ) صلوات  Wعليھم أجمعين ( انه سميع بصير والحمد
 .رب العالمين.
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المبحث األول
المطلب األول
الغيب
الغيب  :كل ما غاب عنك  .تقول  :غاب عنه غيبة وغيبا وغيابا وغيوبا ومغيبا .
وجمع الغائب غيب وغياب وغيب أيضا
وغيابة الجب  :قعره  .وكذلك غيابة الوادي  .تقول  :وقعنا في غيبة وغيابة  ،أي
ھبطة من األرض  .وقولھم  :غيبه غيابه  ،أي دفن في قبره. ١
ك  ،وجمعه غِ يابٌ و ُغيُوبٌ ؛
ال َغيْبُ  :ال َّش ُّ
قال  :أَ ْن َ
ت َنبيٌّ َتعْ َل ُم الغِيابا

ال قائالً إِ ْفكا ً وال مُرْ تابا

وال َغيْبُ  :ك ُّل ما غاب عنك .
غاب عنھم  ،مما
ب ؛ أَي يؤمنون بما
أَبو إِسحق في قوله تعالى  :يؤمنون بال َغ ْي ِ
َ
َ
َ
ث والجن ِة والنار .
مر ال َبعْ ِ
أخبرھم به النبيُّ )ص( ،من أ ِ
غاب عنھم مما أَنبأَھم به  ،فھو َغيْبٌ ؛ وقال ابن األَعرابي  :يؤمنون َّ
با. .
وك ُّل ما
َ
صالً في القلوب .
قال  :وال َغيْبُ أَيضا ً ما
ُيون  ،وإِن كان م َُح َّ
َ
غاب عن الع ِ
ويُقال  :سمعت صوتا ً من وراء ال َغيْب أَي من موضع ال أَراه .
وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب  ،وھو كل ما غاب عن العيون  ،سواء كان
صالً في القلوب  ،أَو غير محصل .
م َُح َّ
وغ ْي َب ًة  ،و َغ ْيب ً
وغاب َع ِّني األَمْ ُر َغيْبا ً  ،وغِ يابا ً َ ،
ُوبة  ،و ُغيُوبا ً  ،و َمغابا ً  ،و َمغِيبا ً ،
َ
٢
و َت َغيَّب َ :ب َط َن  .و َغيَّبه ھو َ ،
وغيَّبه عنه .
الغيب  :الشك  ،ج  :غياب وغيوب  ،وكل ما غاب عنك  ،وما اطمأن من األرض ،
والشحم  ،والغيبة  ،كالغياب  ،بالكسر  ،والغيبوبة والغيوب والغيوبة والمغاب
والمغيب والتغيب  .وغاب الشئ في الشئ يغيب غيابة  ،بالكسر  ،وغيوبة وغيابا
وغيابا وغيبة  ،بكسرھما  .وقوم غيب وغياب وغيب  ،محركة  :غائبون  .والغابة :
١

 الصحاح ،الجوھري ،ت٣٩٣ھـ  ،تحقيق  :أحمد عبد الغفور العطار ،الطبعة  :الرابعة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ ،م ،الناشر  :دار العلمللماليين  -بيروت – لبنان ،ج ،١مادة غيب.

٢

 -لسان العرب ،ابن منظور ،ت ٧١١ :ھـ ،سنة الطبع  :محرم  ،١٤٠٥الناشر  :نشر أدب الحوزة ،ج ،١مادة  :غيب.

5

الوھدة  ،والجمع من الناس  ،والرمح الطويل ،أو المضطرب في الريح ،واألجمة،
 . ..وغيابة كل شئ  :ما سترك منه .ومنه ) غيابت الجب (  .وغياب الشجر ،
وتشدد الياء  :عروقه  .وغابه  :عابه ،وذكره بما فيه من السوء ،كاغتابه  .والغيبة :
فعلة منه  ،تكون حسنة أو قبيحة  .وامرأة مغيب ومغيبة ومغيب  ،كمحسن  :غاب
زوجھا .وتغيب عني ،ال يجوز تغيبني إال في ضرورة شعر .وغائبك ما غاب عنك
 ،اسم كالكاھل. ١
المجاز ،
وح َم َله َبعْ ضٌ على
غيب  :ال َغيْبُ  :ال َّش ُّ
َ
ك قال شي ُخنا  :أَن َكره بعْ ضٌ َ ،
صحَّ حه جما َعة ج غِ َيابٌ و ُغيُوبٌ قال :
و َ
أَنت َن ِبيٌّ َتعْ َل ُم ال ِغ َيابا

ال قائالً إِفكا ً َوالَ مُرْ َتا َبا

ك  ،كأَنه َمصْ دَر ب َمعْ َنى ال َفاعِ ل ْ ،
ومثلُه في ال َك َّشاف  .قال
اب َع ْن َ
وال َغيْبُ ُ :ك ُّل َما َغ َ
أَبُو إِسْ َحاق َّ
اب ع ْنھم ،
الزجَّ ا ُج في َق ْولِه َت َعا َلى  ) :ي ُْؤ ِم ُنون بال َغ ْي ِ
ب ( أَي بما َغ َ
َ
ار  .و ُك ُّل َما َغاب َع ْنھُم ِممَّا
فأخبرھم به ال َّن ِبيُّ )ص( من أم ِْر ال َبعْ ث والج َّنة وال َّن ِ
 . .قال َ :
والغيْبُ أَيْضا ً َ :ما
أَ ْن َبأَھُم به فھو َغيْبٌ  .وقال ابْنُ األَعْ َر ِابيّ  :ي ُْؤ ِم ُنون ِبا ِ
صالً في القُلُوب  .ويقال َ :سم ُ
وراء
ان م َُح َّ
صوتا ً مِنْ َ
ِعت َ
ُون وإِنْ َك َ
َغ َ
اب عن ال ُعي ِ
ث ذ ْك ُر ال َغيْب ؛ وھو ك ُّل ما
الحدِي ِ
ال َغ ْي ِ
ب  ،أَي مِنْ َم ْوضِ ٍع ال أَراه  .وقد َتكرَّ ر في َ
صالً في القلوب أَو َغي َْر مُحصَّل .
َغاب َع ِن ال ُعيُون َس َوا ٌء كان مُح َّ
وج ْمعُه ُغيُوبٌ  .أَنش َد ابْنُ األَعْ َر ِابيّ :
كَ ،
ض  :ما َغيَّب َ
وال َغيْبُ من األَرْ ِ
أَراھ ُ
ب وبال ِّتالَ ِع
وح َّل ِم ْنھُم
ِط بال ُغيو ِ
ِيع َ
إِ َذا َك ِرھُوا الجم َ
وال َغيْبُ َ :ما ْ
وجمْ عُه ُغيُوبٌ  .قال َل ِبي ٌد يَصِ ف َبقر ًة أَ َك َل السَّبع
ض َ
اطمأَنَّ من األَرْ ِ
َو َلدَھا  ،فأَق َب َلت َت ُ
طوفُ َخ ْل َفه :
عن َظھ ِْر َغ ْي ٍ
ب واألَنِيسُ َس َقا ُم َھا

َ
و َت َسم ْ
فراع َھا
ِيس َ
َّعت ِر َّز األن ِ

َ
اع َھا  ،أَي أَ َ
ص ْو َ
فز َع َھا  .وقوله واألَنِيسُ
ت ال َّ
صيّادِين َ ،ف َر َ
ِيس أَي َ
َت َسم ََّعت ِر َّز األن ِ
صيَّادِين يَصِ ي ُدو َنھا فھم َس َقا ُم َھا .
َس َقا ُم َھا  ،أَي أَنَّ ال َّ
ب ال َّشا ِة  ،و َشاةٌ َذ ُ
ات َغيْب أَي َشحْ ٍم  ،ل َت َغي ُِّبه عن العيْن
وال َغيْبُ  :ال َّشحْ ُم  ،أَي َشحْ ُم َثرْ ِ
ْن الرَّ قاع يَصِ فُ َف َرسا ً .
 .وقو ُل اب ِ
و َت َرى ِل َغرِّ َنساهُ َغيْبا ً َغامضا * َقل َِق َ
ْق ال َم ْفصِ ل
الخصِ ي َلة من فُ َوي ِ
١

 -ينظر القاموس المحيط ،الفيروز آبادي ،ت ٨١٧ :ھـ  ،ج ١مادة ) :غيب(.
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ان .
فج َرى ال َّن َسا َب ْي َن ُھ َما واسْ َت َب َ
قوله َغيْبا ً َ ،يعْ نِي ا ْن َف َل َقت َف ِخ َذاه ب َلحْ َم َتين عند س َمنه َ
ص َبة  .وال َغرُّ َ :ت َكسُّر ْ
َ
ض ُنه .
الجل ِد و َت َغ ُّ
والخصِ ي َل ُة ُ :ك ُّل َلحْ َمة فيھا َع َ
وال َغ ْي َب ُة بال َف ْتح َ ،
والغيْب كال ِغ َياب بال َكسْ ِر  ،وال َغ ْيبُو َب ِة على َفعْ لُولة ويقال َف ْيعُو َلة ،
على ْ
ب ُك ُّل ذلك َمصْ دَر
ب  ،وال َمغِي ِ
ضم ِِّھ َما وال َم َغا ِ
اختالف فيه  .وال ُغيُو ِ
ب وال ُغيُو َب ِة ب َ
غاب َع ِّني األَم ُر  ،إِ َذا َب َط َن َ .
َّب َع ِّني األَ ْم ُر َ :ب َط َن
والغيْبُ  :مث ُل ال َّت َغيُّب  .يقال َ :ت َغي َ
َ ،
وغ َّي َب ُه ھُو و َغيَّب ُه ع ْنه.١

