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سلسلة على منبر القائم |

ق�ضايا تالم�س حاجة النا�س في الفكر 

وال�سلوك وت�سيء على طريق �سعادة 

ح برنامجها تناولها ال�سيخ د.  الإن�سان، وتو�سّ

اأكرم بركات على منبر م�سجد القائم | 

في ال�ساحية الجنوبّية لبيروت ثّم األب�سها ثوَب 

الكلمات المكتوبة بين يديك ع�سى اأن 

تكون محالًّ للقبول.

بسم الله الرحمن الرحيم



مة املقدَّ
$

والحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

خلقه محّمد واآله الطّيبين الط�هرين.

...وتت�لت جل�س�ت الحوار في م�سجد الق�ئم|، وترّكزت 

مّم�   ،Rالأئّمة ومق�م�ت  الإم���م��ة  على  منه�  ق�سم  في 

دع�ني دفًع� لتكرار الأجوبة اأن اأعّممه� من منبر الم�سجد، ثّم 

نه� في هذا الكت�ب �سمن �سل�سلة منبر الق�ئم|؛ لعّله�  اأدوِّ

تكون مورد ا�ستف�دة ط�لبي المعرفة، وزاًدا لي يوم القي�مة، 

يوم ل ينفع م�ل ول بنون اإّل من اأتى اهلل بقلب �سليم.

اأكرم بركات

م�سجد القائم، بيروت

رم�سان 1434ه� - تم�ز 2013م





ما معنى اإلمامة يف املصطلح 
الشيعّي؟

الإمام في اللغة والقراآن الكريم

 ،
(1(

ب��ه والمقتدى  َبع  المتَّ تعني  اللغة  في  الإم����م  كلمة  اإّن 

بغ�ّض النظر عن كون ذلك القتداء في طريق الخير اأو ال�سّر. 

اللغوّي  المعنى  في  الإم���م  لفظ  الكريم  القراآن  ا�ستعمل  وقد 

الخير: {ٱ ٻ ٻ  اإم�مة  في  تع�لى  ق�ل  نف�سه، 

اإم�مة  في  تع�لى  وق�ل   ،
(3( ۓۓ}  ے  ے  {ھ   ،

(2(

ٻ}

.
(4(

ال�سّر: {ھ ھ ے ے ۓۓ}

)1)  الفّيومي، اأحمد، الم�سب�ح المنير، ط1، قم، دار الهجرة، 1405ه�، �ض 23.

)2)  �سورة الأنبي�ء، الآية 73.

)3)  �سورة البقرة، الآية 124.

)4)  �سورة الق�س�ض، الآية 41.
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الإمام في الأحاديث الم�شتركة

��ض  ّنة وال�سيعة حديث حول الموقع الح�سَّ ورد عند اأهل ال�سُّ

 :Pلالإم�م في م�سير الم�سلم، فقد روى ال�سيعة عن النبّي

.
(1(

»من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتًة جاهلّية«

الحديث،  هذا  من  قريًب�  م�سموًن�  ة  نَّ ال�سُّ اأهل  روى  وقد 

مات  »م��ن   :Pاهلل ر�سول  عن  حنبل  بن  اأحمد  م�سند  ففي 

(2(

بغير اإمام مات ميتًة جاهلّية«

مات  »م��ن   :Pالنبّي عن  �سحيحه  في  �ن  حبَّ ابن  وروى 

.
(3(

ولي�س له اإمام مات ميتًة جاهلّية«

الكتب  دار  طهران،  ط5،  الغف�ري،  اأكبر  علي  تحقيق  الك�في،  محمد،  الكلينّي،    (1(

اأكبر  علي  تحقيق  الك�في،  الكلينّي، محمد،   .268 �ض  1363ه�، ج4،  الإ�سالمية، 

268.الطو�سي،  1363ه�، ج4، �ض  الغف�ري، ط5، طهران، دار الكتب الإ�سالمية، 

)ل،ت(،  الإ�سالمّي،  الن�سر  موؤ�ّس�سة  قم،  )ل،ط(،  الع�سر،  الر�س�ئل  محّمد، 

الإم�م  مدر�سة  تحقيق  والتب�سرة،  الإم�مة  ب�بويه،  بن  علي  ال�سدوق،   .317 �ض 

المهدي، ط1، قم، مدر�سة الإم�م المهدي، 1404ه�، �ض2. 

)2)  ابن حنبل، اأحمد، م�سند اأحمد بن حنبل، )ل،ط(، بيروت، دار �س�در، )ل،ت(، ج4، 

�ض 96. الهيثمي، علي، مجمع الزوائد، )ل،ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، 1408ه�، ج 

5، �ض 218. الطبراني، �سليم�ن، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد ال�سلفي، 

ط2، ن�سر دار اإحي�ء التراث العربي، )ل،ت(، ج 19، �ض 388. المتقي الهندي، عالء 

الدين، كنز العم�ل، )ل،ط(، بيروت، موؤ�س�سة الر�س�لة، 1409ه�، ج1، �ض103.

)3)  ابن حب�ن، �سحيح ابن حب�ن، تحقيق �سعيب الأرنوؤوط، ط2، ن�سر موؤ�س�سة الر�س�لة، 

1414ه�، ج10، �ض 434.
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اإم��ام له م��ات ميتًة  »م��ن م��ات وال  وفي رواي��ة الج�حظ: 

.
(1(

جاهلّية«

وفي ين�بيع الموّدة: »من مات وال يعرف اإمام زمانه مات 

.
(2(

ميتًة جاهلّية«

اهتم�م  م��دى  ��د  ي��وؤكِّ �سيغه  بمختلف  الحديث  ه��ذا  اإّن 

النبّيP بم�س�ألة الإم�مة، لكن يبقى الكالم في تف�سيره�، 

اأهل  فق�ل  وال�سيعة،  ة  ال�ُسنَّ اأه��ل  اأنظ�ر  فيه  اختلفت  ال��ذي 

ال�ُسّنة: اإنَّ الإم�مة هي الرئ��سة التي اأوكل خي�ره� للن��ض من 

بعد النبّيP. اأّم� راأي ال�سيعة، فيتبّين من خالل م� يلي:

معنى الإمام عند ال�شيعة

اإنَّ المعنى الذي ُطرح في الفكر ال�سيعّي يدور حول مراتب ثالث:

1- المرجعّية الدينّية

اأّن  االأن��ب��ي��اء«  ع��ن  »ي�ساأل�نك  ال�س�بق  كت�بن�  في  ذكرن� 

)1)  الج�حظ، عمرو، العثم�نية، تحقيق عبد ال�سالم محمد ه�رون، )ل،ط(، م�سر، دار 

الكت�ب العربي، )ل،ت(، �ض 301.

اأ�سرف الح�سيني، ط1،  )2)  القندوزي، �سليم�ن، ين�بيع المودة، تحقيق �سيد علي جم�ل 

اأ�سوة للطب�عة والن�سر، 1416ه�، ج 3، �ض 456.



Rيسألونك عن األئمة
10

القراآن  هم�:  بعن�سرين  ت�سريعه  في  َكُمل  الإ�سالمّي  الدين 

 Pالنبّي محّمد اأقوال  تعني  التي  النبوّية،  وال�ُسّنة  الكريم، 

واأفع�له وتقريره، لكن ال�سوؤال الذي ُيطرح هو: 

تف��سيل  جميع  يبلِّغ  اأن   Pمحّمد النبّي  ا�ستط�ع  هل 

ال�سريعة للن��ض؟

والجواب: اإّن اإلق�ء نظرة ف�ح�سة على مرحلة تبليغ هذه 

تبليغ  فمرحلة  ج��ّدًا،  مهمٍّ  اأمر  اأم�م  يوقفن�  ال�سريفة  ة  ال�ّسنَّ

ال�سّنة النبوّية دامت ثالثً� وع�سرين �سنة، ق�سى منه� النبيُّ 

في  �سنوات  وع�سَر  مّكة،  في  �سنًة  ع�سرَة  ثالَث   Pالأعظم

المدينة المنّورة.

 Pة الثالَث َع�ْسَرة فلم يوؤمن ب�لنبّي اأّم� في ال�سنوات المّكيَّ

.
(1(

اإّل عدد قليل لم يتج�وز عددهم اأربعم�ئة م�سلم على الأكثر

اأّدى   � ممَّ الم�سطهدين؛  الم�ست�سعفين  من  اأغلبهم  وك�ن 

مّرتين،  الحب�سة  اإلى  ع�ئلة(   70( منهم  الكثير  هجرة  اإلى 

القرى،  اأم  �ر، ط1، قم، من�سورات  ك�سَّ الإم�مة، ترجمة  المطهري، مرت�سى،  انظر:    (1(

1417ه�، �ض 77.
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وب�لت�لي انف�س�لهم المب��سر عن تلّقي الدعوة الإ�سالمّية من 

.Pالنبّي محّمد

قون  ي�سيِّ الم�سركون  ك���ن  ة،  المّكيَّ ال�سنوات  ه��ذه  وف��ي 

�سديًدا،  ت�سييًق�  معه  الب�قين  والم�سلمين   ،Pالنبّي على 

بهم  الأمر  و�سل  حّتى  لالآخرين،  دعوته  تبليغ  من  ويمنعونه 

اإلى مح��سرته مع جملة من اله��سمّيين في �ِسْعِب اأبي ط�لب 

ثالث �سنوات، حيث ك�نت المج�عة ال�سديدة...

اأّن  بو�سوح  ُي��درك  ة  المّكيَّ المرحلة  هذا  في  الن�ظر  اإّن 

الفر�سة لم ت�سنح للنبّيP اإّل تبليغ اأ�س��سّي�ت العتق�دات، 

والبع�ض القليل من جوانب ال�سريعة، وهذا ظ�هر من خالل 

الآي�ت القراآنّية الن�زلة في مّكة.

ومّم� يوؤّكد هذا الواقع اأّن فري�سة ال�سوم، وهي من اأوائل 

فروع الدين، لم تنزل في مّكة، بل في المدينة.

وانتهت هذه ال�سنوات المّكيَّة بهجرة النبّيP اإلى يثرب 

والغزوات  ب�لحروب  مليئة  ك�نت  �سنوات  ع�سر  فيه�  ليق�سي 

القب�ئل  بين  التي ح�سلت  الخالف�ت  اإلى  اإ�س�فة  �س�به،  وم� 
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من داخل المجتمع الإ�سالمّي الجديد. وقد �سّجل الت�ريخ في 

الفترة المدنّية النبوّية وقوع اأكثر من ثم�نين معركة، وغزوة، 

واإر�س�ل �سراي�، وم� �س�به.

ق�ت  لت معوِّ اأّن هذه الحروب والغزوات �سكَّ ومن الوا�سح 

النبوّية  ة  وال�سنَّ الإ�سالمّية،  ال�سريعة  تف��سيل  تبليغ  اأم���م 

ال�سريفة.

النظر  نغ�سَّ  اأن  اأردن���ا  »واإذا  المطّهري:  ال�سهيد  يقول 

اأّن ر�س�ل  الكائن في مّكة والمدينة، ونفتر�س  عن ال�اقع 

من  والع�سرين  ال��ث��اث  ال�سن�ات  ه��ذه  ف��ي  �سلك   Pاهلل

البعثة نهج المعلِّم، الذي ال �ساأن له اإالَّ الذهاب اإلى ال�سّف 

وتعليم النا�س، فمع ذلك لم يكن هذا ال�قت وافًيا كي ُيبيِّن 

.
(1(

النبّيP للنا�س جميع ما ينط�ي عليه االإ�سام«

يبلِّغ،  اأن   Pللنبّي خالله  من  يت�سنَّى  حلٍّ  من  بدَّ  ل  اإًذا 

تواأم  الكريم  القراآن  مع  تمّثل  التي  ال�سريفة،  ته  �سنَّ ويحفظ 

الت�سريع الك�مل.

)1)  المطهري، مرت�سى، الإم�مة، �ض 77.
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فك�ن الحّل الإلهّي يتمّثل بتربية اإلهّية ل�سخ�ضٍ ا�ستثن�ئّي 

ته، وح�فًظ� للدين  يكون وع�ًء لعلم النبّيP وم�ستودًع� ل�سنَّ

الحنيف. 

اأبي ط�لبQ، فك�ن  وك�ن هذا ال�سخ�ض هو علّي بن 

محلَّ الفي�ض الإلهّي، والتعليم النبوّي.

وهذا م� يعطين� التف�سير الوا�سح لتلك الجل�س�ت الطويلة 

المالزمة  وتلك   ،Qعلّي والإم���م   Pمحّمد النبّي  بين 

 Qر عنه� اأمير الموؤمنين ال�سديدة بينهم�، التي ك�ن يعبِّ

، وك�ن 
(1(

��ه« مِّ
ُ
اأ َث��َر 

َ
اأ اّتباع الف�سيِل  اأتبعه  »ولقد كنت  بقوله: 

»اإذا �ساألت ر�س�ل اهلل  :Qكم� يخبر عنه علي Pالنبّي

.
(2(

P اأجابني، واإن فنيت م�سائلي ابتداأني«

دت الرواي�ت اأّن هذا التعليم الخ��ّض ك�ن ب�أمر اإلهي،  واأكَّ

فقد روى اأبو ُنَعْيم الح�فظ ال�س�فعي )ت 430ه�( ب�إ�سن�ده عن 

»يا علّي، اإّن اهلل عّز وجّل اأمرني اأن اأدنيك   :Pر�سول اهلل

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، تحقيق عبد الرحيم الرب�ني ال�سيرازي، ط2، 

بيروت، موؤ�س�سة الوف�ء، 1403ه�، ج14، �ض475.

)2)  ال�سف�ر، ب�س�ئر الدرج�ت، من�سورات ب�سيرتي، قم، �ض 198.
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واأعّلمك لتعَي واأنزلت هذه االآية )وتعيها اأذن واعية( واأنت 

.
(1(

اأذن واعية للعلم«

ولأجل هذا الدور الإلهّي في اإكم�ل تبليغ ال�سريعة الإلهية، 

واأّن  مدخاًل،  لل�سريعة  اأّن   Pالنبّي د  حدَّ النبوّية،  ة  وال�سنَّ

لعلمه ب�ًب�، من اأراد اأن يغترف ل بدَّ من اأن يدخل منه، فق�ل

.
(2(

P: »اأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها«

�سيَّم�  ل   -  Qالموؤمنين اأمير  حي�ة  فترة  تكن  ول��م 

ب�لظروف التي اأح�طت به� - ك�فية لأداء هذا الدور الكبير 

 Qن اأمير الموؤمنين ة النبوّية، فخزَّ في اإكم�ل تبليغ ال�ُسنَّ

 Lوالح�سين الح�سن  في  الط�هرة  ال�سريعة  تف��سيل 

ليكون� المرجع الت�سريعيَّ - ب�لمعنى المتقّدم - للن��ض، وهذ 

�ض67.  ج 1،  1409ه�،   ،1 ط  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  من�سورات  الأولي�ء،  حلية    (1(

الجويني، فرائد ال�سمطين، تحقيق المحمودي، من�سورات موؤ�س�سة الر�س�لة، بيروت، 

1409ه�، ج 13، �ض136. الحلي، الح�سن، ك�سف اليقين، تحقيق علي اآل كوثر،ط1، قم، 

من�سورات مجمع اإحي�ء الثق�فة الإ�سالمية، 1411ه�، �ض52. 

