
(ع)علم االمام 
ون تقدم أّن العلم هو الفقرة الثانية من فقرات قان

.معرفة الحجة، فبالعلم يعرف خليفة هللا

أنّه ( ع)عن هشام بن الحكم، عن االمام الصادق 
ن إّن هللا ال يجعل حّجته في أرضه ُيسأل ع»: قال

.177ص1ج: الكافي« شيء فيقول ال أدري

ي أيها الناس سلون»(: ع)ولذا يقول أمير المؤمنين 
ي قبل أن تفقدوني، فالَنا بطرق السماء أعلم منّ 

.184: الخطبة/ نهج البالغة « بطرق االَرض

وقد تقدمت بعض الروايات عند استعراض قانون 
.معرفة الحجة في فصل النبوة



(ع)طرائق تعلم األئمة 
 تكون ( ع)طريقة علمهم:

1- لهم( ص)بتعليم رسول هللا.

لناس إنّا لو كنا نفتي ا: )سمعته يقول: عن أبي عبد هللا ع، قال
أصل برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول هللا ص
علم، نتوارثها كابر عن كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس

(.ذهبهم وفضتهم

 م وهللا لو شئت أن أخبر كل رجل منك»(: ع)وقال امير المؤمنين
بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا فيّ 

خاصة برسول هللا صلّى هللا عليه وآله، أال وإنّي مفضيه إلى ال
ما والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق. مّمن يؤمن ذلك منه

أنطق إالّ صادقاً، وقد عهد إلّي بذلك كله وبمهلك من يهلك
ومنجى من ينجو ومآل هذا االَمر، وما أبقى شيئاً يمر على 

طبة الخ: نهج البالغة« رأسي إالّ أفرغه في اذني وأفضى به إليّ 
175.

 من هللا عن ( ع)وغيرها من الروايات الدالة على أّن علمهم
(.ص)طريق النبي 



2-،بتعليم هللا سبحانه لهم

مما هو مودع في عقولهم التامة.

كيف يستزيد المعصوم من العلم كما هو وارد عنهم : فعن سؤال
؟ وهل هو يجهل ثم يعلم ؟( ع)

بما 157سؤال/ 4اجاب السيد احمد الحسن ع في المتشابهات ج
، إذا كان المراد أنه يجهل بمعنى ال يعلم ثم يعلم فال: ) ... يلي

لى، وهذا خطأ، لكنه يدرك ما أودع في عقله التام باهلل سبحانه وتعا
محجوب بالجسد عند نزوله إلى عالم األجسام في ( ع)حيث إنه 

هذه الدنيا لالمتحان، أي كما أنه محتاج إلى هللا سبحانه وتعالى
ليوصل قطرة الدم التي أودعها هللا في قلبه إلى أطراف جسمه،

له كذلك هو محتاج هلل، ومفتقر إلى هللا سبحانه وتعالى ليوصل
العلم الذي أودعه في عقله التام إلى نفسه في هذا العالم، أي 
ت أنه يعلم ويزداد علماً مما أودع في عقله التام، أي وجوده في بي

، أي أنه يزداد علماً من (المقامات العشرة، عشرة اإليمان)هللا 
ي وليس العلم ف)علمه المكنون المخزون في قلبه أو عقله التام، 

، فـ (السماء وال في األرض، ولكنه في الصدور فاستفهم هللا يفهمك
كلها علم وليست هي ( مصحف فاطمة)و( الجفر)و( الجامعة)

العلم، بل العلم هو ما يحدث في كل ساعة، وهو من المعصوم 
ُ … وإلى المعصوم ،  َ َوُيَعلُِّّمُكُم َّللاَّ ء  عَ َواتَُّقوا َّللاَّ ُ بُِّكّلِّ َشي  (لِّيم   َوَّللاَّ



(ع)ماهي العلوم التي يجب إن يتصف بها االمام 

وهل هو علم بكل العلوم ؟

 اكيد ان الواجب هو العلم باألديان كلها، وكل ما يتعلق بالمعرفة
االلهية التي تسهم بهداية الخلق، وهذا هو الذي ال يتخلف عن 
 على خلفاء هللا حتماً، وأما باقي العلوم فهو ايضا يعلم بها خليفة هللا

.ذاسبيل المعجزة متى ما توفر سببها وعند الضرورة ، وال تحصل هك

 (( هناك مسألة بخصوص علم المعصوم ربما هي موضع // س
شبهة على كثير من االنصار يعني مثال هل المعصوم يعلم بكل

أو هو مقتصر على جهة معينة من العلم ؟.. شيء 

 من أعقد علم دنيوي الى أبسط علم دنيوي ، .. كل العلوم // ج
طبعاً إضافة الى.. ولكن هذه معجزة وال تكون دون سبب وبسفاهة 

العلم الواجب وهو علم األديان البد أن تكون كل العلوم ، وإال فكيف
.يقود وكيف يرد عندما يحتاج الرد االحاطة بالعلوم 

 ًصاد لو حكم البد أن يعلم باالقت: عند الضرورة البد أن يعلم ، مثال
الخ ، ولكن هذه أمور معجزة يعني ليس هو يعلم منذ ... وأمور أخرى 

ولد في هذا العالم الجسماني بل يعلمه هللا عند الضرورة تماماً 
.(( كالعصى التي أصبحت افعى 