وأما الغيب في اآلية الكريمة  ) :ذلك الكتاب ال ريب فيه ھدى للمتقين  .الذين
يؤمنون بالغيب  ٢( .فھو  Wتعالى ،ألنه ال يرى في دار الدنيا ،وإنما ترى آياته
الدالة عليه .وقيل  :الغيب  :ما غاب عن الناس مما أخبرھم به النبي)ص( من
المالئكة والجنة  ،والنار  ،والحساب.وقيل  :الشك .والغيبة  :البعد  ،والتواري. ٣،
) الذين يؤمنون بالغيب ( يعني بما غاب عن حواسھم من األمور التي يلزمھم
اإليمان بھا ،كالبعث والحساب والجنة والنار  ،وتوحيد  Wوسائر ما ال يعرف
بالمشاھدة ،وإنما يعرف بدالئل قد نصبھا  Wعز وجل عليھا كآدم ،وحواء ،
وإدريس  ،ونوح  ،وإبراھيم واألنبياء الذين يلزمھم االيمان بھم ،وبحجج  Wتعالى
وإن لم يشاھدوھم ويؤمنون بالغيب ،وھم من الساعة مشفقون. ٤

١

 تاج العروس ،الزبيدي ،الوفاة  ،١٢٠٥ :تحقيق  :علي شيري ،سنة الطبع ١٩٩٤ - ١٤١٤ :م ،المطبعة  :دار الفكر  -بيروتالناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت ،ج ٢مادة  :غيب.
٢
 سورة البقرة  :اآلية .٣-٢٣
 القاموس الفقھي ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،الطبعة  :الثانية ١٩٨٨ - ١٤٠٨ ،م ،الناشر  :دار الفكر  -دمشق – سوريا،ص.٢٨٠
٤
 بحار األنوار ،العالمة المجلسي ،ت  ١١١١ھـ ،تحقيق  :السيد إبراھيم الميانجي ،محمد الباقر البھبودي ،الطبعة  :الثالثةالمصححة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،م ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان ،ج ٦٥ص .٢٨٥
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المطلب الثاني
تقسيمات العلم
للعلم تقسيمات عدة  ،ومن وجوه متعددة ،فقال علماء المنطق إن العلم يقسم إلى :
 -١التصور ،ھو اإلدراك ،وانطباع صورة الشيء في الذھن ،كما تنطبع صورة
األشياء في المرآة.١
 -٢التصديق ،ھو االعتقاد ،الذي يستلزم الحكم والجزم في مطابقة الخبر
للواقع.٢
وكذلك قسموه إلى ضروري ونظري :
 -١الضروري  :يسمى أيضا ) البديھي( وھو ما ال يحتاج في حصوله إلى
كسب ونظر وفكر.٣
 -٢النظري  :وھو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر.٤
أما المتكلمون قالوا إن العلم يقسم إلى  :العلم اللدني والكسبي
األول  :لدني متعلق بمعرفة أسرار المبدأ والمعاد ،٥يكون تحصيله بالتعليم
الربّانىّ بالتدريج وغير التدريج ،يحمله صفوة مختارة أھال لحمله ،كاألنبياء
واألوصياء واألولياء ،صونا عن الوقوع عند غير أھله .
الثاني  :العلم الكسبي يحصل إمّا بموھبة من  Wفيفيضه على قلوب األنبياء
واألوصياء وإمّا بتحصيله من األساتذة والعلماء ،٦على التدريج ،ويحتاج إلى
زمان ومكان .
والمفسرون قالوا إن العلم علمان ،ھما :
األول  :علم عند َّ
 Wمخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه ،مخزون يقدم منه ما يشاء
ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء . ٧
الثاني  :علم علمه مالئكته ورسله فما علمه مالئكته ورسله فإنه سيكون ال يكذب
نفسه وال مالئكته وال رسله .١
١

 المنطق ،الشيخ محمد رضا المظفر ،ت ١٣٨٣ھـ ،الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،ص.٢١
٢
 نفس المصدر.٣
 نفس المصدر.٤
 نفس المصدر.٥
 الوافي ،الفيض الكاشاني ،ت ١٠٩١ھـ ،تحقيق  :عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع األصل ضياء الدين الحسيني» العالمة « األصفھاني ،الطبعة  :األولى ،سنة الطبع  :أول شوال المكرم  ١٤٠٦ھ  .ق  ٦٥ / ٣ / ١٩ھ  .ش ،المطبعة  :طباعة
أفست نشاط أصفھان ،الناشر  :مكتبة اإلمام أمير المؤمنين علي )ع( العامة – أصفھان ،ج٢ص.٤٦
٦
 منھاج البراعة في شرح نھج البالغة ،حبيب  Wالھاشمي الخوئي ،ت ١٣٢٤ھـ ،تحقيق  :سيد إبراھيم الميانجي ،الطبعة  :الرابعةالمطبعة  :مطبعة اإلسالمية بطھران ،الناشر  :بنياد فرھنگ امام المھدي ) عج ( ،ج٢١ص.١٠٨
٧
 ينظر بحار األنوار ،العالمة المجلسي ،ت ١١١١ھـ ،تحقيق  :يحيى العابدي ،الطبعة  :الثانية المصححة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،مالناشر  :مؤسسة الوفاء  -بيروت – لبنان ،ج٤ص.١١٣
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المطلب الثالث
علم اإلمام علي )ع(
بعد أن عرفنا أقسام العلم ،مما تقدم ،فأي علم كان لدى اإلمام علي )ع( ؟ وھل علمه
كسبي أم لدني الھي ؟ والحقيقة إن اإلمام علي بن أبي طالب )ع( ،قد حاز على
جميع العلوم ،ومن ذلك نذكر حديثه في علمه الكسبي حيث يقول  ) :علمني رسول
 Wألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ولم يعلم ذلك أحدا غيري( ،٢وكان
يقول )ع( ) :ھذا ما زقني رسول  ) Wص ( زقا زقا ( ،٣وفي علمه اللدني قال )ع(
 ) :ا ْن َد َمجْ ُ
ون عِ ْل ٍم َل ْو بُحْ ُ
اب األَرْ شِ َي ِة فِي
ت ِبه َالضْ َط َر ْب ُت ْم  -اضْ طِ َر َ
ت َع َلى َم ْك ُن ِ
َّ
الط ِويِّ ْال َبعِي َد ِة ( ،٤وكان )ع( يقول ) :اسألوني عن طرق السماء ،فإني أعرف بھا
من طرق األرض( ،٥وكان )ع( يقول ) :ولوال آية في كتاب  Wعز وجل ألخبرتكم
بما كان وبما يكون ،وبما ھو كائن إلى يوم القيامة  ،وھي ھذه اآلية  ) :يمحوا  Wما
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( ،٦اما عن علمه عن القران والكتب السماوية
األخرى ،فكان )ع( يقول) :سلوني قبل أن تفقدوني ،فو Wالذي فلق الحبة وبرأ
النسمة لو سألتموني عن أية آية في ليل أنزلت أو في نھار أنزلت ،مكيھا ومدنيھا،
سفريھا وحضريھا ،ناسخھا ومنسوخھا ،محكمھا ومتشابھھا ،وتأويلھا وتنزيلھا
ألخبرتكم( ،٧و) قال  :يا معشر الناس ،سلوني قبل أن تفقدوني ،سلوني فإن عندي
علم األولين واآلخرين ،أما و Wلو ثنيت لي وسادة ،فجلست عليھا ،ألفتيت أھل
التوراة بتوراتھم حتى تنطق التوراة فتقول  :صدق علي ما كذب ،لقد أفتاكم بما أنزل
 Wفي ،وأفتيت أھل اإلنجيل بإنجيلھم حتى ينطق اإلنجيل فيقول  :صدق علي ما
كذب ،لقد أفتاكم بما أنزل  Wفي ،وأفتيت أھل القرآن بقرآنھم حتى ينطق القرآن
فيقول  :صدق علي ما كذب ،لقد أفتاكم بما أنزل  Wفي ،وأنتم تتلون القرآن ليال
١