�ض  ج 5،  بيروت،1983،  التراث،  اإحي�ء  دار  من�سورات  ال�سحيح،  الج�مع  الترمذي،    (2(

دار  بيروت،  ط2،  ة،  الُغمَّ ك�سف  الأربلي،علي،  �ض57.  اليقين،  ك�سف  الحلي،   .637

القندوزي،  �ض148.  ج 13،  العم�ل،  كنز  الهندي،  �ض113.  ج 1،  1405ه�،  الأ�سواء، 

ين�بيع المودة، من�سورات الأعلمي، بيروت، �ض 70.
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»الح�سن  به:  ا�سُتهر  الذي   Pالنبّي لن� �سرَّ قول  م� يك�سف 

.
(1(

والح�سين اإمامان قاما اأو قعدا«

ة المطّهرة من  و�س�ءت الإرادة الإلهّية اأن تنتقل هذه ال�سنَّ

ف�أودع  الرائد،  بدوره  اإم�م  كّل  يقوم  اأن  بعد  ط�هرة،  �سدور 

 ،Qعلوم الإ�سالم في ابنه زين الع�بدين Qالح�سين

ال�س�دق في   Qوالب�قر الب�قر،  في  اأودع��ه���  وال�سّج�د 

 Qوالك�ظم ،Qفي الك�ظم Qوال�س�دق ،Q

في الّر�س�Q، والّر�س�Q في الجوادQ، والجواد

الع�سكري ف��ي   Qواله�دي  ،Qاله�دي ف��ي   Q

Q، والع�سكري في ق�ئم اأهل البيت الُحّجة المهدّي|، 

مع   Qالبيت اأهل  ة  اأئمَّ وليكون  النور،  �سل�سلة  به  لتكتمل 

اأمته  واأمر  اللذين خلَّفهم� ر�سول اهلل،  الت�سريع  تواأم  القراآن 

ب�لتم�ّسك بهم�، حينم� ق�ل: »اإّني تارك فيكم الثَّقلَْين كتاب 

ت�سّل�ا  ل��ن  بهما  كتم  تم�سَّ اإن  )م��ا  بيتي  اأه��ل  وعترتي  اهلل 

)1)  المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 10، �ض78.



Rيسألونك عن األئمة
16

.
(1(

بعدي اأبًدا( ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الح��س«

هو  الحديث  ه��ذا  ف��ي   Rالبيت ب���أه��ل  التم�ّسك  اإنَّ 

المرجعّية  النبوّية، وهذا هو معنى  لل�ُسّنة  ب�عتب�رهم حفظة 

الدينّية التي هي من مراتب الإم�مة.

الجامعة كتاب ال�ُشّنة النبوّية

الدينّي  الت�سريع  في  مرجعّيتهم   Rالبيت اأهل  واأّك��د 

وهو  »ال��ج��ام��ع��ة«،  ي�سّمى  كت�ب  ع��ن  اأح�ديثهم  خ��الل  م��ن 

الإم�م  اأماله ر�سول اهللP على  الذي  النبوّية  ال�ُسّنة  كت�ب 

اأبي ب�سيرة:  بيده. ففي حديث   Q ه�  علّيQ، فخطَّ

اأبي عبد اهللQ، فقلت له: ُجِعْلُت فداك،  » دخلت على 

اإّن �سيعتك يتحّدث�ن اأّن ر�س�ل اهللP عّلم عليًّاQ باًبا 

يفتح له منه األف باب قالQ: يا اأبا محّمد، عّلم ر�س�ل 

اهللP عليًّاQ األف باب يفتح من كلِّ باب األف باب، قال 

الطبري، محّمد، الم�ستر�سد، تحقيق اأحمد المحمودي، ط1، قم، من�سورات موؤ�ّس�سة   (1(

الذي طبع في  الثقلين«  كت�ب »حديث  انظر:   ،560 1415ه�، �ض  الإ�سالمية،  الثق�فة 

هذا  اأ�س�نيد  فيه  وقد جمع  الإ�سالمية،  المذاهب  بين  التقريب  دار  قبل  من  الق�هرة 

ة. الحديث في كتب اأهل ال�سنَّ
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محّمد،  اأب��ا  يا   :Qقال العلم،  واهلل  هذا  ب�سير[:  ]اأب� 
]اأب�  قال  الجامعة؟  ما  يدريهم  وما  الجامعة،  عندنا  واإّن 

ب�سير[ جعلت فداك، وما الجامعة؟ قالQ: �سحيفة 

ط�لها �سبع�ن ذراًعا بذراع ر�س�ل اهللP واإمائه من خلق 

فيه، وخّط علّيQ بيمينه، فيها كّل حال وحرام وكّل 

.
(1(

�سيء يحتاج النا�س اإليه حتى االأر�س في الخد�س«

وحول كت�ب الج�معة، روي عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه 

 عند الجامعة، اإماء ر�س�ل 
)2(

»�سّل علم ابن �سبرمة ق�ل: 

اهللP وخّط علّيQ بيده، اإّن الجامعة لم تدع الأحد 

القيا�س  اأ�سحاب  اإّن  وال��ح��رام،  الحال  علم  فيها  ك��اًم��ا، 

اإّن  اإاّل بعًدا،  ي��زدادوا من الحّق  طلب�ا العلم بالقيا�س، فلم 

.
(3(

دين اهلل ال ُي�ساب بالقيا�س«

هو  الج�معة  كت�ب  اأّن  ��د  ي��وؤكِّ م���  الأح���دي��ث  بع�ض  وف��ي 

)1)  الكليني، محّمد، الك�في، ج1، �ض 239.

على  للمن�سور  ق��سًي�  ك�ن  ة،  ال�ُسنَّ اأهل  فقه�ء  من  الكوفي  �سبرمة  بن  اهلل  عبد  هو    (2(

�سواد الكوفة )الحلّي، ابن داود، رج�ل بن داود، تحقيق محّمد �س�دق اآل بحر العلوم، 

)ل،ط(، النجف، مطبعة الحيدرية، 1972م، �ض 19 و120(.

)3)  الكليني، محّمد، الك�في، ج1، �ض 57.
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اإحدى عالم�ت الإم�مة، فعن الإم�م الر�س�Q: »لاإمام 

اأعلم النا�س، واأحكم النا�س، واأتقى النا�س،  عامات: يك�ن 

واأح��ل��م ال��ن��ا���س، واأ���س��ج��ع ال��ن��ا���س، واأ���س��خ��ى ال��ن��ا���س، واأع��ب��د 

ال��ج��ام��ع��ة، وه��ي �سحيفة ط�لها  ال��ن��ا���س... وي��ك���ن ع��ن��ده 

.
(1( 

»Qسبع�ن ذراًعا فيها جميع ما يحتاج اإليه ولد اآدم�

لذا ك�ن كت�ب الج�معة من مواريث الأئّمة لبع�سهم، فعن 

�سربه  لما  الم�ؤمنين  اأمير  »اإّن   :Qعلّي بنت  كلثوم  اأّم 

 Lوالح�سين الح�سن  ابنيه  دع��ا  اهلل  لعنه  ملجم  اب��ن 

ذا  اإليه  و�سّلم  خاتمه،  الح�سن  اإل��ى  و�سّلم  اإليهما،  واأو���س��ى 

اإليه  و�سّلم  واالأح��م��ر،  االأبي�س  الجفر  اإليه  و�سّلم  الفقار، 

.
(2(

الجامعة، و�سّلم اإليه م�سحف فاطمة«

2- القيادة ال�سيا�سّية

ت�سريعه  في  يقت�سر  ل  دين  الإ�سالم  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّم� 

من�سورات  قم،  )ل،ط(،  الغف�رّي،  اأكبر  علي  تحقيق  الخ�س�ل،  محّمد،  ال�سدوق،    (1(

جم�عة المدر�سين، 1403ه�، �ض 528.

)2)  الع�ملّي، يو�سف، الدّر النظيم، )ل،ط(، قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمّي، )ل،ت(، �ض 

.422
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ك�لأ�سرة،  ال�سغير  المجتمع  على  ول  بل  الفرد،  حي�ة  على 

تنظيم حي�ة  دين هدفه  بل هو  ونحوه�،  والجيرة،  والرحم، 

خالل  من  اإّل  تتحّقق  اأن  يمكن  ل  والتي  ب�أجمعه�،  الب�سرّية 

يترك  اأن  اأّم���  الإ�سالمّية،  ال�سريعة  اأح��ك���م  ق  تطبِّ حكومة 

اأحد  ة  اإلى الح�كم، فيرد عليه م� في ق�سّ اإر�س�ٍد  الأّمة دون 

اأ�سح�ب الإم�م ال�س�دقQ، وهو ه�س�م ابن الحكم الذي 

الجمعة،  ي���م  اإليها  ف��سلت  الب�سرة،  اإل��ى  »ت�ّجهت  ق���ل: 

واأتيت اإلى الم�سجد، فراأيت اأّن عمرو بن عبيد لب�س �سملة 

اأخرى جعلها رداًء له، و�سفَّ  االأ�س�د، و�سملة  ال�س�ف  من 

فانفتحت  العلمّية،  الم�سائل  عنه  ي�ساأل�ن  جمٌع  دوره  في 

ال�سف�ف، وجل�ست اأمامه م�ؤّدًبا، ف�ساألت منه: اأيها العالم، 

اأ���س��األ م�ساألة؟ ف��ق��ال: نعم،  اأن  ل��ي  اأت����اأذن  اأن��ا رج��ل غريب 

ي�ساأل  ه��ذا  �س�ؤال  اأيُّ  بني  يا  فقال:  عين؟  لك  هل  ف�ساألت 

كانت  واإن  ا���س��األ،  ق��ال:  ث��ّم  ه��ذه.  اإّن م�ساألتي  مني؟ قلت: 

م�ساألتك م�ساألة الحمقاء. فقلت: اأجبني عن ذلك ال�س�ؤال، 

فقال: نعم لي عين. فقلت: اأيَّ �سيء بها تراه؟ قال: االأل�ان 
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واالأ�سخا�س. ثّم �ساألت: هل لك اأنف؟ قال: نعم فقلت: اأيَّ 

�سيء تعمل به؟ فقال: ن�ست�سم الرائحة به. ثّم �ساألت: هل 

لك فم؟ قال: نعم فقلت: اأيَّ �سيء تعمل به؟ قال: ذقت به 

طعم االأغذية. ثّم �ساألت هل لك قلب؟ قال: نعم. قلت: اأي 

�سيء تعمل به؟ قال: تمّيزت به كلَّ ما يرود على االأع�ساء 

محتاجة  غير  بريئة  االأع�ساء  ه��ذه  اإّن  فقلت:  المذك�رة. 

اإليه اأم ال؟ فقال: ال.

القلب؟ مع  اإل��ى  االأع�ساء  له: كيف تحتاج هذه  فقلت 

وتك�ن  والب�سر،  وال�سّم  للذوق  حا�سة  ق�ى مدركة  لها  اأّن 

فيما  �سّك  لي  ح�سل  ل�  بنّي،  يا  فقال:  �سليمة.  �سحيحة 

لي  فيح�سل  ال��ق��ل��ب،  اإل���ى  رج��ع��ت  و�سممت  وذق���ت  ب�سرت 

اليقين، ويرتفع ويزول ال�سّك. فقلُت: فاإًذا قلَت: اإّن الباري 

تعالى خلق القلب لتميز �سّك الج�ارح للخلق؟ فقال: نعم. 

الج�ارح؟  �سبهة  لرفع  الزم  القلب  ف�ج�د  جرم  ال  فقلت: 

ُيخِل  لم  تعالى  اهلل  اأّن  تزعم�ن  اإّنكم  فقلت:  نعم.  فقال: 

واليقين  ال�سّك  لتميز  اإليه  ترجع  اإم��ام  من  الج�ارح  هذه 
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وال�سحيح وال�سقيم منها، فكيف يمكن اأن ُيخلَي الخائق 

الكثيرة من اإمام يرجع�ن اإليه عند الحيرة وال�سّك؟ ف�سكت 

اإل��ّي،  والتفت  راأ���س��ه،  ارتفع  لحظة  بعد  ث��ّم  ًا،  متاأمِّ و�سار 

.
(1(

وقال: هل اأنت ه�سام بن الحكم؟...«

الإ�سالمّي في  اإلى الهدف  الو�سول  ف�إنَّ  وعوًدا على بدء، 

تتعّلق  موا�سف�ت  له  ح�كم  اإل��ى  يحت�ج  الن��ض  حي�ة  تنظيم 

ب�أمور اأهّمه� اأن يكون:

ع�لًم� ب�لت�سريع الإ�سالمّي حتى يحكم في �سوئه.  -1

موؤتمًن� على تطبيق الت�سريع في حي�ة الن��ض.  -2

الإدارة،  كمه�رة  الحكومة  تقت�سيه�  التي  ب�لأمور  ُك��ْفًءا   -3

وال�سي��سة، والمعرفة القت�س�دّية، والجتم�عّية ونحو ذلك.

و�سيرة العقالء وبن�وؤهم، في ح�ل توّفر هذه ال�سروط بحّده� 

الأدنى عند اأ�سخ��ض عديدين، اأن يتوّجه اإلى اأكملهم فيه�.

وهن� ي�أتي �سوؤال ح�ّس��ض حول فعل ر�سول اهللP، المتعلِّق 

)1)  البروجردي، علي، طرائف المق�ل، تحقيق مهدي الرج�ئي، ط1، قم، مكتبة اآية اهلل 

العظمى المرع�سي النجفي، 1410ه�، ج2، �ض563-562.
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ب�لح�كم الذي ي�أتي بعده، هل ترك الأّمة دون اأن ي�سير اإليه، 

اأو اأ�س�ر اإلى موا�سف�ته، اأو حّدده وعيَّنه ب�ل�سخ�ض؟

الحاكم بين الموا�شفات والتعيين

الكم�ل  تقت�سي، كي يطبَّق هدف  الإلهّية  الحكمة  اإّن  اإًذا 

الإن�س�نّي على م�ستوى المجتمع، اأن يكون هن�ك تحديد للولّي 

الح�كم بعد ر�سول اهلل، ولكن هل يكون ذلك من خالل تحديد 

الموا�سف�ت الع�ّمة للح�كم، اأو بتعيينه؟

اإّن كون القي�دة ال�سي��سّية بعد ر�سول اهلل لي�ست هي العنوان 

الوحيد الذي يحت�ج اإليه المجتمع، بل يحت�ج قبله� اإلى المرجعّية 

وب�لت�لي  الع�سمة،  تقت�سي  الدينّية  المرجعّية  اأّن  وبم�  الدينّية، 

تكون ب�لختي�ر الإلهّي، ك�ن ل من��ض من تعيين اهلل تع�لى للمرجع 

الدينّي بعد ر�سول اهللP ق�ئًدا �سي��سيًّ�، ف�إنَّ علمه ب�ل�سريعة، في 

دائرة الكم�ل الت�ّم من خالل ع�سمته، لي�ض علًم� ع�ديًّ�، وكذلك 

اإنَّ ائتم�نه على تطبيق ال�سريعة هو ائتم�ن ع�سمٍة ل عدالة.