 نفس المصدر.٢
 ينظر الخصال ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق  :علي أكبر الغفاري ،سنة الطبع  ١٨ :ذي القعدة الحرام ،١٤٠٣الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،ص.٥٧٢
٣
 األمالي ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق  :قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة – قم ،الطبعة  :األولى١٤١٧ ،ھـ ،الناشر :مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ،ص.٤٢٢
٤
 نھج البالغة ،خطب اإلمام علي ) ع ( ) تحقيق صالح ( ،ت ٤٠ھـ ،تحقيق  :ما أختاره وجمعه الشريف الرضي  //ضبط نصهوابتكر فھارسه العلمية  :الدكتور صبحي صالح ،الطبعة  :األولى ١٩٦٧ - ١٣٨٧ ،م ،ص.٥٢
٥
 الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية ،ت ٧٢٨ھـ ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا  //مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة  :األولى- ١٤٠٨ ، ١٩٨٧م ،الناشر  :دار الكتب العلمية ،ج  ٥ص٨٢.
٦
 التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ت٣٨١ھـ  ،تحقيق  :تصحيح وتعليق  :السيد ھاشم الحسيني الطھراني ،الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالميالتابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،ص.٣٠٥
٧
 -نفس المصدر.
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ونھارا ،فھل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟( .١والخالصة إن علمه لدني و كسبي،
ويكفي إن رسول ) Wص( قال فيه  ) :أنا مدينة العلم وعلي بابھا( ،٢وھذا يعني إن
علم النبي )ص( أودع عند اإلمام علي )ع( ،وان اإلمام على )ع( اقرب الطرق
المؤدية إلى العلم اإللھي ،ولم يكن أحد من أصحاب رسول َّ
 ) Wص( يقول ) :
سلوني ( غير اإلمام عليّ  ،٣وانه )ع( كان عنده كل ما يحتاجه وتحتاجه األمة من
العلم ،وكان ابن عباس يقول  ) :علي علم علما علمه رسول  Wورسول  Wعلمه
 Wفعلم النبي علم  Wوعلم علي من علم النبي وعلمي من علم علي وما علمي وعلم
أصحاب محمد في علم علي إال كقطرة في سبعة أبحر ( ،٤وانه )ع( كان خازن سر
رسول ) Wص( ،فكان رسول ) Wص( يقول  ) :خازن سري بعدي علي (،٥
وكان سلمان المحمدي )رض( يقول  ) :ال يخبركم بسر نبيكم غيره ( .٦قال اإلمام
الصادق )ع(  ) :إن َّ
 Wجل وعز أخبر محمدا صلّى  Wعليه وآله وسلّم بما كان منذ
كانت الدنيا  -وبما يكون إلى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه
فيما سواه ( ،٧فعلم اإلمام علي )ع( علم الرسول )ص( ،وعلم الرسول )ص( ھو
علم  Wتعالى ،فال يخفى على اإلمام علي )ع( ،إال ما خفيّ على رسول ) Wص(.

١

 مصباح البالغة ) مستدرك نھج البالغة ( ،الميرجھاني ،ت ١٣٨٨ھـ ،سنة الطبع  ،١٣٨٨ :ج ٢ص.١٣٥٢
 فوائد الطوسية ،الحر العاملي ،ت ١١٠٤ھـ ،تحقيق  :علق عليه وصححه العالمان المتتبعان الحاج السيد مھدي الالزوردي والشيخمحمد درودي ،شعبان  ،١٤٠٣المطبعة  :المطبعة العلمية – قم ،ص.٢٦٥
٣
 كشف الغطاء عن مبھمات الشريعة الغراء ) ط.ج ( ،الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،ت ١٢٢٨ھـ ،تحقيق  :مكتب اإلعالم اإلسالمي -فرع خراسان  -المحققون  :عباس التبريزيان  ،محمد رضا الذاكري ) طاھريان ( وعبد الحليم الحلي ،الطبعة  :األولى ،سنة الطبع :
 ١٤٢٢ھـ ،المطبعة  :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الناشر  :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمى ) مركز النشر التابع لمكتب
اإلعالم اإلسالمي ( ،ج١ص.٩٠
٤
 مناقب آل أبي طالب ،ابن شھر آشوب ،ت ٥٨٨ھـ ،تحقيق  :تصحيح وشرح ومقابلة  :لجنة من أساتذة النجف األشراف- ١٣٧٦ ، ١٩٥٦م ،المطبعة  :الحيدرية  -النجف األشراف ،الناشر  :المكتبة الحيدرية  -النجف األشراف ،ج ١ص.٣١٠
٥
 نفس المصدر.٦
 نفس المصدر.٧
 -الوافي ،ج ١ص.٥١٥
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المبحث الثاني
اإلخبار عن الماضي المجھول
إن اإلمام علي بن أبي طالب )ع( كان يمتد بنظره إلى الغيب المجھول في الماضي
التليد وكذلك في المستقبل القادم البعيد ،على السواء فھو يخبر عن حال وواقع أمم
خلت وما وقع في حياتھا من عظات وعبر ،ويخبر عن الذي ستمر به األمم في
القادم من األزمان ،ويؤكد على وقوع األحداث والخطوب وكأنه عاشھا وتعرف
على أحوالھا ،بل يخبر عن دقائق ومفردات أشخاص ممن سيكون لھم شأن في
األمم.
ومن أخبار الغيب في الماضي ،إجابته بالدقة المتناھية على أسئلة قوم من أحبار
اليھود ،فسألوه عن أقفال السماوات ما ھي ؟ وعن مفاتيح السماوات ما ھي ؟ وعن
قبر سار بصاحبه ما ھو ؟ وعمن أنذر قومه ليس من الجن وال من اإلنس ،وعن
خمسة أشياء مشت على وجه األرض لن يخلقوا في األرحام ،وما يقول الدراج في
صياحه ،وما يقول الديك والفرس والحمار والضفدع والقنبر ،فقال لھم علي )ع( :
إن لي عليكم شريطة  :إذا أنا أخبرتكم بما في التوراة دخلتم في ديننا ؟ قالوا  :نعم .
فقال )ع(  :أما أقفال السماوات ھو الشرك با ،.فإن العبد واألمة إذا كانا مشركين ما
يرفع لھما إلى  Wسبحانه عمل ،فقالوا  :ما مفاتيحھا ؟
فقال علي )ع(  :شھادة أن ال إله إال  ،Wوأن محمدا عبده ورسوله .
فقالوا  :أخبرنا عن قبر سار بصاحبه،
قال  :ذاك الحوت حين ابتلع يونس )ع( فدار به في البحار السبعة .
فقالوا  :أخبرنا عمن أنذر قومه ال من الجن وال من اإلنس،
قال  :تلك نملة سليمان إذ قالت  ) :يا أيھا النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان
وجنوده (. ١
قالوا  :فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على األرض ما خلقوا في األرحام،
قال  :ذاك آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراھيم وعصا موسى .
١

 -سورة النمل  :اآلية ١٨
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قالوا  :فأخبرنا ما تقول ھذه الحيوانات ؟ قال  :الدراج يقول  :الرحمن على العرش
استوى ،والديك يقول  :اذكروا  Wيا غافلين ،والفرس يقول إذا مشى المؤمنون إلى
الكافرين  :اللھم انصر عبادك المؤمنين على عبادك الكافرين ،والحمار يلعن العشار
وينھق في عين الشيطان ،والضفدع يقول  :سبحان ربي المعبود المسبح في لجج
البحار ،والقنبر يقول  :اللھم العن مبغضي محمد وآل محمد .
قال  :وكانت األحبار ثالثة فوثب اثنان وقاال  :أشھد أن ال إله إال  Wوحده ال شريك
له ،وأن محمدا عبده ورسوله .
قال  :فوقف الحبر اآلخر وقال  :يا علي لقد وقع في قلبي ما وقع في قلوب أصحابي
ولكن بقيت خصلة أسألك عنھا،
فقال علي )ع(  :سل،
قال  :أخبرني عن قوم كانوا في أول الزمان فماتوا ثالث مائة وتسع سنين ثم أحياھم
 Wما كان قصتھم ؟
فابتدأ علي )ع( وأراد أن يقرأ سورة الكھف .
فقال الحبر  :ما أكثر ما سمعنا قرآنكم ،فإن كنت عالما بھم أخبرنا بقصة ھؤالء
وبأسمائھم وعددھم واسم كلبھم واسم كھفھم واسم ملكھم واسم مدينتھم .
فقال علي )ع(  :ال حول وال قوة إال با .العلي العظيم ،يا أخا اليھود حدثني محمد
)ص( أنه كان بأرض الروم مدينة يقال لھا أقسوس وكان لھا ملك صالح فمات
ملكھم فاختلفت كلمتھم فسمع بھم ملك من ملوك فارس يقال له دقيانوس فأقبل في
مائة ألف حتى دخل مدينة أقسوس فاتخذھا دار مملكته ،واتخذ فيھا قصرا طوله
فرسخ في عرض فرسخ واتخذ في ذلك القصر مجلسا طوله ألف ذراع في عرض
مثل ذلك من الرخام الممرد ،واتخذ في ذلك المجلس أربعة آالف أسطوانة من ذھب
 ،واتخذ ألف قنديل من ذھب لھا سالسل من اللجين تسرج بأطيب االدھان ،واتخذ
في شرقي المجلس ثمانين كوة ،ولغربيه كذلك ،وكانت الشمس إذا طلعت طلعت في
المجلس كيفما دارت ،واتخذ فيه سريرا من ذھب طوله ثمانون ذراعا في عرض
أربعين ذراعا ،له قوائم من فضة مرصعة بالجواھر ،وعاله بالنمارق ،واتخذ من
يمين السرير ثمانين كرسيا من الذھب مرصعة بالزبرجد األخضر فأجلس عليھا
بطارقته ،واتخذ من يسار السرير ثمانين كرسيا من الفضة مرصعة بالياقوت األحمر
فأجلس عليھا ھراقلته ثم عال السرير فوضع التاج على رأسه .
فوثب اليھودي فقال  :مم كان تاجه ؟
12

قال )ع(  :من الذھب المشبك ،له سبعة أركان على كل ركن لؤلؤة بيضاء تضئ
كضوء المصباح في الليلة الظلماء ،واتخذ خمسين غالما من أوالد الھراقلة
فقرطقھم بقراطق الديباج األحمر ،وسرولھم بسراويالت الحرير األخضر ،وتوجھم
ودملجھم وخلخلھم ،وأعطاھم أعمدة من الذھب ،ووقفھم على رأسه ،واتخذ ستة
غلمة وزراءه ،فأقام ثالثة عن يمينه ،وثالثة عن يساره،
فقال اليھودي  :ما كان أسماء الثالثة والثالثة ؟
فقال علي )ع(  :الذين عن يمينه أسماؤھم تمليخا ومكسلمينا وميشيلينا وأما الذين
عن يساره فأسماؤھم مرنوس وديرنوس وشاذريوس ،وكان يستشيرھم في جميع
أموره ،وكان يجلس في كل يوم في صحن داره والبطارقة عن يمينه والھراقلة عن
يساره ،ويدخل ثالثة غلمة في يد أحدھم جام من ذھب مملوء من المسك المسحوق،
وفي يد اآلخر جام من فضة مملوء من ماء الورد ،وفي يد اآلخر طائر أبيض له
منقار أحمر ،فإذا نظر الملك إلى ذلك الطائر صفر به فيطير الطائر حتى يقع في
جام ماء الورد فيتمرغ فيه ،ثم يقع على جام المسك فيحمل ما في الجام بريشه
وجناحه ،ثم يصفر به الثانية فيطير الطائر على تاج الملك فينفذ ما في ريشه وجناحه
على رأس الملك .
فلما نظر الملك إلى ذلك عتا وتجبر فادعى الربوبية من دون  ،Wودعا إلى ذلك
وجوه قومه ،فكل من أطاعه على ذلك أعطاه وحباه وكساه ،وكل من لم يبايعه قتله
فاستجابوا له رأسا ،واتخذ لھم عيدا في كل سنة مرة ،فبينا ھم ذات يوم في عيد
والبطارقة عن يمينه والھراقلة عن يساره إذ أتاه بطريق فأخبره أن عساكر الفرس
قد غشيه فاغتم لذلك حتى سقط التاج عن رأسه فنظر إليه أحد الثالثة الذين كانوا
عن يمينه يقال له تمليخا  -وكان غالما  -فقال في نفسه  :لو كان دقيانوس إلھا كما
يزعم إذا ما كان يغتم وال يفزع ،وما كان يبول وال يتغوط ،وما كان ينام ،وليس ھذه
من فعل االله ،قال  :وكان الفتية الستة كل يوم عند أحدھم وكانوا ذلك اليوم عند
تمليخا  ،فاتخذ لھم من طيب الطعام ،ثم قال لھم  :يا إخوتاه قد وقع في قلبي شئ
منعني الطعام والشراب والمنام ،قالوا  :وما ذاك يا تمليخا ؟ قال  :أطلت فكري في
ھذه السماء فقلت  :من رفع سقفھا محفوظة بال عمد وال عالقة من فوقھا ؟ ومن
أجرى فيھا شمسا وقمرا آيتان مبصرتان ؟ ومن زينھا بالنجوم ؟ ثم أطلت الفكر في
األرض فقلت  :من سطحھا على ظھر اليم الزاخر ؟ ومن حبسھا بالجبال أن تميد
على كل شئ ؟ وأطلت فكري في نفسي من أخرجني جنينا من بطن أمي ؟ ومن
غذاني ؟ ومن رباني ؟ إن لھا صانعا ومدبرا غير دقيوس الملك ،وما ھو إال ملك
الملوك ،وجبار السماوات ،فانكبت الفتية على رجليه يقبلونھا ،وقالوا بك ھدانا W
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من الضاللة إلى الھدى ،فأشر علينا ،قال  :فوثب تمليخا فباع تمرا من حائط له
بثالثة آالف درھم وصرھا في ردنه وركبوا خيولھم وخرجوا من المدينة  ،فلما
ساروا ثالثة أميال قال لھم تمليخا  :يا إخوتاه جاءت مسكنة اآلخرة وذھب ملك الدنيا
 ،أنزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم ،لعل  Wأن يجعل لكم من أمركم فرجا
ومخرجا ،فنزلوا عن خيولھم ومشوا على أرجلھم سبعة فراسخ في ذلك اليوم فجعلت
أرجلھم تقطر دما  .قال  :فاستقبلھم راع فقالوا  :يا أيھا الراعي ھل من شربة لبن أو
ماء ؟ فقال الراعي  :عندي ما تحبون ولكن أرى وجوھكم وجوه الملوك ،وما أظنكم
إال ھرابا من دقيوس الملك ،قالوا  :يا أيھا الراعي ال يحل لنا الكذب ،أفينجينا منك
الصدق ؟ فأخبروه بقصتھم فانكب الراعي على أرجلھم يقبلھا ،ويقول  :يا قوم لقد
وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم ،ولكن امھلوني حتى أرد األغنام على أربابھا وألحق
بكم ،فتوقفوا له فرد األغنام وأقبل يسعى يتبعه الكلب له  .قال  :فوثب اليھودي فقال
 :يا علي ما كان اسم الكلب ؟ وما لونه ؟
فقال علي )ع( :ال حول وال قوة إال با .العلي العظيم ،أما لون الكلب فكان أبلقا
بسواد ،وأما اسم الكلب فقطمير ،فلما نظر الفتية إلى الكلب قال بعضھم  :إنا نخاف
أن يفضحنا بنباحه ،فألحوا عليه بالحجارة ،فأنطق  Wتعالى جل ذكره الكلب :
ذروني حتى أحرسكم من عدوكم فلم يزل الراعي يسير بھم حتى عالھم جبال فانحط
بھم على كھف يقال له الوصيد ،فإذا بفناء الكھف عيون وأشجار مثمرة ،فأكلوا من
الثمر وشربوا من الماء وجنھم الليل فآووا إلى الكھف وربض الكلب على باب
الكھف ومد يديه عليه ،فأوحى  Wتعالى عز وعال إلى ملك الموت بقبض أرواحھم،
ووكل  Wبكل رجل ملكين يقلبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال ،ومن ذات
الشمال إلى اليمين ،فأوحى  Wتعالى عز وعال إلى خزان الشمس فكانت تزاور عن
كھفھم ذات اليمين ،وتقرضھم ذات الشمال ،فلما رجع دقيوس من عيده سأل عن
الفتية فأخبر أنھم خرجوا ھرابا فركب في ثمانين ألف حصان ،فلم يزل يقفو أثرھم
حتى عال فانحط إلى كھفھم فلما نظر إليھم إذا ھم نيام ،فقال الملك  :لو أردت أن
أعاقبھم بشئ لما عاقبتھم بأكثر مما عاقبوا به أنفسھم ،ولكن ايتوني بالبنائين فسد باب
الكھف بالكلس والحجارة ،وقال ألصحابه  :قولوا لھم  :يقولوا إللھھم الذي في
السماء لينجيھم وأن يخرجھم من ھذا الموضع .
قال علي )ع(  :يا أخا اليھود فمكثوا ثالث مائة سنة وتسع سنين ،فلما أراد  Wأن
يحييھم أمر إسرافيل الملك أن ينفخ فيھم الروح ،فنفخ فقاموا من رقدتھم ،فلما أن
بزغت الشمس قال بعضھم  :قد غفلنا في ھذه الليلة عن عبادة إله السماء ،فقاموا فإذا
العين قدغارت ،وإذا األشجار قد يبست ،فقال بعضھم  :إن أمورنا لعجب ،مثل تلك
العين الغزيرة قد غارت واألشجار قد يبست في ليلة واحدة ! ومسھم الجوع فقالوا :
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ابعثوا بورقكم ھذه إلى المدينة فلينظر أيھا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
وال يشعرن بكم أحدا،
قال تمليخا  :ال يذھب في حوائجكم غيري ،ولكن ادفع أيھا الراعي ثيابك إلي ،قال :
فدفع الراعي ثيابه ومضى يؤم المدينة ،فجعل يرى مواضع ال يعرفھا ،وطريقا ھو
ينكرھا حتى أتى باب المدينة وإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه  :ال إله إال W
عيسى رسول  ،Wقال  :فجعل ينظر إلى العلم وجعل يمسح عينيه ويقول  :أراني
نائما ،ثم دخل المدينة حتى أتى السوق فأتى رجال خبازا فقال  :أيھا الخباز ما اسم
مدينتكم ھذه ؟ قال  :أقسوس قال  :وما اسم ملككم ؟ قال  :عبد الرحمن ،قال  :ادفع
إلي بھذه الورق طعاما ،فجعل الخباز يتعجب من ثقل الدراھم ومن كبرھا  .قال
فوثب اليھودي وقال  :يا علي وما كان وزن كل درھم منھا ؟
قال)ع(  :وزن كل درھم عشرة دراھم وثلثي درھم ،فقال الخباز  :ياھذا أنت
أصبت كنزا ؟
فقال تمليخا  :ما ھذا إال ثمن تمر بعتھا منذ ثالث ،وخرجت من ھذه المدينة ،وتركت
الناس يعبدون دقيوس الملك ،قال  :فأخذ الخباز بيد تمليخا وأدخله على الملك فقال :
ما شأن ھذا الفتى ؟ قال الخباز  :ھذا رجل أصاب كنزا ،فقال الملك  :يا فتى ال
تخف فإن نبينا عيسى )ع( أمرنا أن ال نأخذ من الكنز إال خمسھا ،فأعطني خمسھا
وامض سالما .فقال تمليخا  :انظر أيھا الملك في أمري ما أصبت كنزا ،أنا رجل من
أھل ھذه المدينة ،فقال الملك  :أنت من أھلھا ؟ قال  :نعم ،قال  :فھل تعرف بھا أحدا
؟ قال  :نعم ،قال  :ما اسمك ؟ قال  :اسمي تمليخا ،قال  :وما ھذه األسماء أسماء
أھل زماننا ،فقال الملك  :فھل لك في ھذه المدينة دار ؟ قال  :نعم اركب أيھا الملك
معي ،قال  :فركب الملك والناس معه فأتى بھم أرفع دار في المدينة ،قال تمليخا :
ھذه الدار لي ،فقرع الباب فخرج إليھم شيخ وقد وقع حاجباه على عينيه من الكبر،
فقال  :ما شأنكم ؟ فقال الملك  :أتانا ھذا الغالم بالعجائب ،يزعم أن ھذه الدار داره،
فقال له الشيخ  :من أنت ؟ قال  :أنا تمليخا بن قسطيكين ،قال  :فانكب الشيخ على
رجليه يقبلھما ويقول  :ھو جدي ورب الكعبة  ،فقال  :أيھا الملك ھؤالء الستة الذين
خرجوا ھرابا من دقيوس الملك  .قال  :فنزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه
وجعل الناس يقبلون يديه ورجليه ،فقال :يا تمليخا ما فعل أصحابك ؟ فأخبر أنھم في
الكھف ،وكان يومئذ بالمدينة ملك مسلم وملك يھودي فركبوا في أصحابھم فلما
صاروا قريبا من الكھف قال لھم تمليخا  :إني أخاف أن تسمع أصحابي أصوات
حوافر الخيول فيظنون أن دقيوس الملك قد جاء في طلبھم ،ولكن أمھلوني حتى أتقدم
فأخبرھم ،فوقف الناس فأقبل تمليخا حتى دخل الكھف فلما نظروا إليه اعتنقوه وقالوا
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 :الحمد  .الذي نجاك من دقيوس ،قال تمليخا  :دعوني عنكم وعن دقيوسكم ،قال :
كم لبثتم ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم !
قال تمليخا  :بل لبثتم ثالث مائة وتسع سنين ،وقد مات دقيوس وانقرض قرن بعد
قرن ،وبعث  Wنبيا يقال له المسيح عيسى بن مريم عليه السالم ورفعه  Wإليه،
وقد أقبل إلينا الملك والناس معه قالوا  :يا تمليخا أتريد أن تجعلنا فتنة للعالمين ؟ قال
تمليخا  :فما تريدون ؟ قالوا  :ادع  Wجل ذكره وندعوه معك حتى يقبض أرواحنا،
فرفعوا أيديھم ،فأمر  Wتعالى بقبض أرواحھم وطمس  Wباب الكھف على الناس،
فأقبل الملكان يطوفان على باب الكھف سبعة أيام ال يجدان للكھف بابا ،فقال الملك
المسلم  :ماتوا على ديننا ،أبني على باب الكھف مسجدا ،وقال اليھودي  :ال بل ماتوا
على ديني أبني على باب الكھف كنيسة ،فاقتتال فغلب المسلم وبنى مسجدا عليه  .يا
يھودي أيوافق ھذا ما في توراتكم ؟ قال  :ما زدت حرفا وال نقصت ،وأنا أشھد أن
ال إله إال  ،Wوأن محمدا عبده ورسوله .١
ومن ھذه الرواية األنموذج والتي يخبر فيھا اإلمام علي بن أبي طالب )ع( عن
الغيب المجھول من الماضي البعيد ،لدى عامة الناس وخاصتھم ،ويتحدث في
اإلجابة عن األسئلة المطروحة التي لم يسمع أجوبتھا المسلمون ،وكانت إجابته
إجابة المخبر والشاھد الحاضر ،ويتضح من الرواية إن إجابته )ع( كانت على شكل
أقسام أو محاور و كاألتي :
القسم األول :
كانت إجابة اإلمام علي بن أبي طالب )ع( على أسئلة طرحت على سبيل االختبار،
فھي متنوعة ،وكان يتنقل في أجوبتھا في علوم مختلفة ،يطير فيھا من علم إلى علم،
ومن زمان إلى زمان ،ينبىء عن أحداث وعبر وعظات غابت عن أقرانه و أھل
زمانه ،فكانت إخباره عن األمور اآلتية :
 -١إخباره عن المغيبات التي تخص العقائد والشرايع السماوية ،وذلك لمعرفته
عن أقفال السموات ومفاتحھا.
 -٢إخباره عن الحوت الذي ابتلع نبي  Wيونس بن متي )ع( ،والذي جابت به
البحار السبع ،ومن ثم قذفته إلى البر.
 -٣إخباره عن نملة سليمان)ع( ،وتحذيرھا لقومھا.
 -٤إخباره عن األحياء التي لم تخلق في األرحام.
١
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 -٥ثم إخباره عن أصوات بعض الحيوانات والتي ال تنتمي إلى صنف واحد،
فاخبر عن الصائح والصاھل والناقع والصافر.
القسم الثاني :
أجاب فيھا اإلمام علي بن أبي طالب )ع( ،على الشق األخير من األسئلة ،عن طريق
اإلخبار على شكل القصة المترابطة الفصول ،دقيقة التفاصيل ،صحيحة األلفاظ،
واضحة المعاني ،متسلسلة األحداث ،ابھر فيھا العقول ،وأذھل السائل ،حتى أذعن،
واستجاب لشرطه ودخل اإلسالم ،وكانت إجابته على األمور اآلتية :
 -١إخباره عن أصحاب الكھف ،يعرفھم للحضور بأسمائھم ،ومناصبھم،
وصفاتھم وحتى جلوسھم في مجلس ملكھم ،واسم ذلك الملك ،بل اسم كلبھم
ولونه.
 -٢اإلخبار عن اسم المدينة التي كان ينتسب إليھا الملك وأصحاب الكھف.
 -٣وصف الكھف الذي لجأ إليه الفتية ،و وصف الماء والثمر الذي في ذلك
الكھف.
 -٤إخباره عن عملة ذلك الزمان ،ووزن الدرھم الواحد.
 -٥إخباره عن المدة التي لبثھا أصحاب الكھف في نومھم.
 -٦إن وقت ظھورھم كان في عصر نبي  Wعيسى )ع(.
أقول..
يتضح من الرواية اآلنفة الذكر ،إن علم اإلمام علي بن أبي طالب )ع( ،للماضي
البعيد ،ھو علم لم يحط به من لدائنه أحدا ،بل ال يحيط به إال رسول أو نبي أو
وصي ،ومن كان علمه من  Wتعالى ،ويالحظ في تفاصيل الرواية وما اخبر به
اإلمام )ع( ،إخبار شاھد حاضر ،علما يقينيا ،ينقل ويصور األحداث كما ھي في
الواقع.
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المبحث الثالث
اإلخبار عن المستقبل القريب والبعيد
كان أمير المؤمنين )ع( يقول  ) :لوال آية في كتاب  ،Wألخبرتكم بما كان وبما
يكون وبما ھو كائن إلى يوم القيامة ( ،١ومن المعروف إن الغيب ال يعلمه إال W
تعالى ،وإخبار اإلمام علي )ع( عن األمور الغيبية ،إنما ھو مستمد من  Wتعالى،
ولذلك معرفته بالحوادث والمالحم قبل وقوعھا ،وما سرعة اإلجابة على األسئلة
التي تطرح عليه ،أو تقديم االعتبار بالعبرة أو العظة أو اإلرشاد ،ينم على المعلومة
الحاضرة لديه .ثم انه لم يُسمع منه )ع( كلمة ) ال ادري ( أبدا ،وقد قال له عمر بن
الخطاب يوما ،يا أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سُئلت عنه،
فأبرز علي ك ّفه وقال له َ :ك ْم ھذ ِه ؟ فقال عمر  :خمسة ،فقال  :عجلت يا أبا حفص،
قال َ :ل ْم يخف عليّ  ،فقال علي  :وأنا أُسرع فيما ال يخفى عليّ .٢
وقد اخبر اإلمام علي )ع( الكثير من األخبار الغيبية التي تأتي على األمة أو األفراد
في القادم من األيام ،وكان إخباره عن الذي يحدث في البلدان واألمصار ،وما يجري
على الناس والمجتمعات ،وتسلط الطغاة على الرقاب ،واإلخبار بعالمات آخر
الزمان ،وأخبار ولده اإلمام المھدي المنتظر )ع( ،وعالمات قيام الساعة ،ومن ذلك
نذكر ما يأتي :
 -١إخباره عن غرق مدينة البصرة ،وذلك بقوله )ع() :وأيم  Wلتغرقن بلدتكم ھذه
حتى كأني أنظر إلى مسجدھا كجؤجؤ سفينة أو كناعمة جاثمة ( ،٣إخباره إخبار
الشاھد الحاضر ،فقد وقع الحدث  ،وغرقت مدينة البصرة مرتين ) ،مرة في أيام
با ،.ومرة في أيام القائم بأمر َّ
القادر َّ
 ،Wولم يبق منھا إال المسجد الجامع بارزا
بعضه كجؤجؤ الطير كما أخبر أمير المؤمنين )ع(  .وأخبار ھذين الغرقين
معروفة عند أھل البصرة يتناقلھا خلفھم عن سلفھم( . ٤