وب�لت�لي يكون لالإم�م بعد ر�سول اهللP مرتبت� المرجعّية 

الدينّية، والقي�دة ال�سي��سّية.
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3- المقام المعنوي الخا�ّص

طرح  ال�س�بقتين  والقي�دة  المرجعّية  مق�مي  اإلى  اإ�س�فًة 

الفكر ال�سيعّي مق�ًم� اآخر لالإم�م، هو مق�م الإن�س�ن الك�مل، 

ر عنه� اأهل  ة من اهلل تع�لى، عبَّ الذي يمت�ز بعالقة قرب خ��سّ

البيتR بقولهم الوارد عنهم: »اإّن لنا مع اهلل حاالت ال 

.
(1(

ب..« ي�سعها ملك مقرَّ

كرام�ت  خ��الل  م��ن  تجّلى  خ������ّض،  بعلم  يمت�ز  اأّن���ه  كم� 

عديدة، ي�أتي الحديث عن بع�سه�.

الخـال�صـة

االإمامة في الفكر ال�سيعّي

المق�م المعنوّيالقي�دة ال�سي��سّيةالمرجعّية الدينّية

)1)  الخمينّي، روح اهلل، الحكومة الإ�سالمّية، ط2، بيروت، مركز الإم�م الخميني الثق�في، 

1429ه�، �ض56.





2

هل األئّمةR معصومون؟ وما 
الدليل؟

من ثوابت الفكر ال�سيعّي هو ع�سمة الأئّمة الثني ع�سر، 

وقد ا�ستدّلوا على ذلك ب�أدّلة عقلّية ونقلّية.

الدليل العقلّي على ع�شمة الأئّمة

يدّل  العقل  اأّن  االأنبياء«  »ي�ساأل�نك عن  كت�ب  في  ذكرن� 

لأّن  وذل��ك  وتبليغه؛  الوحي  بتلّقي  النبّي  ع�سمة  ل��زوم  على 

الخط�أ في هذا المج�ل ي�سّر ب�لهدف الإلهّي، الذي يقت�سي 

ر عن خريطة كم�ل الإن�س�ن. وكذلك  و�سول ال�سريعة التي تعبِّ

اإليه،  الموحى  هو  ليكون   ،Pللنبّي تع�لى  اهلل  انتخ�ب  ف�إّن 

�سدور  لأّن  ال��ذن��وب؛  من  ع�سمته  العقلّي  ب�لدليل  يقت�سي 
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اأّن  مع  ال��ق��دوة،  كونه  عن  ي�سقطه   Pالنبّي عن  مع�سية 

القتداء به اأ�س��سيٌّ في �سلوك الن��ض م�س�ر الكم�ل، ف�إّن ذلك 

الم�سطفى  اأّن  علموا  اأن  بعد  المع�سية،  طريق  من  بهم  يقرِّ

والمخت�ر من اهلل تع�لى �سلكه�، بل قد يزلزل عقيدة الن��ض 

ب�لنبّيP؛ ب�عتب�ر اأنَّ مع�سيته قد ت�سّككهم ب�سدقه.

م من دليل عقلّي على ع�سمة النبّيP ي�أتي هو  اإّن م� تقدَّ

نف�سه على ع�سمة الإم�مQ، �س�حب المرجعّية الدينّية 

تلقيه  انح�سر  ك���ن  واإن   ،Qالإم�م لأّن  وذل��ك  ب��ع��ده، 

لل�سريعة بو�س�طة واحدة هي النبّي محّمدP نف�سه، اإّل اأّنه 

تلّقى ال�سريعة التي تحت�ج اإلى حفظ خ��ّض ب�عتب�ره� لم تبلَّغ 

بك�مله�، وب�لت�لي، وبم� اأّن الهدف الإلهّي ل يتحّقق اإّل ب�إبالغ 

لدى  محفوظة  الت�سريعّية  الر�س�لة  اأّن  وبم�  للن��ض،  الر�س�لة 

الإم�مQ، ف�إّن العقل يقت�سي اأن يكون مع�سوًم� في حفظ 

هذه ال�سريعة، وفي تبليغه� للن��ض، وهذا يدّل على ا�سطف�ء 

خ��ّض من اهلل تع�لى لالإم�مQ، ومن هن� ك�نت الإم�مة 

ب�ختي�ر  ولي�ست  تع�لى،  اهلل  ب�نتخ�ب  ال�سيعّي  الفكر  في 
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النبّيP �سمن اله�م�ض الذي اأعط�ه فيه حرّية الختي�ر.

فهذا  تع�لى،  اهلل  ب�ختي�ر  يكون   Qالإم�م اأّن  وبم� 

المع�سية  �سدور  اأّن  ب�عتب�ر  الذنوب،  من  ع�سمته  يقت�سي 

عنه، وهو المخت�ر من اهلل تع�لى من بين الن��ض، �سيوقعهم 

ب�لمحذورين ال�س�بقين:

1- تقريبهم من �سلوك طريق المع�سية، ب�عتب�ر اأّن المنتخب 

الخ��ّض من اهلل يع�سي، فكيف غيره!

2- تزلزل عقيدتهم بم� يبلِّغ من ت�سريع، ب�عتب�ر اأّن مع�سيته 

قد ت�سّككهم ب�سدقه.

اإًذا اإّن المرجعّية الدينّية لالإم�مQ، والتي تعني دوره 

ع�سمة  على  العقلي  للدليل  المنطلق  هي  للدين،  الح�فظ 

.Qالإم�م

الدليل النقلّي على ع�شمة الأئّمة

هن�ك العديد من الآي�ت القراآنّية والأح�ديث النبوّية داّلة 

على ع�سمة الأئّمةR، نعر�ض منه�:
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Rاأ- الآيات القراآنّية الداّلة على ع�شمة الأئّمة

ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ  تع�لى:  ق�ل   -1

.
(1(

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}
عهد  هي  التي  الإلهّية،  المن��سب  اأّن  تثبت  الآية  هذه  اإّن 

من اهلل تع�لى، ومنه� الإم�مة، ل تن�ل الظ�لمين، وقد اأطلق 

اهلل تع�لى قوله: {ۈ}، مّم� يعني اأّن كّل من ظلم نف�سه 

ل ين�له العهد الإلهّي، اأي ل تن�له الإم�مة، ومن الوا�سح اأّن 

لنف�سه، وهذا يعني  ولو ذنًب� �سغيًرا، هو ظ�لم  الذي يذنب، 

اأّن الذي ين�له عهد اهلل ل بّد اأن يكون مع�سوًم� عن اأّي ذنب.

انتخ�ب  هي   Rالأئّمة اإم�مة  اأّن  �س�بًق�  اأثبتن�  وق��د 

وا�سطف�ء وتن�سيب من اهلل تع�لى، وب�لت�لي ف�إّنه� ل تن�ل اإّل 

المع�سومين.

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  {ڎ  تع�لى:  ق���ل   -2

.
(2(

ک ک ک}

)1)  �سورة البقرة، الآية 124.

)2)  �سورة الأحزاب، الآية 33.
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ُنبيِّن معنى االآية من خال نقطتين:

اأعّم  وهو  القذر،  هو  الرج�ض  معنى  اأنَّ  االأول��ى:  النقطة 

تع�لى: {ى ائ ائ  بدليل قوله  النج��سة،  من 

، وب�لت�لي ف�إّن الذنب هو من ذلك الرج�ض.
(1(

ەئ}
ثن� في هذه الآية اأّنه يريد اأن  وعليه، ف�إّن اهلل تع�لى يحدِّ

يذهب عن اأهل البيتR كّل اأنواع القذارة ومنه� الذنب 

والإثم.

النقطة الثانية: اإّن الإرادة الإلهّية على نوعين:

عن  المراد  فيه�  يتخّلف  ل  التي  وهي  تكوينّية،  اإرادة   -I

الإرادة، اإّنم� ل بدَّ من تحّققه� ب�سكل قهرّي، بدون اأّي 

اختي�ر للمراد، كخلق الكون، حركة الكواكب...الخ.

II- اإرادة ت�سريعّية، وهي التي ت�سدر عن اهلل تع�لى، ولكن 

اأو  اإليه في تحقيقه�  هت  توجَّ يكون هن�ك اختي�ر لمن 

ف�هلل  ونحوهم�،  وال�سي�م  ال�سالة  ي  كفر�سَ عدمه، 

له  ترك  اأّنه  اإّل  يهم�،  يوؤدِّ اأن  الإن�س�ن  من  اأراد  تع�لى 

)1)  �سورة الحج، الآية 30.
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ه�م�ض الختي�ر، بحيث يمكنه اأن يتخلَّف عن ذلك دون 

ت�أديتهم�. 

ژ  ڈ  ڈ  {ڎ  تع�لى:  بقوله  ال��م��راد  م�  وال�����س���ؤال: 

، هل الإرادة التكوينّية اأو الت�سريعّية؟
(1(

ژ ڑ}
الج�اب: اإنَّ الإرادة الت�سريعّية الإلهّية ب�أن يذهب اهلل الرج�ض 

ل تخت�ّض ببع�ض الن��ض دون البع�ض، بل هي مطلوبة من 

بطلب   Qالبيت اأه��ل  لخت�س��ض  وجه  فال  الجميع، 

ذلك منهم، وعليه ف�إّن ذلك يوؤّدي اإلى القول ب�أّن المراد 

من الإرادة في الآية هي التكوينّية التي ل تقبل التخّلف، 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  {ائ  ت��ع���ل��ى:  ق���ل  كم� 

.
(2(

ۆئ}
م يعني اأّن اهلل تع�لى ب�إرادته التكوينّية يمنع �سدور  وم� تقدَّ

الذنب عن اأهل البيتR، وهذا يعني اأّنهم مع�سومون عن 

ارتك�ب الذنوب. وقد تقّدم في كت�ب »ي�ساأل�نك عن االأنبياء« 

تع�لى،  اهلل  من  موهوب  خ��ّض  علم  عن  عب�رة  الع�سمة  اأّن 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

)2)  �سورة ي�ض، الآية 82.



31
ةR مماومونم ومص الدلعلم هل األئما

والمع�سية على  الط�عة على جم�له�،  يرى  المع�سوم  يجعل 

قبحه�، وهذا م� يجعل �سور الأ�سي�ء لديه �س�فية على واقعه�، 

فهو لذلك ل يقدم على فعل المع�سية اأو ترك الط�عة، وتقّدم 

اأّن عدم اإقدامه على ذلك هو ب�ختي�ره ل ب�لقهر التكوينّي.

بن�ًء عليه ف�إّن الإرادة التكوينّية لإذه�ب الرج�ض عن اأهل 

البيتR ل بدَّ اأن تكون تعلَّقت ب�إف��سة ذلك العلم الخ��ّض 

عليهم، بم� يجعلهم مع�سومين ب�ختي�رهم، مع �سم�نة عدم 

وقوعهم في المحذور.

من هم اأهل البيت؟

البيت اأهل  تف�سير  ف���إّن  لالآية،  ال�س�بق  التف�سير  �سوء  في 

لأّن جميع  المع�سومين؛  في  ال�سيعة  ق�له  بم�  ينح�سر   R

في  الع�سمة  وج��ود  ع��ون  ي��دَّ ل  الإ�سالمّية  وال��ف��رق  المذاهب 

ال�سيعة  قول  فيبقى   ،Pالنبّي اإل��ى  المنت�سبين  من  اأح��د  اأّي 

دين على ع�سمة ال�سّيدة ف�طمة الزهراءO والأئّمة  الموؤكِّ

.Rالثني ع�سر

اأّن  يفيد  م���  ّنة  ال�سُّ اأه��ل  ط��رق  م��ن  ورد  فقد  ذل��ك  وم��ع 
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والح�سن  وف�طمة  علي  هم   Qالبيت ب�أهل  المق�سود 

.Rوالح�سين

ا  عليًّ »اأدن���ى   :Pالنبّي اأّن  حنبل  بن  اأحمد  م�سند  ففي 

وفاطمة، فاأجل�سهما بين يديه، واأجل�س ح�سًنا وح�سيًنا كّل 

واح��د منهما على ف��خ��ذه، ث��ّم ل��فَّ عليهم ث���ب��ه، )اأو ق��ال: 

{ڎ ڈ ڈ ژ ژ  االآي��ة:  ثّم تا هذه  ك�ساًء(، 

ال��ل��ه��ّم   :Pوقال  ،
)1(

ک} ک  ک  ڑ  ڑ 
.

(2(

ه�ؤالء اأهل بيتي، واأهل بيتي اأحّق«

�سلمة  اأّم  ��� ع��ن  اأي�����سً اب��ن حنبل  اآخ���ر ذك���ره  ن�����ضٍّ  وف��ي 

»اأّن النبّيP كان في بيتها فاأتته فاطمة ببرمة  )ر�ض(: 

، ف��دخ��ل��ت ع��ل��ي��ه، ف��ق��ال ل��ه��ا: ادع���ي زوج��ك 
)3(

فيها خ���زي���رة

فدخل�ا  والح�سن،  والح�سين،  علّي،  فجاء  قالت:  وابنيك، 

عليه، فجل�س�ا ياأكل�ن من تلك الخزيرة، وه� على منامة 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

)2)  ابن حنبل، اأحمد، م�سند اأحمد بن حنبل، ج 4، �ض 107.

)3)  الخزيرة: لحم يقطع �سغ�ًرا وي�سّب عليه م�ء كثير ف�إذا ن�سج ذر عليه الدقيق )ابن 

الزاوي  اأحمد  تحقيق ط�هر  والأثر،  الحديث  في غريب  النه�ية  الدين،  الأثير، مجد 

ومحمود محمد الطن�حي، ط4، قم، موؤ�س�سة ا�سم�عيلي�ن، 1364ه�، ج2، �ض 28(.
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اأ�سّلي   تحته ك�ساء له خيبري، قالت: واأن��ا 
)1(

له على دك��ان

ف��ي ال��ح��ج��رة، ف��اأن��زل اهلل ع��ّز وج��ل ه��ذه االآي���ة {ڎ ڈ 

 ،
)2(

ک} ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
قالت: فاأخذ ف�سل الك�ساء فغ�ّساهم به، ثّم اأخرج يده فاأل�ى 

تي  بها اإلى ال�سماء، ثّم قال: اللهّم ه�ؤالء اأهل بيتي وخا�سّ

رهم تطهيًرا، اللهّم  فاأذهب عنهم الرج�س اأهل البيت وطهِّ

تي فاأذهب عنهم الرج�س اأهل البيت  ه�ؤالء اأهل بيتي وخا�سّ

واأن��ا  فقلت:  راأ���س��ي...،  فاأدخلت  قالت:  تطهيًرا،  رهم  وطهِّ

.
(3(

معكم يا ر�س�ل اهلل، قال: اإّنك اإلى خير، اإّنك اإلى خير«

 Pالنبّي »خ��رج  ق�لت:  ع�ئ�سة  عن  م�سلم  �سحيح  وفي 

 من �سعر اأ�س�د، فجاء الح�سن 
)((

ل  ُمَرجَّ
)4(

غداة، وعليه ِمْرٌط

ث��ّم جاءت  الح�سين فدخل معه،  ج��اء  ث��ّم  فاأدخله،  علي  بن 

)1)  الدك�ن: المك�ن المرتفع يجل�ض عليه.

)2)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

)3)  ابن حنبل، اأحمد، م�سند اأحمد بن حنبل، ج6، �ض 292.