١
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٤
 في ظالل نھج البالغة ،محمد جواد مغنية ،ت ١٤٠٠ھـ ،الطبعة  :األولى١٤٢٧ ،ھـ ،المطبعة  :مطبعة ستار ،الناشر  :انتشاراتكلمة الحق ،ج١ص.١٢٥
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 -٢أخباره عن الضربة التي يضرب بھا رأسه فتخضب لحيته  .وكان علي )ع(
يقول عندما يقرأ القران الكريم ويمر باآلية الكريمة ) :إِ ِذ ا ْن َب َع َ
ث أَ ْش َقا َھا() ،١فو
الذي نفسي بيده لتخضبن ھذه من ھذا( وأشار بيده إلى لحيته ورأسه ،٢ويقول
)ع( أيضاً ...) :أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاھا فخضب ھذه من ھذا( وأشار إلى
لحيته ورأسه  -عھداً معھوداً ووعداً غير مكذوب.٣
 -٣إخباره عن أمر الخوارج بالنھروان ،وإخباره بملك معاوية األمر من بعده،
وإخباره عن قتل اإلمام الحسين )ع( ،وإخباره )ع( عن الحجاج بن يوسف
الثقفي ،وذلك إن عبّاد بن قيس من بكر بن وائل قام إلى عليّ )ع( بعد فتح
البصرة وقال له  :جئنا نطلب غنائمنا فجئتنا بالترّ ھات ،فقال )ع(  :إن كنت كاذبا
فسلَّط َّ
 Wعليك غالم ثقيف  ،قالوا  :وما غالم ثقيف  ،قال  :غالم ال يدع له
حرمة َّإال انتھكھا  ،قالوا  :فيموت أو يقتل  ،فقال عليه السّالم  :يقتله قاصم
الجبّارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه ( ،٤وعن قتل
أصحابه وعرض البراءة عليھم ،وإخباره عن مقتل النفس الزكية بالمدينة وقوله
إنه يقتل عند أحجار الزيت ،وقتل أخيه إبراھيم في باخمرا ،إلى غير ذلك من
أحداث.
 -٤إخباره عن الرايات السود ،فقال )ع(  ) :إذا رأيتم الرايات السود فألزموا
األرض ،فال تحركوا أيديكم وال أرجلكم ،ثم يظھر قوم صغار ال يؤبه لھم ،قلوبھم
كزبر الحديد ،أصحاب الدولة ،ال يفون بعھد وال ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا
من أھله ،أسماؤھم الكنى ،ونسبتھم القرى ،شعورھم مرخاة كشعور النساء حتى
يختلفوا فيما بينھم ،ثم يؤتي  Wالحق من يشاء(.٥
 -٥إخباره عن السفياني ،فقال )ع(  ) :كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح
رحله في رحبتكم بالكوفة ،فنادى مناديه  :من جاء برأس ] رجل من [ شيعة علي
فله ألف درھم ،فيثب الجار على جاره يقول  :ھذا منھم  ،فيضرب عنقه ويأخذ
ألف درھم (.٦