)4)  المرط هو الثوب غير المخيط )ابن منظور، محمد، ل�س�ن العرب، )ل،ط(، قم، ن�سر 

اأدب الحوزة، 1405ه�، ج7، �ض402(.

)5)  المرجل اأي عليه نقو�ض )ابن الأثير، مجد الدين، النه�ية في غريب الحديث والأثر، 

ج4، �ض315(.
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فاطمة فاأدخلها، ثّم جاء علي فاأدخله ثّم قال: {ڎ ڈ ڈ 

.
(2( 

»
)1(

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}
وفي �سنن الترمذّي ب�سنده عن عمر ابن اأبي �سلمة، ربيب 

 :Pالنبّي ع��ل��ى  االآي����ة  ه���ذه  ن��زل��ت  »ل��ّم��ا  ق���ل:   :Pالنبّي

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  {ڎ 

وح�����س��ًن��ا  ف��اط��م��ة  ف��دع��ا  ���س��ل��م��ة،  اأّم  ب��ي��ت  ف���ي   ،
)3(

ک}
وح�سيًنا، فجلَّلهم بك�ساء، وعلّي خلف ظهره، فجلَّله بك�ساء، 

الرج�س  ف��اأذه��ب عنهم  بيتي،  اأه��ل  ه����ؤالء  »اللهّم  ق��ال:  ث��ّم 

اهلل،  نبّي  يا  واأن��ا معهم  �سلمة:  اأّم  قالت  رهم تطهيًرا،  وطهِّ

.
(4(

قال: اأنت على مكانك، واأنت على خير«

وقد ُروي عن الح�كم في الم�ستدرك ب�سنده عن اأّم �سلمة 

{ڎ ڈ ڈ  »ف���ي بيتي ن��زل��ت ه���ذه االآي�����ة:  اأّن��ه��� ق���ل��ت: 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

الفكر، )ل،ت(، ج7، �ض  الني�س�بورّي، م�سلم، �سحيح م�سلم، )ل،ط(، بيروت، دار    (2(

.130

)3)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

)4)  الترمذّي، محّمد، �سنن الترمذّي، تحقيق عبد الوه�ب عبد اللطيف، ط2، بيروت، دار 

الفكر، 1403ه�، ج5، �ض 30.
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، قالت: فاأر�سل ر�س�ل 
)1(

ژ ژ ڑ ڑ ک}
اهللP اإلى علّي وفاطمة والح�سن والح�سين ر�س�ان اهلل 

اأهل بيتي، قالت  اللهّم، ه�ؤالء   :Pاأجمعين، فقال عليهم 

اأّم �سلمة: ما اأنا من اأهل البيت؟، قالP: اإّنك على خير، 

اأحّق«، ثّم عّلق الح�كم على  اأهلي  اأهل بيتي، اللهّم  وه�ؤالء 

البخارّي،  �سرط  »هذا حديث �سحيح على  ق�ئاًل:  الحديث 

.
(2(

ولم يخرجاه«

�سبعين  من  اأكثر  البحرانّي  ه��سم  العاّلمة  اأح�سى  وقد 

اآية  اأّن  على  تدّل  ة،  ال�ُسنَّ اأهل  علم�ء  من  اأكثره�  ورد  رواي��ة، 

والح�سن  وف���ط��م��ة  وع��ل��ّي  محّمد  ح��ّق  ف��ي  ن��زل��ت  التطهير 

.
(3( 

Qوالح�سين

اأمير  ع��ن  ب�سنده  ال�����س��دوق  روى  ال�سيعة،  ط��رق  وم��ن 

الموؤمنينQ اأّن ر�سول اهللP ق�ل: »يا علّي، هذه االآية 

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 33.

الرحمن  عبد  يو�سف  تحقيق  الم�ستدرك،  اهلل،  عبد  اأبو  الني�س�بوري،  الح�كم    (2(

المرع�سلي، )ل،ط(، )ل،م(، )ل،ن(، )ل،ت(، ج2، �ض416.

)ل،ت(،  )ل،ن(،  )ل،ط(،  ع��سور،  علي  تحقيق  المرام،  غ�ية  ه��سم،  البحرانّي،    (3(

�ض293-287.
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، واالأئّمة من ولدك، قلت: يا ر�س�ل  نزلت فيك، وفي �سبطيَّ

ابناك  ث��ّم  يا علّي،  اأن��ت   :Pاالأئ��ّم��ة من بعدك؟ قال وك��م 

علّي  وبعد  ابنه،  علي  الح�سين  وبعد  والح�سين،  الح�سن، 

وبعد جعفر م��سى  ابنه،  وبعد محّمد جعفر  ابنه،  محّمد 

ابنه، وبعد  ابنه، وبعد علّي محّمد  ابنه، وبعد م��سى علّي 

محّمد علّي ابنه، وبعد علّي الح�سن ابنه، وبعد الح�سن ابنه 

مكت�بة  اأ�ساميهم  وج��دت  هكذا  الح�سن،  ولد  من  الحّجة، 

فقال:  ذل��ك  ع��ن  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  ف�ساألت  العر�س،  �ساق  على 

ب��ع��دك، م��ط��ّه��رون مع�س�م�ن،  ي��ا محّمد ه��م االأئ��ّم��ة م��ن 

.
(1(

واأعداوؤهم ملع�ن�ن«

Rب- الأحاديث الداّلة على ع�شمة الأئّمة

نكتفي من الأح�ديث الداّلة على ع�سمة الأئّمة بحديثين: 

ع�سمة  حول  والث�ني   ،Rالبيت اأهل  ع�سمة  حول  الأّول 

.Qالإم�م علّي

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، تحقيق محّمد الب�قر البهبودي ويحيى الع�بدين 

الزنج�ني وك�ظم المو�سوي المي�موي، ط3، بيروت، دار اإحي�ء التراث، 1403ه�، ج36، 

�ض 336.
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Rالدليل على ع�سمة اأهل البيت

 Pاهلل ر�سول  عن  ب�سنده  الم�ستدرك  في  الح�كم  روى 

»اإّن��ي تارك فيكم الثقلين: كتاب اهلل، واأهل بيتي،  اأّنه ق�ل: 

واإّنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الح��س«.

الإ�سن�د على  ثّم عّلق الح�كم بقوله: هذا حديث �سحيح 

.
(1(

�سرط ال�سيخين، ولم يخرج�ه

اأّنه   Pوروى اأحمد بن حنبل في م�سنده عن ر�سول اهلل

االآخ��ر،  من  اأكبر  اأحدهما  الثقلين  فيكم  ت��ارك  »اإّن���ي  ق�ل: 

كتاب اهلل حبل ممدود من ال�سماء اإلى االأر�س، وعترتي اأهل 

.
(2(

بيتي واإّنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الح��س«

الر�سول  عن  ب�سنده  القندوزّي  روى  الموّدة  ين�بيع  وفي 

وعترتي  اهلل،  كتاب  الثقلين  فيكم  ت��ارك  »اإّن��ي   :Pالأكرم

اأهل بيتي، واإّنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الح��س، واإّنكم 

.
(3(

لن ت�سّل�ا اإن اتبعتم وا�ستم�سكتم بهما«

)1)  الح�كم الني�س�بوري، اأبو عبد اهلل، الم�ستدرك، ج3، �ض 148.

)2)  ابن حنبل، اأحمد، م�سند اأحمد بن حنبل، ج3، �ض14.

)3)  القندوزي، �سليم�ن، ين�بيع الموّدة، ج1، �ض113.
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 :Pالأكرم الر�سول  القندوزّي عن  روى  اأخرى  وب�سيغة 

»اإّني تارك فيكم الثقلين: كتاب اهلل، وعترتي اأهل بيتي، اإن 

فيهما،  فانظروا كيف تخلف�ني  ت�سّل�ا،  لن  بهما  تم�سكتم 

بذلك  نّباأني  الح��س،  علّي  ي��ردا  حتى  يفترقا  لن  واإّنهما 

.
(1(

اللطيف الخبير«

في  �سكَّ  ل  الم�سلمين،  متواتر عند  الثقلين هذا  وحديث 

العترة،  اأهل  ع�سمة  على  دالٌّ  وهو  �سنده،  و�سّحة  اعتب�ره 

مرجع  من  الدين  اأخذ  اإلى  النبّي  يدعو  اأن  المح�ل  من  لأّن 

بمثل هذا الجزم والح�سم، ثّم يتخّلل الخط�أ بع�ض كالم ذلك 

.
(2(

المرجع«

Qالدليل على ع�سمة الإمام علّي

 :Pالنبّي عن  الم�ستدرك  في  الن�س�بورّي  الح�كم  روى 

ا، اللهّم اأدر الحّق معه حيث دار«، ثمّ   »رحم اهلل عليًّ

)1)  الم�سدر ال�س�بق، �ض119.

)2)  المطّهري، مرت�سى، الإم�مة، ترجمة جواد ك�س�ر، �ض 75.
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.
(1(

ق�ل: هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ولم يخرج�ه

حتًم�  م�ستج�ب  واأّن���ه   ،Pالنبّي م��ن  دع����ًء  وب�عتب�ره 

وب�لت�لي هو  الحّق،  مع  يدور  علّيQ حيثم�  الإم�م  يكون 

مع�سوم.

ابن  عن  بغداد  ت�ريخ  في  البغدادّي  الخطيب  عن  وورد 

ث�بت مو�سى اأبي ذّر ق�ل: دخلت على اأّم �سلمة، فراأيته� تبكي 

مع  علّي  يقول:   Pاهلل ر�سول  �سمعت  وق���ل:  عليًّ�،  وتذكر 

الحو�ض  علّي  يردا  يفترق� حتى  ولن  علّي،  مع  والحّق  الحّق، 

.
(2(

يوم القي�مة«

)1)  الح�كم الني�س�بورّي، اأبو عبد اهلل، الم�ستدرك، ج3، �ض124. الترمذي، محّمد، �سنن 

الترمذي، تحقيق عبد الوه�ب عبد اللطيف، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403ه�، ج5، 

�ض297.

ط1،  عط�،  الق�در  عبد  م�سطفى  تحقيق  بغداد،  ت�ريخ  اأحمد،  البغدادي،  الخطيب    (2(

بيروت، دار الكتب العلمية، 1417ه�، ج14، �ض 322. ابن ع�س�كر، علي، ت�ريخ مدينة 

�ض449.  ج42،  1415ه�،  الفكر،  دار  بيروت،  )ل،ط(،  �سيري،  علي  تحقيق  دم�سق، 

الزمخ�سرّي، ربيع الأبرار ون�سو�ض الأخب�ر، تحقيق عبد الأمير مهن�، ط1، بيروت، 

الم�س�در  من  الكثير  في  نف�سه  الم�سمون  ورد  وقد  �ض173.  ج2،  1992م،  الأعلمّي، 

الإم�م عليQ، ط1، قم،  �سيرة  ال�سحيح من  )اأنظر: مرت�سى، جعفر،  ال�سيعّية 

مكتب الإعالم الإ�سالمّي، 1430ه�، ج4، �ض236.





ما هي حدود الغلّو والتقصري يف 
األئّمةR؟

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ٻ ٻ ٻ پ}

اإّن معنى الغلّو، بح�سب تعريف الأ�سفه�نّي في المفردات، 

، وفي الم�سب�ح المنير: غلى في الدين 
(2(

هو »تجاوز الحّد«

.
(3(

ا... ت�سّلب وت�سّدد حتى ج�وز الحّد غلوًّ

الغلّو في الأديان ال�شابقة

اليهودّي  الدينين  في  الغلّو  ح��دوث  الكريم  القراآن  اأّك��د 

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 171.

)2)  الراغب الأ�سفه�ني، الح�سين، المفردات، ط2، )ل،م(، دفتر ن��سر الكت�ب، 1404ه�، 

�ض613.

)3)  الفيومّي، اأحمد، الم�سب�ح المنير، �ض452.

3
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والم�سيحّي، والذي و�سل اإلى حّد ت�أليه بع�ض الن��ض، ق�ل تع�لى: 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ 

ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
.

(1(

ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ}
الذي،  وهو  ع��زرا،  اليهود  ي�سميه  من  هو  ُعزير  من  المراد 

وجمع  اليه�د  دي��ن  »ج��ّدد  الطب�طب�ئّي،  العاّلمة  بي�ن  بح�سب 

اأ�سفار الت�راة، وكتبها بعد ما افتقدت في غائلة بخت ن�سر، ملك 

بابل، الذي فتح بادهم، وخّرب هيكلهم، واأحرق كتبهم، وقتل 

�سعفائهم،  من  والباقين  وذراري��ه��م،  ن�ساءهم  و�سبى  رجالهم، 

و�سّيرهم معه اإلى بابل، وبق�ا هناك ما يقرب من قرن، ثّم لّما 

ك�ر�س ملك »اإيران بابل، �سفع لهم عنده عزرا، وكان  فتح 

ذا وجه عنده، فاأجاز له اأن يعيد اليه�د اإلى بادهم، واأن يكتب 

من  نالهم  وِلما  ن�سخها...  افتقدوا  ما  بعد  ثانًيا  الت�راة  لهم 

.
(2(

م�ا قدره، واحترم�ا اأمره، و�سّم�ه ابن اهلل« خدمته عظَّ

ےۓ}،  ے  ھ  ھ  ھ  {ھ  من  والمراد 

)1)  �سورة التوبة، الآية 30.

)2)  الطب�طب�ئّي، محّمد ح�سين، تف�سير الميزان، ، ط5، بيروت، الأعلمي، 1983م، ج9، �ض243.
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»وه��م  الك�فرة،  الأم��م  من  تقّدمهم  َم��ْن  �س�كلوا  اأّن��ه��م  اأي 

اأب،  اإل��ٌه  َمْن ه�  اآلهتهم  ف��اإّن ِمن  ال�ثنّي�ن عبدة االأ�سنام، 

ّم اإله، اأو زوجة اإله، وكذا 
ُ
اأ ومن ه� اإلٌه ابن، ومن هي اإلهٌة 

الهند،  ال�ثنّيين من  دائ��ًرا بين  بالثال�ث، مّما كان  الق�ل 

.
(2(

، وغيرهم«
)1(

وال�سين، وم�سر القديم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ  ت��ع���ل��ى:  وق�����ل 

، لذا خ�طب اهلل تع�لى اأهل الكت�ب 
(3(

ں ڻ ڻڻ}

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ق�ئاًل: { 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

.
(4(

ڑ}

)1)  هكذا وردت في ن�ض العاّلمة الطب�طب�ئّي، والأولى اأن يق�ل: القديمة.

)2)  الطب�طب�ئّي، محّمد ح�سين، تف�سير الميزان، ج9، �ض244.

)3)  �سورة الم�ئدة، الآية 17.

)4)  �سورة الن�س�ء، الآية 171.
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Pالغلّو في ع�شر النبّي محّمد

لم ينج الإ�سالم من الغلّو منذ عهده الأّول، فقد روى ال�سيخ 

الك�سّي حديًث� مرفوًع� اإلى الإم�م ال�س�دقQ، »اأّنه جاء 

رجل اإلى ر�س�ل اهللP فقال: ال�سام عليك يا ربي، فقال

.
(1(

P: ما لك، لعنك اهلل، رّبي ورّبك اهلل«

Qالغلّو في ع�شر الإمام علّي

اأمير  »اإّن  ق���ل:   Lوالب�قر ال�س�دق  الإم�مين  عن 

�سبع�ن  اأت���اه  الب�سرة  اأه��ل  م��ن  ف��رغ  لّما   Qالم�ؤمنين

فرّد  بل�سانهم،  وكّلم�ه  عليه  ف�سّلم�ا   ،
)2(

ال���زط من  رج��ًا 

عليهم بل�سانهم، ثّم قال لهم: اإّني ل�ست كما قلتم، اأنا عبد 

اأنت ه�، فقال لهم: لئن  اهلل مخل�ق، فاأَب�ا عليه، وقال�ا: 

لم تنته�ا، وترجع�ا عّما قلتم فّي، وتت�ب�ا اإلى اهلل عّز وجّل 

لهم  تحفر  اأن  فاأمر  ويت�ب�ا،  يرجع�ا  اأن  فاأب�ا  الأقتلّنكم، 

اإلى بع�س، ثّم قذفهم، ثّم  اآب��ار، فحفرت، ثّم خرق بع�سها 

)1)  الطو�سّي، محّمد، اختي�ر معرفة الرج�ل )رج�ل الك�سّي(، )ل،ط(، قم، موؤ�ّس�سة اآل 

البيت، )ل،ت(، ج2، �ض589.

)2)  الزط قوم من ال�سودان والهند )المجل�سّي، محّمد تقي، رو�سة المتقين، ج7، �ض84(.
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خّمر روؤو�سهم، ثّم األهبت النار في بئر منها لي�س فيها اأحد 

.
(1(

منهم، فدخل الدخان عليهم فيها فمات�ا«

Qالغلّو في ع�شر الأئّمة من ولد اأمير الموؤمنين

اأّن رجاًل  ال�سيخ الك�سّي} حديًث� �سحيًح�، ذكر  1- روى 

حّدث الإم�م الر�س�Q عن يون�ض بن ظبي�ن اأّنه ق�ل: 

»كنت في بع�س الليالي، واأنا في الط�اف، فاإذا نداء من 

ف�ق راأ�سي: يا ي�ن�س اإّني اأنا اهلل ال اإله اإاّل اأنا، فاعبدني، 

الح�سن اأب�  ف��اإذا  راأ�سي،  ال�ساة لذكري، فرفعت  واأق��م 

 فغ�سب اأب� الح�سن
)2(]Qاأي االإمام الر�سا[ Q

Q...ثّم قال للرجل: »اخرج عّني، لعنك اهلل، ولعن 

تتبعها  لعنة  األ��ف  ظبيان  بن  ي�ن�س  ولعن  حّدثك،  من 

ما  اأ�سهد  قعر جهّنم،  تبلغك  منها  لعنة  كّل  لعنة،  األ��ُف 

.
(3(

ناداه اإاّل ال�سيطان«

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج7، �ض 259-260 )مع الإ�س�رة اإلى اأّن هذه الرواية �سعيفة 

ال�سند(.

ة مقتنع به�. )2)  يبدو من الرواية اأّن الرجل الذي يحكي الق�سّ

)3)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 264.
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»كتب  ق�ل:  الدم��ي،  زي�د  بن  �سهل  الك�سّي عن  ال�سيخ  روى   -2

جعلت   :Qالع�سكرّي الح�سن  اأبي  اإلى  اأ�سحابنا  بع�س 

فداك يا �سيدّي، اإّن علّي بن ح�سكة يّدعي اأّنه من اأوليائك، 

واأّنك اأنت االأّول القديم، واأّنه بابك ونبّيك، اأمرته اأن يدع� 

كّل  وال�س�م  والحّج  والزكاة  ال�ساة  اأّن  ويزعم  ذل��ك،  اإل��ى 

ذلك معرفتك، ومعرفة من كان في مثل حال ابن ح�سكة 

والنبّ�ة، فه� م�ؤمن كامل، �سقط  البابية  عي من  فيما يدَّ

جميع  وذك���ر  وال��ح��ّج،  وال�����س���م  بال�ساة  اال�ستعباد  عنه 

�سرائع الدين اأّن معنى ذلك كّله ما ثبت لك، ومال النا�س 

اإليه كثيًرا، فاإن راأيت اأن تمّن على م�اليك بج�اب في ذلك 

ابن ح�سكة  الهلكة. قال: فكتبQ: كذب  تنجيهم من 

ماله   ، اأعرفه في م�اليَّ ال  اأّن��ي  وبح�سبك  اهلل،  لعنة  عليه 

اإاّل  قبله،  واالأنبياء  اهلل محّمًدا،  بعث  ما  ف���اهلل  اهلل،  لعنه 

بالحنيفّية، وال�ساة، والزكاة، وال�سيام، والحّج، وال�الية، 

وما دعا محّمدP اإاّل اإلى اهلل، وحده ال �سريك له. وكذلك 

نحن االأو�سياء من ولده عبيد اهلل، ال ن�سرك به �سيًئا، اإن 
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من  اهلل  على  مالنا  عذبنا،  ع�سيناه  واإن  رحمنا،  اأط��ع��ن��اه 

حّجة، بل الحّجة هلل عّز وجل علينا وعلى جميع خلقه، اأبراأ 

.
(1(

اإلى اهلل مّمن يق�ل ذلك ...، فاهجروهم لعنهم اهلل...«

بعد هذا العر�ض لوقوع الغلّو في الإ�سالم، وم� �سبقه من 

اأدي�ن، ندخل في تحديد الغلّو، والموقف منه.

حدُّ الغلّو

ُي�ستف�د من الن�سو�ض الدينّية اأّن الغلّو يتحّقق في الح�لت 

الآتية:

1- اّدعاء الألوهّية للإن�سان

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�لى:  ق���ل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
.

(2(

ڑ} ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
قم،  )ل،ط(،  الرج�ئي،  مهدي  تحقيق  الرج�ل،  معرفة  اختي�ر  محّمد،  الطو�سي،    (1(

موؤ�س�سة اآل البيت، 1404ه�، ج2، �ض804.

)2)  �سورة الن�س�ء، الآية 171.
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ب��اأم��ي��ر  ت���ج���اوز  م���ن  »اإّن   :Q�الر�س الإم�����م  وع���ن 

ال��م���ؤم��ن��ي��ن ال��ع��ب���دّي��ة ف��ه��� م��ن ال��م��غ�����س���ب عليهم وم��ن 

.
(1(

ال�سالين«

2- اّدعاء الخالقّية الم�ستقّلة للإن�سان

عن الإم�م ال�س�دقQ: »اجعل�نا مخل�قين، وق�ل�ا 

.
(2(

فينا ما �سئتم، فلن تبلغ�ا«

وقّيدن� الخ�لقّية ب�لم�ستقّلة، لأّنه ل م�نع من ن�سبة الخلق، 

بمعنى ت�سكيل �سورة م�ّدة �س�بقة بقدرة اهلل تع�لى واإذنه، كم� 

ورد عن النبّي عي�سىQ قوله في القراآن الكريم: { ڌ 

 .
(3(

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}

3- اّدعاء الربوبّية الم�ستقّلة للإن�سان

اإليه،  ن���ؤوب  ��ا  ربًّ لنا  »اجعل   :Qال�س�دق الإم���م  عن 

.
(4(

وق�ل�ا فينا ما �سئتم«

)1)  الطبر�سّي، اأحمد، الحتج�ج، )ل،ط(، النجف الأ�سرف، دار النعم�ن، 1386ه�، ج2، �ض233.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 279.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية 49.

)4)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض283.
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لجواز  ب�لم�ستقّلة  وقّيدن�ه�  التدبير،  الرب�بّية:  ومعنى 

ن�سبة الرّب غير الم�ستقّل اإلى الإن�س�ن، كم� يق�ل: ربُّ العمل، 

{ے  المالئكة:  عن  تع�لى  قوله  ونظيره  البيت،  ربُّ 

اهلل  عن  م�ستقّل  غير  تدبيره�  اأّن  اإّل  رة  مدبِّ فهي   ،
(1(

ے }
تع�لى، اإّنم� هو ب�إرادته واإذنه.

ومن الرواي�ت التي تنهى عن العتق�د ب�لربوبّية الم�ستقّلة، 

والتدبير كذلك، م� ورد عن الإم�م الر�س�Q في دع�ئه: 

»اللهّم اإّني اأبراأ اإليك من الذين قال�ا فينا ما لم نقله في 

اأرب��اب، فنحن منه ب��راء، ومن  اأّن��ا  اأنف�سنا...اللهّم من زعم 

براء  منه  اإليك  فنحن  ال��رزق  وعلينا  الخلق  اإلينا  اأّن  زع��م 

كبراءة عي�سىQ من الن�سارى، اللهم اإّنا لم ندعهم اإلى 

.
(2(

ما يزعم�ن، فا ت�ؤاخذنا بما يق�ل�ن...«

4- القول بعد بعثة النبّيP باأّن اأحًدا بعده نبّي

ورد عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »من قال: باأّننا 

)1)  �سورة الن�زع�ت، الآية 5.

ط2،  ال�سيد،  عبد  ع�س�م  تحقيق  الإم�مّية،  دين  في  العتق�دات  محّمد،  ال�سدوق،    (2(

بيروت، دار المفيد، 1414ه�، �ض99.
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لعنة  ذل��ك فعليه  ف��ي  ���س��ّك  وم��ن  لعنة اهلل،  اأن��ب��ي��اء، فعليه 

، وورد عنهQ اأّنه قال الأحد اأ�سحابه: »يا اأبا عبد 
)1(

اهلل

.
(2(

اهلل، اأبراأ مّمن قال اإّنا اأنبياء«

اأبي عبد  »دخلت على  اأّنه ق�ل:  وورد عن خ�لد بن نجيح 

اهللQ ]االإمام ال�سادق[، وعنده خلق، فجل�ست ناحية، 

يتكّلم�ن. فناداني:  اأغفلهم عند من  وقلت في نف�سي: ما 

اأع��ب��ده  اأع���ب���ده، اإن ل��م  اإن���ا واهلل ع��ب��اد م��خ��ل���ق���ن، ل��ي رّب 

نف�سك.  في  ق�لك  اإاّل  فيك  اأق���ل  ال  قلت:  بالنار.  عّذبني 

اإاّل  �سئتم  ما  فينا  وق�ل�ا  مرب�بين،  عبيًدا  اجعل�نا  ق��ال: 

.
(3(

النبّ�ة«

5- اعتقاد �سقوط التكليف بالمعرفة

تقّدمت رواية الإم�م الع�سكرّيQ، التي ُذكر فيه� اأّن 

علي ابن ح�سكة يزعم اأّن ال�سالة، والزك�ة، والحّج، وال�سوم 

)1)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض296.

)2)  الطو�سي، محّمد، اختي�ر معرفة الرج�ل، ج2، �ض 515.

)3)  ال�س�هرودي، علي، م�ستدرك �سفينة البح�ر، تحقيق ح�سن بن علي النم�زي، )ل،ط(، 

قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، 1419ه�، ج7، �ض 52.
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، وب�لت�لي ك�ن هذا العتق�د يوؤّدي 
(1(

كّل ذلك معرفة الإم�م«

اإلى العتق�د ب�سقوط التكليف عن الع�رف ب�لإم�م، وب�لت�لي 

تركه عمليًّ�، من هن� ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »الغالي 

.
(2(

اعتاد ترك ال�ساة والزكاة وال�سيام والحّج...«

من  الأخ��رى  الأم��ور  بع�ض  المجل�سّي  العاّلمة  ذك��ر  وق��د 

واالأئ��ّم��ة  Pالنبّي ف��ي  الغلّ�  »اإّن  فق�ل:  الغلّو،  ق�ت  محقِّ

اأو بك�نهم �سركاء له  باأل�هّيتهم  اإّنما يك�ن بالق�ل   R

اهلل  اأّن  اأو  ال��رزق،  اأو  الخلق،  في  اأو  المعب�دّية،  في  تعالى 

تعالى حّل فيهم، اأو اّتحد بهم، اأو اأّنهم يعلم�ن الغيب بغير 

 Rاأو بالق�ل في االأئّمة اإلهام من اهلل تعالى،  اأو  وحي، 

تغني عن جميع  اإّن معرفتهم  الق�ل  اأو  اأنبياء،  كان�ا  اأّنهم 

بكّل  والق�ل  المعا�سي،  بترك  معها  تكليف  وال  الطاعات، 

منها اإلحاد وكفر، وخروج عن الدين كما دّلت عليه االأدّلة 

.
(3(

العقلّية، واالآيات، واالأخبار...«

)1)  الطو�سي، محّمد، اختي�ر معرفة الرج�ل، ج2، �ض804.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 265.

)3)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض346.
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 موقف الأئّمةR من الغلّو

و�سّدة  بقّوة  والمغ�لين  الغلّو   Rالبيت اأهل  اأئّمة  واجه   -I

تظهران من الن�سو�ض الآتية:

الر�سا الح�سن  اأب��ا  »اإّن   :Qالع�سكرّي الإم���م  عن  ورد 

باأمير الم�ؤمنينQ العب�دّية،  اإّن من تجاوز  Q قال: 

فه� من المغ�س�ب عليهم ومن ال�ساّلين. وقال اأمير الم�ؤمنين

Q: ال تتجاوزوا بنا العب�دّية، ثّم ق�ل�ا فينا ما �سئتم ولن 

تبلغ�ا، واإّياكم والغلّ� كغلّ� الن�سارى، فاإّني بريء من الغالين. 

فقام اإليه رجل فقال: يا بن ر�س�ل اهلل، �سف لنا رّبك! فاإّن من 

قبلنا قد اختلف�ا علينا. ف��سفه الر�ساQ اأح�سن و�سف، 

ومّجده ونّزهه عّما ال يليق به تعالى. فقال الرجل: باأبي اأنت 

واأّمي يا بن ر�س�ل اهلل، فاإّن معي من ينتحل م�االتكم، ويزعم 

اأّن هذه كّلها من �سفات علّيQ، واأّنه ه� اهلل رّب العالمين. 

عرًقا،  وت�سّبب  فرائ�سه،  ارتعدت   ،Qالر�سا �سمعها  فلّما 

وقال: �سبحان اهلل عّما ي�سرك�ن! �سبحانه عّما يق�ل الكافرون 

في  و�سارًبا  االآكلين،  في  اآك��ًا  ك��ان  علّي  اأولي�س  كبيًرا!  ا  عل�ًّ
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المحّدثين.  في  ًثا  ومحدِّ الناكحين،  في  وناكًحا  ال�ساربين، 

وكان مع ذلك م�سلًِّيا خا�سًعا، بين يدي اهلل ذليًا، واإليه اأّواًها 

منيًبا. اأفمن هذه �سفته يك�ن اإلًها؟! فاإن كان هذا اإلًها فلي�س 

منكم اأحد اإاّل وه� اإله؛ لم�ساركته له في هذه ال�سفات الداالت 

.
(1(

على حدث كّل م��س�ف بها«

»لعن اهلل عبد اهلل بن   :Qورد عن الإم�م ال�س�دق -II
�سباأ، اأّنه اّدعى الرب�بّية في اأمير الم�ؤمنين، وكان، واهلل، 

اأميُر الم�ؤمنين، عبًدا هلل طائًعا، ويل لمن كّذب علينا، 

واإّن ق�ًما يق�ل�ن فينا ما ال نق�له في اأنف�سنا، نبراأ اإلى 

.
(2(

اهلل منهم، نبراأ اإلى اهلل منهم«

وعنهQ: »لعن اهلل المغيرة بن �سعيد، اإّنه كان يكذب 

على اأبي، فاأذاقه حّر الحديد، لعن اهلل من قال فينا ما ال 

نق�له في اأنف�سنا، لعن اهلل من اأزالنا عن العب�دّية هلل الذي 

.
(3(

خلقنا، واإليه ماآبنا ومعادنا، وبيده ن�ا�سينا«

)1)  الطبر�سّي، اأحمد، الحتج�ج، ج2، �ض234-233.