١

 سورة الشمس  :آية .١٢٢
تفسيرنور الثقلين ،الشيخ الحويزي ،الوفاة  ) ،١١١٢ :ط١٤١٢ ،٤مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع – قم( ج٥
ص.٥٨٦
٣
بحار األنوار ،ج ٤١ص.٢
٤
 النجعة في شرح اللمعة ،الشيخ محمد تقي التستري ،ت ١٤١٦ھـ ،الطبعة  :األولى١٤٠٦ ،ھـ ،الناشر  :ناشر  :كتابفروشىصدوق ،ج٦ص.٢٠٢
٥

 التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ) المالحم والفتن ( ،السيد ابن طاووس ،ت ٦٦٤ھـ ،الطبعة  :األولى١٤١٦ ،ھـالمطبعة  :نشاط – اصفھان ،الناشر  :مؤسسة صاحب األمر عجل  Wفرجه ،ص.٨٩
٦
 الغيبة ،الشيخ الطوسي ،ت ٤٦٠ھـ  ،تحقيق  :الشيخ عباد  Wالطھراني  ،الشيخ علي أحمد ناصح ،الطبعة  :األولى١٤١١ھـ ،المطبعة  :بھمن ،الناشر  :مؤسسة المعارف اإلسالمية  -قم المقدسة ،ص.٤٥٠
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 -٦إخباره عن اإلمام المھدي )ع( ،عن االصبغ بن نباتة ،قال  ):أتيت أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب )ع( فوجدته متفكرا ينكت في األرض ،فقلت  :يا أمير
المؤمنين مالي أراك متفكرا تنكت في األرض أرغبت فيھا ؟
فقال  :ال و Wما رغبت فيھا وال في الدنيا يوما قط ولكن فكرت في مولود يكون
من ظھري الحادي عشر من ولدي ،ھو المھدي يمألھا عدال كما ملئت جورا
وظلما ،تكون له حيرة وغيبة ،يضل فيھا أقوام ويھتدي فيھا آخرون،
فقلت  :يا أمير المؤمنين وإن ھذا لكائن ؟
فقال  :نعم كما أنه مخلوق وأنى لك بالعلم بھذا األمر يا أصبغ أولئك خيار ھذه
األمة مع إبرار ھذه العترة،
قلت  :وما يكون بعد ذلك ؟
١
قال  :ثم يفعل  Wما يشاء فإن له إرادات وغايات ونھايات( .
يتضح مما تقدم إن اإلمام علي )ع( في األخبار اآلنفة يخبر فيھا عن المستقبل
المجھول ،واخترنا بعض األخبار التي نبأ فيھا )ع( عن أحداث ستقع في القادم
على زمانه ،وكما يأتي :
 -١انه )ع( أعطى صورة واضحة ودقيقة لألحداث والوقائع التي وقعت فيما
بعد ،كما في أنبائه عن مدينة البصره ،وجاء الواقع مطابقا لتلك الصورة التي
أنبأ عنھا.
 -٢كان على علم تام في الضربة التي تقتله ،ومن ھو قاتله ،والكيفية التي يقتل
فيھا ،وتعريف الناس باشقى اآلخرين ،وھذا ما حدث ،حيث ضربه عبد
الرحمن بن ملجم على رأسه ،وأدت تلك الضربة إلى استشھاده.
 -٣كذلك نبأ عن حوادث وقعت في أزمان مختلفة ،كإخباره عن الناكثين
والقاسطين والمارقين ،واإلخبار عن ملك بني أمية والطاغية الحجاج وكيفية
ھالكه ،وعرض شيعته على البراءة منه وكيفية قتلھم ،وإخباره عن ثورة ذي
النفس الزكية وفشلھا.
 -٤انه )ع( امتد بنظره إلى المستقبل البعيد ،فنبأ عن أصحاب الرايات السود،
وأعطى صورة واضحة ودقيقة ألصحابھا ،وصفاتھم وكناھم ونسبتھم  ،وھذا
الذي يحدث اليوم أو قريب منه ،فنالحظ أصحاب الرايات السود – القاعدة أو
داعش – ثم إن أصحاب ھذه الرايات ،يسمون أنفسھم بـــ) أبو عمر ،وأبو
انس ،وأبو أيمن ،وابو حفص (....فتكون أسماؤھم كنى ،وينسبون إلى القرى
والبلدان ،مثل ) المصري ،والبغدادي ،والعراقي ،واألفغاني ،و ،(...وأنھم
١