التراث،  لإحي�ء  البيت  اآل  موؤ�س�سة  قم،  ط1،  الم�ستدرك،  خ�تمة  اأحمد،  الطبر�سي،    (2(

1416ه�، ج4، �ض143.

)3)  الف�سلي، عبد اله�دي، اأ�سول الحديث، ط3، بيروت، موؤ�س�سة اأّم القرى، 1421ه�، �ض 147.
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تنبيه الأئّمةR اإلى عدم التق�شير

الراف�سة   ،Rالبيت اأه��ل  اأئ��ّم��ة  بي�ن�ت  في  نالحظ 

للغلّو، الحذر من ال�ستر�س�ل في نفي الكم�لت بم� يوؤّدي اإلى 

عن  ورد  هن�  من  كم�لتهم،  وبي�ن  معرفتهم،  في  التق�سير 

الإم�م الب�قرQ: » يا اأبا حمزة، ال ت�سع�ا عليًّا دون ما 

.
(1(

و�سعه اهلل، وال ترفع�ه ف�ق ما رفعه اهلل«

الغلّو  من  فيه�  يحّذر   Q�الر�س الإم�م  عن  رواية  وفي 

اأبي محم�د:  اإبراهيم بن  »قال   :Qوالتق�سير مًع�، فعنه

فقلت للر�سا: يا بن ر�س�ل اهلل اإّن عندنا اأخباًرا في ف�سائل 

اأمير الم�ؤمنينQ، وف�سلكم اأهل البيت، وهي من رواية 

مخالفيكم، وال نعرف مثلها عندكم، اأفندين بها ؟ فقال: يا 

 Qاأبيه عن جّده اأبي عن  اأخبرني  اأبي محم�د، لقد  بن 

اأنَّ ر�س�ل اهللP قال: من اأ�سغى اإلى ناطق فقد عبده، فاإن 

كان الناطق عن اهلل عّز وجّل، فقد عبد اهلل، واإن كان الناطق 

عن اإبلي�س فقد عبد اإبلي�س، ثّم قال الر�ساQ: يا بن اأبي 

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 283.
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محم�د، اإّن مخالفينا و�سع�ا اأخباًرا في ف�سائلنا، وجعل�ها 

على ثاثة اأق�سام: اأحدها الغلّ�، وثانيها التق�سير في اأمرنا، 

الغلّ�  النا�س  �سمع  ف��اإذا  اأعدائنا،  بمثالب  الت�سريح  وثالثها 

واإذا  برب�بّيتنا،  الق�ل  اإل��ى  ون�سب�هم  �سيعتنا،  ك��ّف��روا  فينا 

اأعدائنا  �سمع�ا مثالب  واإذا  اعتقدوه فينا،  التق�سير  �سمع�ا 

{ھ  ع��ّز وج��ّل:  ق��ال اهلل  وق��د  باأ�سمائنا،  ثلب�نا  باأ�سمائهم 

يا   ،
)1(

ۇۆ} ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
بن اأبي محم�د اإذا اأخذ النا�س يميًنا و�سمااًل فالزم طريقتنا؛ 

. 
(2(

فاإّنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه«

بة بعد النهي عن الغلّو بفتح  ب�سبب م� مرَّ كثرت الرواي�ت المعقِّ

المج�ل للحديث عن ف�س�ئلهم، وذلك بعب�رات عديدة منه�:

عن اأمير الموؤمنينQ: »اإّياكم والغلّ� فينا، ق�ل�ا: اإّنا 

.
(3(

عبيد مرب�ب�ن وق�ل�ا في ف�سلنا ما �سئتم«

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 108.

)2)  ال�سدوق، محّمد، عيون اأخب�ر الر�س�، )ل،ط(، بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي، 1404ه�، 

ج2، �ض 272.

)3)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 270.
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اأّن���ا عبيد اهلل ع��ّز وج��ّل،  ذّر،  اأب���ا  ي��ا  »اع��ل��م   :Qوعنه

وخليفته على عباده، ال تجعل�نا اأرباًبا، وق�ل�ا في ف�سلنا 

فاإّن  نهايته؛  وال  فينا،  ما  كنه  تبلغ�ن  ال  فاإّنكم  �سئتم؛  ما 

اهلل عّز وجّل قد اأعطانا اأكبر واأعظم مّما ي�سفه وا�سفكم، 

فاأنتم  هكذا،  عرفتم�نا  ف��اإذا  اأح��دك��م،  قلب  على  يخطر  اأو 

.
(1(

الم�ؤمن�ن«

اأمير كّل م�ؤمن وم�ؤمنة مّمن م�سى  »اأن��ا   :Qوعنه

اأن��ا عبد من عبيد  ب��روح العظمة، واإّنما  ��دت  يِّ
ُ
ومن بقي، واأ

فاإّنكم  �سئتم،  اأرباًبا، وق�ل�ا في ف�سلنا ما  ت�سّم�نا  اهلل، ال 

مع�سار  وال  ل��ن��ا،  اهلل  جعله  م��ا  كنه  ف�سلنا  م��ن  تبلغ�ا  ل��ن 

.
(2(

الع�سر«

»ال ترفع  اأّنه ق�ل ل�س�حبه:   Qوعن الإم�م ال�س�دق

البناء ف�ق طاقته فينهدم، اجعل�نا مخل�قين، وق�ل�ا فينا 

.
(3(

ما �سئتم فلن تبلغ�ا«

)1)  الم�سدر ال�س�بق، ج26، �ض 2.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 6.

)3)  الم�سدر ال�س�بق، ج25، �ض 279.
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�شابطة رّد الحديث

وقد و�سع اأهل البيتR �س�بطة لرّد م� ينقل عنهم، 

اإمك�ن  ح�ل  في  اأّم���  المخلوق،  في  كونه  ي�ستحيل  اأن  وهي 

ح�ل  في   Rالبيت اأه��ل  دع�  فقد  المخلوق  في  وج��وده 

ا�ستغرابه اإلى عدم رف�سه وجحوده، واأمروا ب�إرج�عه اإليهم

»م��ا جاءكم   :Qال�س�دق الإم���م  R، فقد ورد عن 

مّنا مّما يج�ز اأن يك�ن في المخل�قين، ولم تعلم�ه، ولم 

اإلينا، وما جاءكم عّنا مّما  تفهم�ه، فا تجحدوه ورّدوه 

 في المخل�قين فاجحدوه وال ترّدوه 
)1(

ال يج�ز اأن يك�ن

.
(2(

اإلينا«

دعوة الأئّمة اإلى الو�شطّية

يكون  اأن  هو  والتق�سير  الغلّو  عن  النهي  من  الن�تج  اإّن 

م�  وهذا   ،Rالبيت اأهل  اإلى  نظرته  في  و�سطيًّ�  الموؤمن 

اآل  �سيعة  مع�سر  »ي��ا  بقوله:   Qالب�قر الإم���م  عنه  ر  عبَّ

)1)  في الم�سدر »تكون«.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 364.
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الغالي  اإليكم  ي��رج��ع  ال��سطى 
)1(

النمرقة ك���ن���ا  محّمد، 

.
(2(

ويلحق بكم التالي«

ك�سرهم�-  اأو  وال��راء  النون  ب�سم   - الُنمُرقة  معنى  اإنَّ 

اأو  ج��ًدا،  المنخف�سة  الو�س�دة  اأّن  الوا�سح  وم��ن  الو�س�دة، 

لذلك  ي�سلح  اإّنم�  لال�ستقرار،  ت�سلح  ل  كذلك  المرتفعة 

الو�س�دة الو�سطى.

بقوله:  الحديد  اأب��ي  ابن  ره  ف�سَّ فقد  الحديث  معنى  اأّم��� 

»والمعنى اأنَّ اآل محّمدP هم االأمر االأو�سط بين الطرفين 

اإليهم،  اأن يرجع  المذم�مين، فكّل من جاوزهم فال�اجب 

ر عنهم، فال�اجب اأن يلحق بهم. وكّل من ق�سَّ

ح  وب�لمعنى نف�سه ورد عن الإم�م علّيQ حديث �سرَّ

 Pمحّمد اأّم���ة  خيار  »...ت��ل��ك  وه��و:  الغلّو  بعد  ب�لتق�سير 

اإليهم  وينتهي  ال��غ��ال��ي،  اإل��ي��ه��م  ي��رج��ع  ال��سطى  ال��ُن��م��ُرق��ة 

.
(3(

ر« المَق�سّ

)1)  اأي الو�س�دة.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج65، �ض 78.

)3)  الم�سدر ال�س�بق، ج66، �ض 75.



هل لألئّمةR والية تكوينّية؟ وما 
الدليل؟

قبل الإج�بة عن هذا ال�سوؤال ل بّد من تحديد معنى الولية 

التكوينّية.

الولية التكوينّية في اللغة

1- الولية

و«ال��َولي��ة« بفتحه�، و»ال���ال��ي«،  ال��واو،  بك�سر  »ال��ِ�الي��ة« 

م�ّدة  له�  �س�بهه�  وم�  و»ال��م���االة«  و»ال���ل��ّي«،  و»الم�لى«، 

الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  انت�سرت  وق��د  ي(،  ل  )و  ه��ي  واح���دة 

ا�ستق�ق�ت من هذه الم�ّدة اأح�سيت ب� 236 كلمة، 124 منه� 

وردت ا�سًم�، و112 منه� وردت فعاًل.

4
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اإلى  �سيء  يكون  ب�أن  القرب،  هو  »ال���الي��ة«  معنى  واأ�سل 

ج�نب �سيء اآخر بدون ف��سل، فحينم� نقول: زيد في ال�سّف 

الأّول، يليه �س�مر، يليه ع�س�م، ف�إّن المعنى هو قرب الث�ني 

بينهم�،  ف��سل  وجود  بدون  الث�ني،  من  والث�لث  الأّول،  من 

قراءته  نطلب  م�  ف�إن  يلي«:  ما  »اق��راأ  نكتب:  حينم�  وهكذا 

وعلى  ف��سل،  بدون  »يلي«  كلمة  اإلى  الأق��رب  يكون  اأن  بّد  ل 

المّيت  فوليُّ  الأق��رب،  هو  »ال�لّي«  معنى  ف�إّن  الأ�س��ض،  هذا 

اأقرب  هو  المدينة  »وال��ي«  ف�إّن  وكذا  اإليه،  الن��ض  اأقرب  هو 

الن��ض اإلى اإدارته�، ولذا �سّميت الدائرة الأقرب اإلى الح�كم 

في �سلطته »والية«.

الولية  م�ستّق�ت  من  عدد  في  العلم�ء  بع�ض  لحظ  وقد 

المّيت  فولّي  ال�سلطة،  من  نوع  هو  اآخ��ر،  معنى  يت�سّمن  اأّن��ه 

� �س�حب الأمر في تجهيزه،  هو اأقرب الن��ض اإليه، وهو اأي�سً

الن��ض  اأقرب  هو  المدينة  ووالي  الأخرى،  التدبيرّية  و�سوؤونه 

اإلى اإدارته�، وهو �س�حب ال�سلطة في ذلك.

وهي   - ال�الية  فر�ست  »واإذا  الطب�طب�ئّي:  العاّلمة  ق�ل 
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القرب الخا�ّس- في االأم�ر المعن�ّية كان الزمها اأّن لل�لّي 

من  ك��ان  م��ا  فكّل  ب�ا�سطته،  اإاّل  لغيره  لي�س  م��ا  وليه  مّمن 

ف في �س�ؤون من ولّيه مّما يج�ز اأن يخلفه فيه غيره،  الت�سرُّ

فاإّنما يخلفه ال�لّي ال غير، ك�لّي المّيت، فاإّن التركة التي 

اأن  اأن يت�سّرف فيها بالملك، فاإّن ل�ارثه ال�لّي  كان للمّيت 

يت�سّرف فيها ب�الية ال�راثة، وولّي ال�سغير يت�سّرف ب�اليته 

في �س�ؤون ال�سغير المالّية بتدبير اأمره، وولّي الن�سرة له اأن 

يت�سّرف في اأمر المن�س�ر من حيث تق�يته في الدفاع، واهلل 

�سبحانه ولّي عباده يدّبر اأمرهم في الدنيا واالآخرة، ال ولّي 

بالهداية،  اأمر دينهم  الم�ؤمنين في تدبير  غيره، وه� ولّي 

وال���دع����ة، وال��ت���ف��ي��ق، وال��ن�����س��ر، وغ��ي��ر ذل���ك، وال��ن��ب��ّي ول��ّي 

وعليهم  ولهم،  فيهم،  يحكم  اأن  له  اإّن  حيث  من  الم�ؤمنين 

فيهم  بالحكم  النا�س  ول��ّي  وال��ح��اك��م  والق�ساء،  بالت�سريع 

م�ارد  �سائر  القيا�س  هذا  وعلى  حك�مته،  �سعة  مقدار  على 

وابن  والطاق،  والج�ار،  والحلف،  العتق،  ك�الية  ال�الية، 

العّم، ووالية الحّب، ووالية العهد، وهكذا، وق�له: {ی 
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وتدّبر  ال��ح��رب  جهة  تلي  اأدب��اره��م  يجعل�ن  اأي   
)1( یجئ} 

 اأي ت�لّيتم عن قب�له، اأي اتخذتم 
اأمرها، وق�له {ڇ} )2(

اأنف�سكم تلي جهة خاف جهته باالإعرا�س عنه، اأو اتخذتم 

ل  فالمح�سّ ع��ن��ه،  ب��االإع��را���س  جهته  خ��اف  تلي  وج���ه��ك��م 

من معنى ال�الية في م�ارد ا�ستعمالها ه� نح� من القرب 

.
(3(

ف ومالكّية التدبير« ي�جب ن�ًعا من حّق الت�سرُّ

2- التكوينّية

الحدث،  وهو  »الك�ن«،  من  م�أخوذة  التكوينّية  كلمة  اإّن 

فحدث،  اأحدثه  اأي  فتكّون،  نه  وكوَّ الح�دثة،  اأي  »فالكائنة«، 

.
(4(

وعليه ف�لتكوين هو الإحداث

التكوينّية  للولية  اللغوّي  المعنى  ف�إّن  تقّدم،  بن�ًء على م� 

 ،� خ��سًّ قرًب�  لالإن�س�ن  اأّن  هو  مثاًل:  لالإن�س�ن  نن�سبه�  حينم� 

لطة على اإحداث �سيء م�. ونوًع� من ال�سُّ

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 15.

)2)  �سورة محّمد، الآية 22.

جم�عة  من�سورات  قم،  )ل،ط(،  الميزان،  تف�سير  ح�سين،  محمد  الطب�طب�ئي،    (3(

المدر�سين، )ل،ت(، ج6، �ض 12.

)4)  ابن منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، ج13، �ض364-363.
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اأّنه م�سلَّط على نف�سه في اإحداث م� يريده، وهذا م�  اأي 

يّتفق مع ال�سعور الوجدانّي لدى الإن�س�ن، فهو وجداًن� يعرف 

اأّن له �سلطة على نف�سه اأن يتكلَّم فيتكلَّم، واأن يم�سي فيم�سي، 

واأن يجل�ض فيجل�ض، وهكذا، اأي هو لي�ض بح�جة حينم� يريد 

ب�إدارة مب��سرٍة  اأّنه  ي�سعر  ك من الخ�رج، ول  ُيحرِّ اأن  التكّلم 

تكوينّية  ولية  له  اإن�س�ن  كّل  اإّن  اأخرى:  وبعب�رة  الخ�رج،  من 

على نف�سه في اإحداث م� يريده.

الولية التكوينّية في ال�شطالح

اأو  الكريم،  القراآن  في  التك�ينّية«  »ال���الي��ة  عب�رة  ترد  لم 

�سوء  في  له�  تف�سير خ��ّض  لنبحث عن  ال�سريفة  الأح�ديث  في 

الن�سو�ض ال�سريفة، واإّنم� هي ا�سطالح ا�ستعمله العلم�ء، بل ذكر 

.
(1(

البع�ض اأّنه ل وجود لهذا الم�سطلح اإّل في كلم�ت المت�أّخرين

ومن المالحظ للمتتّبع لأقوال العلم�ء، الذين تداولوا هذا 

اإذا قراأن�  اأّنه  تف�سيره، لدرجة  اأّنهم اختلفوا في  الم�سطلح، 

اآخر  وعن  التكوينّية،  للولية  اإنك�ره  اأحدهم  عن  �سمعن�  اأو 

)1)  الح�ئرّي، ك�ظم، الإم�مة وقي�دة المجتمع، ط1، قم، ب�قري، 1416ه�، �ض 119.
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اإثب�ته له�، ف�إّن هذا ل يعني كونهم� مختلفين، فقد يكون لكلٍّ 

منهم� تف�سيٌر للولية التكوينّية يختلف عن تف�سير الآخر، مع 

اتف�قهم� في الم�سمون.

اإح�س�ء تف�سيرات  المق�م  الهدف في هذا  لي�ض  اأّنه  وبم� 

دة، ف�إّن� نكتفي منه� بعر�ض المعنى  الولية التكوينّية المتعدِّ

في  الت�سّرف  ولي��ة  وه��و:  التف��سير  بين  من  �سهرة  الأكثر 

الكون.

ف ولية الت�شرُّ

ف معنى ولية الت�سرُّ

ف  اإّن المق�سود من كون النبّي اأو الإم�م له ولية الت�سرُّ

في التكوين، اأي اأّن اهلل تع�لى اأف��ض عليه نوًع� من ال�سلطة 

المر�سى  ك���إب��راء  ال��ع���دة،  اأم��وٍر ل تحدث في  اإح��داث  على 

بمجّرد الم�سح عليهم، واإحي�ء الموتى، وت�سخير الريح لتنقل 

له م� يريد، وهكذا.

ولتو�سيح معنى ولية الت�سرُّف هذه نقول: من الم�سلَّم به 

لالأنبي�ء،  جرى  قد  وغيره�  اأمثلة  من  تقّدم  م�  اأّن   � اإ�سالميًّ
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والنبّي  ب�أمره،  تجري  ريح  له  ك�نت   Qسليم�ن� ف�لنبّي 

يده  م�سح  بمجّرد  والأعمى  الأكمه  يبرئ  ك�ن   Qعي�سى

الطين  الموتى، وك�ن ي�سنع من  ُيحيي  عليهم�، وكذلك ك�ن 

�سكل طير، ثّم ينفخ فيه فيكون طيًرا، اإّل اأّنه ح�سل اختالف 

في تف�سير كيفّية ح�سول هذه الأمور على راأيين اأ�س��سّيين: 

الراأي االأّول: اإّن الذي ك�ن يقوم بهذه الأمور الخ�رقة هو 

ك�ن   Qف�لنبّي  ،Qالنبّي ولي�ض  مب��سرة،  تع�لى  اهلل 

ي�سع يده ويدعو، واهلل تع�لى هو الذي ك�ن يب��سر اإحي�ء الموتى 

�سّبه  وقد  الريح.  ت�سخير  في  الح�ل  وهكذا  الأكمه،  واإب��راء 

بع�سهم هذا الأمر ب�لحنفّية، بمعنى اأّن هذا الأمر المخ�لف 

فتحه�  يكون  التي  الحنفّية  في  ك�لم�ء  هو  والطبيعة  للع�دة 

فهو  مب��سرًة،  مج�زّي(  )تعبير  اهلل  بيد  بل  الإن�س�ن،  بيد  ل 

اأن يجعل نوًع� من ال�سلطة  تع�لى يفتحه� حينم� يريد، بدون 

وب�لت�لي  الأمور،  اإحداث مثل هذه  للنبّيQ على  والولية 

فهذا الراأي ينفي الولية التكوينّية. ف�لنبّي عي�سىQ في 

فه �سبيًه� بوليته على نف�سه حينم�  اإحي�ء الموتى ل يكون ت�سرُّ
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يم�سي، اأو يتحّدث، اأو يجل�ض، بل يحت�ج اإلى اأن يتوّجه اإلى اهلل 

تع�لى ليتدّخل ب�سكل مب��سر في تحقيق تلك الأمور.

الراأي الثاني: اإّن اهلل تع�لى اأعطى لالأنبي�ءQ، وكذا 

لبع�ض الأولي�ء، ولية لإحداث الأمور الخ�رقة، ف�لنبّي عي�سى

Q ي�ستطيع، ب�إذن اهلل الذي منحه هذه الولية، اأن يحيي 

الموتى، واأن يبرئ المري�ض كم� هي ا�ستط�عته اأن يتحّدث، 

ويم�سي، ويجل�ض، ويقوم.

فهوQ له ولية على اإحداث هذا الأمر، ومن القطعّي 

اأّن كّل مجري�ت هذه الولية هي ب�إذن اهلل تع�لى، ووفق اإرادته 

التي ل يتحّرك النبّيQ اإّل على وفقه�.

ف  الت�سرُّ ولي��ة  في  الخ��ت��الف  اأّن  م  تقدَّ فيم�  نالحظ 

ف�لنق��ض   ،Rالبيت اأهل  اأئّمة  في  ينح�سر  لم  التكوينّية 

اآخر،   � وليًّ اأو  اإم�ًم�  اأو  ك�ن  نبيًّ�  لالإن�س�ن  بمنحه�  هو  فيه� 

حول  بدايًة  �ستكون  له�  نتعّر�ض  �سوف  التي  الأمثلة  ف�إّن  لذا 

ف لالأنبي�ء، ثّم ننتقل بعده� للحديث عن ولية  ولية الت�سرُّ

.Rف لالأئّمة المع�سومين الت�سرُّ
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ف ممكنة؟ هل ولية الت�سرُّ

ف في التكوين  قبل الخو�ض في الأدّلة المثبتة لولية الت�سرُّ

لالأنبي�ءR والأئمةR، ل بّد اأن نجت�ز اأمًرا اأ�س��سيًّ�، 

ونفرغ عنه، وهو هل هذه الولية ممكنة اأو م�ستحيلة؟

ال�ستح�لة،  هو  دليل  اإلى  يحت�ج  الذي  اأّن  الوا�سح  من 

في  والمت�أّمل  ا�ستح�لته.  تثبت  لم  م�  هو ممكن  �سيء  فكّل 

ف يّت�سح له اأّنه ل دليل على ا�ستح�لة منِح اهلل  ولية الت�سرُّ

تع�لى لهذا النحو من الولية لالإن�س�ن، ول م�نَع عقليًّ� منه، 

القراآن  في  طرحت  التي  ف  الت�سرُّ ولي��ة  مجري�ت  اإّن  بل 

اإّنم� هي في  »المعجزات«،  اأطلق عليه عنوان  بم�  الكريم، 

مق�م الخرق لق�نون الطبيعة والع�دة، ولي�َض في مق�م خرق 

»ي�ساأل�نك  كت�ب  في  ذلك  اأو�سحن�  وقد  العقلّي،  الق�نون 

ينبغي  ف  الت�سرُّ ولية  ينكر  ف�إّن من  وعليه  االأنبياء«.  عن 

اإلى  ي�سل  اأن  بدون  الخ�رجّي،  بثبوته�  اإنك�ره  ينح�سر  اأن 

العقلّي كم�  اإمك�نه�  ب��ستح�لته�، وذلك لو�سوح  القول  حدِّ 

م. تقدَّ
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ال�ستغراب وال�ستنكار

عي  ف له تداعي�ت، منه� اأّن الذي يدَّ اإّن اإمك�ن ولية الت�سرُّ

وجوده� عليه اأن ي�أتي بدليل على الإثب�ت، كم� اأنَّ الذي ينكره� 

د ال�ستبع�د وال�ستغراب  � مجرَّ عليه اأن ي�أتي بدليل على النفي، اأمَّ

ف�إّن  ف،  الت�سرُّ ولي��ة  رف�ض  في  عليهم�  يعتمد  اأن  ي�سّح  فال 

اإدراك الكثير من الحق�ئق، فكيف  العقل الإن�س�نّي ق��سر عن 

د ا�ستبع�ده؟ يتجّراأ على اإنك�ر �سيء ممكن لمجرَّ

الإنك�ر  اإلى  اللجوء  من   Qالبيت اأهل  اأئمة  حّذر  وقد 

ل النف�سّي بم� ُيروى ب�سبب ا�ستبع�ده، ففي  ب�سبب عدم التحمُّ

 Qجعفر اأب�  �سمعت  اء:  الحذَّ عن  ال�سند  �سحيحة  رواية 

واأكتمهم  واأفقههم،  اأورعهم،  اإليَّ  اأ�سحابي  اأحبَّ  »اإن  يقول: 

لحديثنا، واإّن اأ�س�اأهم عندي حااًل، واأمقتهم للذي اإذا �سمع 

منه،  ا�سماأّز  يقبله  فلم  عّنا،  وي��روى  اإلينا،  ين�سب  الحديث 

ر من دان به، وه� ال يدري لعّل الحديث من  وجحده وكفَّ

.
(1(

عندنا خرج واإلينا اأ�سند، فيك�ن بذلك خارًجا عن واليتنا«

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ط4، طهران، دار الكتب، 1365ه�.�ض، ج2، �ض 223.
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ف الأدّلة المثبتة لولية الت�سرُّ

ف  الت�سرُّ ولي��ة  اأدّل��ة  في  البحث  اأّن  يفيد  تقّدم  م�  اإّن 

وب�لت�لي  اإمك�نه�،  في  ولي�ض  وقوعه�،  اإثب�ت  في  ينح�سر 

ف�إّن الم�سدر الوحيد لإثب�ت وقوع هذه الولية هو الن�سو�ض 

الواردة. وبن�ًء عليه نعر�ض بع�ض الآي�ت القراآنّية والأح�ديث 

ف. ال�سريفة المثبتة لولية الت�سرُّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  {ڇ  تع�لى:  قوله   -1

کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
.

(1(

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ}
اأّن الذي يخلق من الطين  حت بو�سوح  اإّن هذه الآية �سرَّ

 ،Qكهيئة الطير، وينفخ فيه فيكون طيًرا هو النبّي عي�سى

يبقى الكالم في اأّن هذا الأمر هل يحدث بتدّخل مب��سر من 

اهلل تع�لى بدون اأن يكون للنبّي عي�سىQ ولية في ذلك، 

اأو يحدث بم� منحه اهلل من ولية؟ وبعب�رة اأخرى: هل يكون 

»الحنفّية« التي يفتحه� اهلل مب��سرة حينم�  الأمر على نحو 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 49.



Rيسألونك عن األئمة
70

يريد، اأو اأّن النبّي عي�سىQ له ولية على ذلك؟

في  ال��واردة  ب�لأفع�ل  ل  الت�أمُّ خالل  من  يّت�سح  والجواب 

{گ}،   ، {گ}   ، {ژ}  {ڌ}،  وه��ي  الآي���ة 

فهي اأفع�ل م�س�رعة، ومن المعروف اأّن الفعل الم�س�رع يفيد 

�س�عدت  اأن���  قولك:  بين  فرق  فهن�ك  د،  والتجدُّ ال�ستمرار 

هذا الفقير، وقولك: اأن� اأ�س�عد هذا الفقير، ف�لأّول داّل على 

ح�سول م�س�عدة في الم��سي، اأّم� الث�ني فيدّل على ا�ستمرار 

هذه الم�س�عدة، وعليه فقوله تع�لى: {ڌ}، وم� بعده يدّل 

د، وهو م� ين��سب الولية ل  على اأّن هذا الفعل م�ستمّر ومتجدِّ

ه ذلك ب�لحنفّية. تلك الفكرة التي ت�سبِّ

اتخ�ذ  لمحذور  دف��ع  فهو  کک}،  {ک  تع�لى  قوله  اأّم��� 

عي�سىQ اإلًه� دون اهلل تع�لى، كم� ق�لت الن�س�رى، واإّل 

ف�إّن كّل الأمور هي ب�إذن اهلل تع�لى.

من  يكون  منه�  اآخ��ر  معنى  واإرادة  الآي��ة،  ظ�هر  هو  هذا 

المج�ز الذي يحت�ج اإلى قرينة، نفقده� في المق�م.

.
(1(

قوله تع�لى: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}  -2

)1)  �سورة �ض، الآية 36.
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الريح  له  عن�  وطوَّ  Qل�سليم�ن فذّللن�  الآية:  اإّن معنى 

ح اأّن  ، وهي تو�سّ
(1(

تجري ب�أمره بلين و�سهولة على م� يريده

�سليم�نQ، و»تجري« فعل  ب�أمر  اأي  ب�أمره  الريح تجري 

م�س�رع يدّل على ال�ستمرار والدوام، وهو م� يفيد اأّن له ولية 

على الريح في اإر�س�له� اإلى حيث يريد.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ  تع�لى:  ق��ول��ه   -3

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

.
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ} )2)

اإّن هذه الآية تفيد اأّن �سوؤال النبّي �سليم�نQ هو عن 

الق�در على الإتي�ن بعر�ض بلقي�ض من اليمن اإلى ال�س�م، حيث 

: {گ گ 
(3(

مجل�ض �سليم�نQ، وجواب اآ�سف بن برخي�

جم�عة  من�سورات  قم،  )ل،ط(،  الميزان،  ح�سين،  محّمد  الطب�طب�ئّي،  انظر:    (1(

المدر�سين، )ل،ت(، ج17، �ض205.

)2)  �سورة النمل، الآي�ت 40-38.

ج2،  1404ه�،  الكت�ب،  دار  قم،  ط3،  القمي،  تف�سير  علي،  ابراهيم،  ابن  اأنظر:    (3(

�ض128.
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گ}، يدّل على قدرته على ذلك قبل اأن يرتّد طرف �سليم�ن
Q، وب�لت�لي فهو م�سداق وا�سح لهذه الولية التكوينّية.