 كمال الدين وتمام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق  :علي أكبر الغفاري ،محرم الحرام ، ١٤٠٥الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،ص .٢٨٩
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يحرمون الحالقة ،فتكون شعورھم طويلة ،يدعون أنھم المسلمون حقا،
وغيرھم باطل كافر غير مسلم ،يستحق القتل ،فيقتلون المسلمين وغيرھم
بأسم اإلسالم والدين ،والدين براء منھم ،وأنھم ال يفون بوعد وال عھد،
يأسرون الناس ،ثم يفادوھم ،وبعدھا يقتلونھم .ونبأ عن الذي يحدث في ھذا
العصر  ،حيث نزول أصحاب الفكر السفياني المتمثل بالعصابات اإلرھابية
التي عثت في األرض الفساد في مختلف األمصار والمدن ،وتوسعت عملياتھا
في العراق ،ثم يجزي ويعطي القتلة المال الوفير ،حتى وثب الجار على
جاره ،والزوج على زوجته ،واالبن على أمه ،فكثر التھجير وعم القتل بين
الناس ،وانتشر الخراب في البالد ،وعمت الطائفية في أرجاء العراق.
 -٥أما إخباره )ع( عن األحداث والخطوب التي تظھر في عصر ولده اإلمام
المھدي )ع( ،وان له غيبة تطول ،يثبت فيھا المؤمنون ،فيصبرون وينتظرون
ظھوره المبارك ،وينزلق اخرون باتجاه الباطل ،فتكثر البدع ،وتتفرق االمة
الى فرق ومذاھب ،الكل يدعي إن الحق بجنبه ،فيسقط قوم ،ويكفر آخرون.
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الخاتمة
إن علم اإلمام علي )ع( إنما ھو من علم رسول ) Wص( ،وعلم الرسول )ص(
من علم تعالى ،لذا فان علم اإلمام )ع( يغيب عن الناس ،فھو اعلم الناس بعد
الرسول األعظم )ص( ،وان مصادر علمه الغيبية كانت من :
 -١الكتاب العزيز الحكيم ،فانه )ع( كان محيط  ،والكتاب فيه تبيان لكل شيء ،قال
اب ِت ْب َيا ًنا ِل ُك ِّل َشيْ ٍء( ،١وانه)ع( كان يصرح في ھذا،
ك ْال ِك َت َ
تعالى َ ) :و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َ
فيقول  ):و Wما نزلت آية إال ّ وقد علمت فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ وعلى من
نزلت ؟ إنّ ربّي وھب لي قلبا ً عقوال ولسانا ً صادقا ً ناطقا ً (.٢
 -٢من ليلة القدر المبارك التي فيھا يفرق كل أمر حكيم ،وفيھا تتنزل المالئكة
والروح ،على حجة عصره ،وكما ھو معروف إن اإلمام علي بن أبي طالب
)ع( ھو وصي النبي محمد )ص( بل ھو سيد األوصياء .وھو الحجة بعد
الرسول )ص( ،وان ما ينزل في ليلة القدر مختص بالحجة على الخلق ،عن
بريده قال كنت جالسا مع رسول ) Wص( وعلي )ع( معه إذ قال يا علي ألم
أشھدك معي سبعة مواطن الموطن الخامس ليلة القدر خصصنا ببركتھا ليست
لغيرنا ( . ٣قال اإلمام الصادق )ع(  ) :ان  Wيقضي فيھا مقادير تلك السنة ثم
يقذف به إلى األرض (.٤
 -٣إن اإلمام علي )ع( ورث علم األوصياء وعلم من كان قبله ،ثم انه ورث علم
رسول ) Wص( ،قال اإلمام الباقر ) ع ( في حديث عن علم اإلمام علي ) ع (
قال  ) :وورث علم األوصياء وعلم من كان قبله ( ،و قال اإلمام الصادق ) ع (
 ) :انا ورثنا محمدا ( ،٥وعن اإلمام الرضا ) ع ( قال  ) :اما بعد فان محمدا
كان أمين  Wفي خلقه فلما قبض كنا أھل البيت ورثته ،فنحن امناء  Wفي
أرضه ،عندنا علم الباليا والمنايا وأنساب العرب ومولد اإلسالم  ،وإنا لنعرف
الرجل إذا رأيناه بحقيقة اإليمان وحقيقة النفاق ( ،٦وعن أبي عبد  ) Wع ( في
حديث جاء فيه  ) :ورب الكعبة ورب البيت  -ثالث مرات  -لو كنت بين موسى
والخضر ألخبرتھما أني أعلم منھما ،وألنبئھما بما ليس في أيديھما ،ألن موسى
١

 سورة النحل  :اآلية .٨٩٢
 موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا ً لمذھب أھل البيت ) ع ( ،مؤسسة دائرة المعارف الفقه اإلسالمي ،تحقيق  :مؤسسة دائرة معارفالفقه اإلسالمي ،الطبعة  :األولى  ٢٠٠٢ ،م ،الناشر  :مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،ج١ص.١٥٠
٣
 بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن بن فروخ ) الصفار ( ،ت  ٢٩٠ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچهباغي ١٤٠٤ ،ھـ ،المطبعة  :مطبعة األحمدي – طھران ،الناشر  :منشورات األعلمي – طھران ،ص.٢٤٢
٤
 تفسير نور الثقلين ،الشيخ الحويزي ،ت ١١١٢ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق  :السيد ھاشم الرسولي المحالتي ،الطبعة  :الرابعة ١٤١٢ھـ ،المطبعة  :مؤسسة إسماعيليان ،الناشر  :مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع – قم ،ج٥ص.٦٣٩
٥
 حقيقة علم آل محمد ) ع ( وجھاته ،السيد علي عاشور ،ص.٨٧٦
 الكافي ) ُم َش َّكل ( ،الشيخ الكليني ،ت ٣٢٩ھـ ،تحقيق  :صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري ،الطبعة  :الخامسة ،سنة الطبع :تابستان  ١٣٦٣ش ،المطبعة  :چاپخانه حيدري ،الناشر  :دار الكتب اإلسالمية  -تھران – ايران ،ج١ص.٢٢٣
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والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما ھو كائن إلى يوم القيامة  .وان
رسول  Wأعطي علم ما كان وما ھو كائن إلى يوم القيامة ،فورثناه من رسول
 ) Wص( وراثة( ،١وان اإلمام الصادق )ع( وسائر األئمة )عليھم السالم(
ورثوا علومھم من رسول ) Wص( مرورا باإلمام علي بن أبي طالب )ع(.
 -٤إن اإلمام )ع( ملھما ،قال ابن عياس )رض(  ) :سمعت رسول  ) Wصلى W
عليه وآله ( يقول  :أعطاني  Wخمسا ،وأعطى عليا خمسا  :أعطاني جوامع
الكلم ،وأعطى عليا جوامع العلم ،وجعلني نبيا ،وجعل عليا وصيا ،أعطاني
الكوثر ،وأعطى عليا السلسبيل ،وأعطاني الوحي ،وأعطى عليا اإللھام ،وأسرى
بي إليه  ،وفتحت له أبواب السماء حتى رأى ما رأيت ونظر إلى ما نظرت
إليه( ،٢وعن اإلمام الرضا ) ع ( في حديث طويل جاء فيه  ) :إن العبد إذا
اختاره  Wعز وجل ألمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة،
وألھمه العلم إلھاما فلم يعي بعده بجواب ( ،٣والذي ال يقبل الشك إن اإلمام علي
)ع( من الصفوة المختارة.
 -٥ان االمام علي )ع( كان محدثا ،وكان االمام الباقر )ع( يقول بذلك ،فسألوه عن
ذلك ،وسألوه من يحدثه؟ فقال )ع(  ) :ملك يحدثه قال قلت أقول إنه نبي قال ) ع
(  :ال ولكن قل مثله مثل صاحب سليمان ومثل صاحب موسى ومثله مثل ذي
القرنين(. ٤

أخيرا ...
ِين
لو تأملنا قليال في اآلية الكريمة من سورة الرعد ،قوله تعالى َ َ) :ي ُقو ُل الَّذ َ
َك َفرُوا َلسْ َ
ب (،٥
اَ .ش ِھي ًدا َب ْينِي َو َب ْي َن ُك ْم َو َمنْ عِ ْن َدهُ عِ ْل ُم ْال ِك َتا ِ
ت مُرْ َس ًال قُ ْل َك َفى ِب َّ ِ
فمن يكون له األھلية أن يكون شاھدا بين رسول ) Wص( والذين كفروا ؟ ومن
ان َع َلى َب ِّي َن ٍة مِنْ َر ِّب ِه َو َي ْتلُوهُ
يكون مصداق اآلية الكريمة في قوله تعالى ) :أَ َف َمنْ َك َ
َشا ِھ ٌد ِم ْنهُ( ٦؟ أيكون غير اإلمام علي )ع(!!! ومن يكون شاھدا على رسول W
)ص( وعنده علم الكتاب ؟ ،فال يتصور أن يكون غيره ،فان الشاھد ومن عنده
علم الكتاب ھو اإلمام علي )ع( ،سأل أبو بصير اإلمام الصادق )ع( :عن قول
 Wعز وجل قل كفى با .شھيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ،قلت ھو
١

 الوافي ،ج٣ص٦٠٩٢
 األمالي ،الشيخ الطوسي ،ت ٤٦٠ھـ  ،تحقيق  :قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة ،الطبعة  :األولى١٤١٤ ،ھـ،الناشر  :دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع – قم ،ص.١٩٢
٣
 الوافي ،ج٣ص.٤٨٦٤
 ينابيع المعاجز ،السيد ھاشم البحراني ،ت ١١٠٧ھـ  ،المطبعة  :العلمية – قم ،ص.٥١٥
 سورة الرعد  :اآلية .٤٣٦
 -سورة ھود  :اآلية .١٧
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على بن أبي طالب )ع( قال فمن عسى أن يكون غيره . ١وقال اإلمام الصادق
)ع( في قوله تعالى  ) :أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاھد منه( ،قال :
الذي ھو على بينة من ربه ھنا رسول  ) Wص (  ،والشاھد الذي يتلوه منه علي
)ع( يتلوه إماما من بعده وحجة على من خلفه من أمته.٢ومن يملك ھذه الصفات
وھذه المؤھالت التي اختص بھا قطعا يكون على علم بالغيب سابقا والحقا عن
عصره.

١

٢

 -يصائر الدرجات  ،ص.٢٣٥

 دعائم اإلسالم ،القاضي النعمان المغربي ،ت ٣٦٣ھـ  ،تحقيق  :آصف بن علي أصغر فيضي ،سنة الطبع - ١٣٨٣ : ١٩٦٣م ،الناشر  :دار المعارف – القاھرة ،ج ١ص.٢٠
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المصادر بعد القران الكريم
 -١األمالي ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق  :قسم الدراسات اإلسالمية -
مؤسسة البعثة – قم ،الطبعة  :األولى١٤١٧ ،ھـ ،الناشر  :مركز الطباعة
والنشر في مؤسسة البعثة.
 -٢بحار األنوار ،العالمة المجلسي ،ت  ١١١١ھـ ،تحقيق  :السيد إبراھيم
الميانجي ،محمد الباقر البھبودي ،الطبعة  :الثالثة المصححة- ١٤٠٣ ،
 ١٩٨٣م ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
 -٣بحار األنوار ،العالمة المجلسي ،ت ١١١١ھـ ،تحقيق  :يحيى العابدي،
الطبعة  :الثانية المصححة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،م
الناشر  :مؤسسة الوفاء  -بيروت – لبنان.
 -٤بحار األنوار ،العالمة المجلسي ،ت ١١١١ھـ ،تحقيق  :عبد الرحيم الرباني
الشيرازي ،الطبعة  :الثانية المصححة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ ،م ،الناشر  :مؤسسة
الوفاء  -بيروت – لبنان.
 -٥بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن بن فروخ ) الصفار ( ،ت  ٢٩٠ھـ،
تحقيق  :تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي ١٤٠٤ ،ھـ،
المطبعة  :مطبعة األحمدي – طھران ،الناشر  :منشورات األعلمي –
طھران.
 -٦التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ت٣٨١ھـ  ،تحقيق  :تصحيح وتعليق  :السيد ھاشم
الحسيني الطھراني ،الناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
المدرسين بقم المشرفة.
 -٧تفسير نور الثقلين ،الشيخ الحويزي ،ت ١١١٢ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق :
السيد ھاشم الرسولي المحالتي ،الطبعة  :الرابعة ١٤١٢ھـ ،المطبعة :
مؤسسة إسماعيليان ،الناشر  :مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع
– قم.
 -٨تاج العروس ،الزبيدي ،الوفاة  ،١٢٠٥ :تحقيق  :علي شيري ،سنة الطبع :
١٩٩٤ - ١٤١٤م ،المطبعة  :دار الفكر – بيروت الناشر  :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت ،ج ٢مادة  :غيب.
 -٩التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ) المالحم والفتن ( ،السيد ابن طاووس،
ت ٦٦٤ھـ ،الطبعة  :األولى١٤١٦ ،ھـ
المطبعة  :نشاط – اصفھان ،الناشر  :مؤسسة صاحب األمر عجل  Wفرجه.
التحقيق في اإلمامة وشؤونھا ،عبد اللطيف البغدادي.
-١٠
حقيقة علم آل محمد ) ع ( وجھاته ،السيد علي عاشور.
-١١
الخصال ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق  :تصحيح وتعليق :
-١٢
علي أكبر الغفاري ،سنة الطبع  ١٨ :ذي القعدة الحرام  ،١٤٠٣الناشر :
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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دعائم اإلسالم ،القاضي النعمان المغربي ،ت ٣٦٣ھـ  ،تحقيق :
-١٣
آصف بن علي أصغر فيضي ،سنة الطبع  ١٩٦٣ - ١٣٨٣ :م ،الناشر :
دار المعارف – القاھرة.
الصحاح ،الجوھري ،ت٣٩٣ھـ  ،تحقيق  :أحمد عبد الغفور العطار،
-١٤
الطبعة  :الرابعة ١٩٨٧ - ١٤٠٧ ،م ،الناشر  :دار العلم للماليين  -بيروت
– لبنان ،ج ،١مادة غيب.
الغيبة ،الشيخ الطوسي ،ت ٤٦٠ھـ  ،تحقيق  :الشيخ عباد W
-١٥
الطھراني  ،الشيخ علي أحمد ناصح ،الطبعة  :األولى
١٤١١ھـ ،المطبعة  :بھمن ،الناشر  :مؤسسة المعارف اإلسالمية  -قم
المقدسة.
الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية ،ت ٧٢٨ھـ ،تحقيق  :محمد عبد القادر
-١٦
عطا  /مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة  :األولى ١٩٨٧ - ١٤٠٨ ،م،
الناشر  :دار الكتب العلمية.
 في ظالل نھج البالغة ،محمد جواد مغنية ،ت ١٤٠٠ھـ ،الطبعة :-١٧
األولى١٤٢٧ ،ھـ ،المطبعة  :مطبعة ستار ،الناشر  :انتشارات كلمة الحق.
فوائد الطوسية ،الحر العاملي ،ت ١١٠٤ھـ ،تحقيق  :علق عليه
-١٨
وصححه العالمان المتتبعان الحاج السيد مھدي الالزوردي والشيخ محمد
درودي ،شعبان  ،١٤٠٣المطبعة  :المطبعة العلمية – قم.
القاموس المحيط ،الفيروز آبادي ،ت ٨١٧ :ھـ  ،ج ١مادة ) :غيب(.
-١٩
القاموس الفقھي ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،الطبعة  :الثانية١٤٠٨ ،
-٢٠
  ١٩٨٨م ،الناشر  :دار الفكر  -دمشق – سوريا.الكافي ) ُم َش َّكل ( ،الشيخ الكليني ،ت ٣٢٩ھـ ،تحقيق  :صححه وعلق
-٢١
عليه علي أكبر الغفاري ،الطبعة  :الخامسة ،سنة الطبع  :تابستان ١٣٦٣
ش ،المطبعة  :چاپخانه حيدري ،الناشر  :دار الكتب اإلسالمية  -تھران –
ايران.
كمال الدين وتمام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ت ٣٨١ھـ ،تحقيق :
-٢٢
تصحيح وتعليق  :علي أكبر الغفاري ،محرم الحرام  ، ١٤٠٥الناشر :
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
كشف الغطاء عن مبھمات الشريعة الغراء ) ط.ج ( ،الشيخ جعفر
-٢٣
كاشف الغطاء ،ت ١٢٢٨ھـ ،تحقيق  :مكتب اإلعالم اإلسالمي  -فرع
خراسان  -المحققون  :عباس التبريزيان  ،محمد رضا الذاكري ) طاھريان (
وعبد الحليم الحلي ،الطبعة  :األولى ،سنة الطبع  ١٤٢٢ :ھـ ،المطبعة :
مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الناشر  :مركز انتشارات دفتر تبليغات
اسالمى ) مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي (.
لسان العرب ،ابن منظور ،ت ٧١١ :ھـ ،سنة الطبع  :محرم ،١٤٠٥
-٢٤
الناشر  :نشر أدب الحوزة ،ج ،١مادة  :غيب.
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مناقب أھل البيت ) ع ( ،المولى حيدر الشيرواني ،ت ق ١٢ھـ،
-٢٥
تحقيق  :الشيخ محمد الحسون ،شوال المكرم ١٤١٤ھـ
المطبعة  :مطبعة منشورات اإلسالمية.
منھاج البراعة في شرح نھج البالغة ،حبيب  Wالھاشمي الخوئي ،ت
-٢٦
١٣٢٤ھـ ،تحقيق  :سيد إبراھيم الميانجي ،الطبعة  :الرابعة ،المطبعة :
مطبعة اإلسالمية بطھران ،الناشر  :بنياد فرھنگ امام المھدي ) عج (.
مصباح البالغة ) مستدرك نھج البالغة ( ،الميرجھاني ،ت
-٢٧
١٣٨٨ھـ ،سنة الطبع .١٣٨٨ :
موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا ً لمذھب أھل البيت ) ع ( ،مؤسسة
-٢٨
دائرة المعارف الفقه اإلسالمي ،تحقيق  :مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي ،الطبعة  :األولى  ٢٠٠٢ ،م ،الناشر  :مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي.
مناقب أھل البيت ) ع ( ،المولى حيدر الشيرواني ،ت ق ١٢ھـ،
-٢٩
تحقيق  :الشيخ محمد الحسون ،شوال المكرم ١٤١٤ھـ
المطبعة  :مطبعة منشورات اإلسالمية.
نھج البالغة ،خطب اإلمام علي ) ع ( ) تحقيق صالح ( ،ت ٤٠ھـ،
-٣٠
تحقيق  :ما أختاره وجمعه الشريف الرضي  //ضبط نصه وابتكر فھارسه
العلمية  :الدكتور صبحي صالح ،الطبعة  :األولى.١٩٦٧ – ١٣٨٧ ،
النجعة في شرح اللمعة ،الشيخ محمد تقي التستري ،ت ١٤١٦ھـ،
-٣١
الطبعة  :األولى١٤٠٦ ،ھـ ،الناشر  :ناشر  :كتاب فروشى صدوق.
الوافي ،الفيض الكاشاني ،ت ١٠٩١ھـ ،تحقيق  :عني بالتحقيق
-٣٢
والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع األصل ضياء الدين الحسيني »
العالمة « األصفھاني ،الطبعة  :األولى ،سنة الطبع  :أول شوال المكرم
 ١٤٠٦ھ  .ق  ٦٥ / ٣ / ١٩ھ  .ش ،المطبعة  :طباعة أفست نشاط
أصفھان ،الناشر  :مكتبة اإلمام أمير المؤمنين علي )ع( العامة – أصفھان.
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