وهذه الآية فيه� اإ�س�فة جديدة هي عدم اخت�س��ض ولية 

فيه�  الولية  ف�س�حب   ،Rب�لأنبي�ء التكوينّية  ف  الت�سرُّ

.Qهو اآ�سف ابن برخي� و�سّي �سليم�ن

ف التكوينّية منطَلق ولية الت�شرُّ

ولية  �س�حب  عّرفت  اأّنه�  الأخ��ي��رة  الآي��ة  في  المالحظ 

اأن  بدل  ہ}،  گ  ک  ک  ک  {ک  ب�  التكوينّية  رف  الت�سُّ

يعتبر  العربّي  الأدب  وفي  ذلك،  نحو  اأو  اآ�سف«،  ق�ل  يقول: 

بعلِّية  لالإ�سع�ر  هو  ال�سم  مك�ن  ال�سفة  وج��ود  اأّن  العلم�ء 

برخي�  بن  اآ�سف  قدرة  عّلة  تكون  وب�لت�لي  للحدث،  ال�سفة 

 Qعلى الإتي�ن بعر�ض بلقي�ض قبل ارتداد طرف �سليم�ن

اإليه، هو اأنَّ عنده علًم� من الكت�ب.

الإم���م  فعن  المعنى،  ه��ذا  ال��رواي���ت  بع�ض  ���دت  اأكَّ وق��د 

على ثاثة  االأع��ظ��م  اهلل  ا���س��م  »اإّن  ق���ل:  اأّن��ه   Qالب�قر

و�سبعين حرًفا كان عند اآ�سف فيها حرف واحد، فتكّلم به، 
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تناول  بلقي�س، حتى  �سرير  بينه وبين  باالأر�س ما  فخ�سف 

ال�سرير بيده، ثّم عادت االأر�س كما كانت اأ�سرع من طرفة 

.
(1(

عين...«

 :Qوفي رواية اأخرى عن اأبي الح�سن �س�حب الع�سكر

اآ�سف  ك��ان عند  االأع��ظ��م ثاثة و�سبع�ن ح��رًف��ا  »ا���س��م اهلل 

حرف، فتكّلم به، فانخرقت له االأر�س فيما بينه وبين �سباأ، 

فتناول عر�س بلقي�س حّتى �سّيره اإلى �سليمان، ثّم انب�سطت 

.
(2(

االأر�س في اأقّل من طرفة عين...«

اإلى غيره� من الرواي�ت الواردة في الم�سمون نف�سه.

اأّن  رواي���ت  من  وافقه�  وم���  الآي��ة  بين  الجمع  من  ويبدو 

اأمر واحد، وب�لت�أكيد  الكت�ب وال�سم الأعظم  المق�سود من 

�سليم�ن زمن  في  يكن  لم  لأّن��ه  الكريم؛  القراآن  منه  يراد  ل 

Q، وعليه فيكون المراد اإّم� اللوح المحفوظ، اأو الحقيقة 

ق�لب  في  له�  انعك��ًس�  الكريم  القراآن  يمّثل  التي  القراآنّية 

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 230.

)2)  الم�سدر ال�س�بق نف�سه.
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ف�إّنه  منه�  كلٍّ  وعلى  ال�س�بقة،  ال�سم�وّية  الكتب  اأو  الآي���ت، 

ُيراد من الكت�ب وال�سم الأعظم هو »علم رّبانيٌّ خا�ّس«، هو 

ف التكوينّية. منطلق ولية الت�سرُّ

العلم الخا�ّص واإدراك الكون

ين�سجم  ف  الت�سرُّ وولي��ة  الخ��ّض  العلم  بين  الربط  اإّن 

اإدراًك� م�  اأطروحة القراآن الكريم التي تحكي بظ�هره�  مع 

للكون، وهو م� يظهر في م� ي�أتي من اآي�ت:

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  {گ   -1

.
(1(

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ}
من  ينطلق  اأّن��ه  بّد  ل  وهو  الحقيقّي،  الت�سبيح  وظ�هره� 

الإدراك، بغ�ّض النظر عن نوعّية هذا الإدراك.

2- {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 

.
ۅ ۉ ۉ ېې} )2)

.
(3(

3- {ۆئ ۆئ ۈئ}

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية 44.

)2)  �سورة النور، الآية 41.

)3)  �سورة الرعد، الآية 13.
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ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ   -4

.
ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ} )1)

.
5- {ژ ژ ڑ ڑک} )2)

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ   -6

.
گ گگ} )3)

لدى  �سعور  وج���ود  تفيد  ال��ت��ي  الآي����ت  م��ن  غيره�  اإل���ى 

اإدراك  اأو  واإ�سف�ق،  خوف  منه  ينطلق  والأر���ض  ال�سموات 

ال�سعور  نوعّية  النظر عن  بغ�ّض  ت�سبيح،  ينطلق منه�  لديه� 

والإدراك فيه�.

بن�ًء على م� تقّدم نفهم اأكثر معنى اأن يكون لالإن�س�ن ولية 

 � خ��سًّ علًم�  تع�لى  اهلل  يرزقه  حينم�  ف�إّنه  ب�لكون،  ف  ت�سرُّ

ي�ستطيع من خالله اأن يتف�هم مع الكون، فيفهم منه وُيفهمه، 

ل مدخاًل لولية الإن�س�ن الع�لم عليه وا�ستج�بة  ف�إّن ذلك ي�سكِّ

الكون له.

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 72.

)2)  �سورة �سب�أ، الآية 10.

)3)  �سورة الح�سر، الآية 21.
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عليه�،  ل��ل��ولي��ة  م��دخ��ل  ه��و  الطبيعة  ���س��ّر  علم  اإّن  اإًذا 

اأكثر،  الفكرة  ب  يقرِّ اليوم  الح��سل  العلمّي  التقّدم  واإّن 

مبلًغ�  منه�  وعلم  الطبيعة،  اأ�سرار  في  غ��ض  كّلم�  ف�لإن�س�ن 

هذه  قبل  تعدُّ  ك�نت  ب�أمور  يقوم  اأن  ا�ستط�ع  العلم،كلَّم�  من 

ال�سورة  الإن�س�ن  كنقل  العج�ئب،  من  الحديثة  الكت�س�ف�ت 

قليل  زمنّي  بف�رق  اأق�س�ه�  اإلى  الأر���ض  اأدنى  من  وال�سوت 

ا ل ُيلتفت اإليه. جدًّ

اإلى  الإن�س�ن  اأو�سل  ال�س�مت  الكت�س�ف  ك�ن  ف���إذا 

هذا، فكيف اإذا ك�ن العلم الخ��ّض وك�سف �سّر الطبيعة، 

الإن�س�ن في عالقته مع  الغيب هو منطلق  بل�س�ن  ولغته� 

الكون؟!

ف التكوينّية الأئّمةR وولية الت�شرُّ

اأّي  لدى  ف  الت�سرُّ ولية  لوجود  المثبت  اأّن  �س�بًق�  ذكرن� 

اإن�س�ن هو الن�سو�ض ال�سريفة من القراآن الكريم والأح�ديث 

ال�سريفة.
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 Rالبيت اأهل  اأئّمة  ال��واردة عن  الرواي�ت  كثرت  وقد 

� منه�  ف في الكون، نعر�ض بع�سً التي تثبت لهم ولية الت�سرُّ

ة  ق�سّ في  ف  الت�سرُّ ولية  مبداأ  حول  ح�مت  رواية  من  بدًءا 

اآ�سف، وهو العلم من الكت�ب لتثبت لالأئّمةR ولية اأو�سع 

بكثير من وليته.

ب�سير،  واأب��و  اأن���،  ق���ل: كنت  �سدير  الك�في عن  في  ورد   -1

اهلل عبد  اأبي  مجل�ض  في  كثير  بن  وداود  البّزاز،  ويحيى 

مجل�سه  اأخ��ذ  فلّم�  مغ�سٌب،  وهو  اإلين�  خرج  اإذ   ،Q

ق�ل: »يا عجًبا الأق�اٍم يزعم�ن اأّنا نعلم الغيب، ما يعلم 

الغيب اإاّل اهلل عّز وجّل ... قال �سدير: فلّما اأن قام من 

ر،  مجل�سه، و�سار في منزله، دخلت اأنا واأب� ب�سير ومي�سِّ

وقلنا له: ُجعلنا فداك، �سمعناك واأنت تق�ل: كذا وكذا، 

اإلى  نن�سبك  وال  كثيًرا،  علًما  تعلم  اأّن��ك  نعلم  ...ون��ح��ن 

القراآن؟  تقراأ  األ��م  �سدير،  يا   :Qفقال الغيب،  علم 

قلت: بلى قالQ: فهل وجدت فيما قراأت من كتاب 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  {ڑ  وج��ّل:  ع��ّز  اهلل 
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، قلت: جعلت فداك، قد قراأته قال
)1(

ڳ ڳ ڳ ڱڱ}
الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده  Q: فهل عرفت 

قدر   :Qقال ب��ه.  اأخبرني  قلت:  الكتاب؟  علم  م��ن 

ق��ط��رة م��ن ال��م��اء ف��ي البحر االأخ�����س��ر فما ي��ك���ن ذلك 

من علم الكتاب. قلت: جعلت فداك، ما اأقّل هذا، فقال

اأن ين�سبه اهلل عّز وجّل  اأكثر هذا  Q: يا �سدير، ما 

اإلى العلم الذي اأخبرك به. يا �سدير، فهل وجدت فيما 

��ا: {پ پ پ  ق���راأت م��ن كتاب اهلل ع��ّز وج��ّل اأي�����سً

قلت:   ،
)2(

ٺ} ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

اأفمن عنده علم   :Qف��داك. قال ق��راأت��ه، جعلت  قد 

الكتاب كّله اأفهم اأم من عنده علم الكتاب بع�سه. قلت: 

ال، بل من عنده علم الكتاب كّله. فاأوماأ بيده اإلى �سدره 

الكتاب  علم  عندنا،  كّله  واهلل  الكتاب  علم   :Qوقال

.
(3(

واهلل كّله عندنا«

)1)  �سورة النمل، الآية 40.

)2)  �سورة الرعد، الآية 43.

)3)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 257.
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2- ورد العديد من الرواي�ت حول ال�سم الأعظم، وم� اأعطى اهلل 

على  للمح�فظة  ك�ملة  نعر�سه�  لم  ولكّن�  لآ�سف،  منه  تع�لى 

ترتيب الأفك�ر وعدم التداخل، وهن� نعر�ض واحدة منه� ك�ملة:

 Qورد في الك�في ب�سنده عن ج�بر عن الإم�م الب�قر

ق�ل: »اإّن ا�سم اهلل االأعظم على ثاثة و�سبعين حرًفا، واإّنما 

كان عند اآ�سف منها حرف واحد، فتكّلم به، فخ�سف باالأر�س 

ال�سرير بيده، ثّم  ما بينه وبين �سرير بلقي�س حتى تناول 

عادت االأر�س كما كانت اأ�سرع من طرفة عين، ونحن عندنا 

من اال�سم االأعظم، اثنان و�سبع�ن حرًفا، وحرٌف واحٌد عند 

اهلل تعالى ا�ستاأثر به في علم الغيب عنده، وال ح�ل وال قّ�ة 

.
(1(

اإاّل باهلل العلّي العظيم«

3- في رواية معتبرة نقله� ال�سيخ المفيد في الخت�س��ض عن 

اأّب�ن الأحمر ق�ل ال�س�دقQ: »يا اأّبان كيف ينكر النا�س 

ق�ل اأمير الم�ؤمنينQ لّما قال: ل� �سئت لرفعت رجلي 

اأبي �سفيان بال�سام، فنك�سته  هذه، ف�سربت بها �سدر ابن 

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 230.
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عن �سريره، وال ينكرون تناول اآ�سف و�سّي �سليمان عر�س 

طرفه؟!  اإليه  يرتّد  اأن  قبل  به  �سليمان  واإتيانه  بلقي�س، 

 Qوو�سّيه  Qاالأنبياء اأف�����س��ل   Pنبّينا األ��ي�����س 

اأف�سل االأو�سياء. اأفا جعل�ه ك��سّي �سليمان. حكم اهلل 

.
(1(

بيننا وبين من جحد حّقنا واأنكر ف�سلنا«

م من اأدّلة، اإ�س�فة اإلى غيره� مّم� لم نذكره،  اإنَّ م� تقدَّ

ك�ن هو خلفّية قول الإم�م الخمينّي} في كت�به الحكومة 

�سامية،  ودرج���ًة  م��ح��م���ًدا،  مقاًما  ل��اإم��ام  »اإّن  الإ�سالمّية: 

وخافة تك�ينّية تخ�سع ل�اليتها و�سيطرتها جميع ذّرات 

.
(2(

هذا الك�ن«

)1)  المفيد، محّمد، الخت�س��ض، علي اأكبر الغف�ري ومحمود الزرندي، ط2، بيروت، دار 

المفيد، 1414ه�، �ض213-212.

الخميني،  الإم�م  مركز  بيروت،  ط2،  الإ�سالمّية،  الحكومة  اهلل،  روح  الخمينّي،    (2(

1429ه�، �ض 56.



هل األئّمةR واسطة يف الفيض؟

معنى الوا�شطة في الفي�ص

وا�سطة  كونهم  فمعنى  الإلهّي،  العط�ء  الفي�ض  من  ُيراد 

فيه، اأي اأّن هذا العط�ء يمّر عبرهم وبو�س�طتهم، وقد طرح 

هذا الأمر في معنيين للوا�سطة هم�: 

المعنى االأّول: اأّنهم وا�سطة في خلق الع�لم، اعتم�ًدا على 

رواي���ت عديدة تتحّدث عن ع�لم الأن��وار الذي هو قبل هذا 

الع�لم الم�ّدي، واأّن اهلل تع�لى قد خلق في ذلك الع�لم اأنوار 

الم�ّدة،  ع�لم  خلق  بو�س�طتهم  ثّم   ،Rبيته واأه��ل  محّمد 

ومن هذه الرواي�ت:

1- »اإعلم اأّن اهلل تعالى خلقني وخلق عليًّا من ن�ر عظمته، 

5
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ت��ق��دي�����س وال  اإذ ال  ع���ام،  ب��األ��ف��ي  ال��خ��ل��ق  اأن يخلق  ق��ب��ل 

ت�سبيح، ففتق ن�ري، فخلق منه ال�سماوات واالأر�س، واأنا 

ن���ر علّي بن  ال�سماوات واالأر����س، وفتق  اأج��ّل من  واهلل 

وعلّي  والكر�سّي،  العر�س  منه  فخلق   ،Qطالب اأب��ي 

ن�ر  وفتق  والكر�سّي،  العر�س  اأف�سل من  اأبي طالب  بن 

اأف�سل من  الح�سن، فخلق منه الل�ح والقلم، والح�سن 

الِجنان  منه  فخلق  الح�سين،  ن���ر  وفتق  والقلم،  الل�ح 

والح�ر العين، والح�سين واهلل اأجّل من الِجنان والح�ر 

العين، ثّم اأظلمت الم�سارق والمغارب، ف�سكت المائكة 

اإلى اهلل تعالى اأن يك�سف عنهم تلك الظلمة، فتكّلم اهلل 

بكلمة،  تكّلم  ث��ّم  روًح��ا،  بكلمة، فخلق منها  ج��ّل جاله 

فخلق من تلك الروح ن�ًرا، فاأ�ساف الن�ر اإلى تلك الروح، 

واأقامها اأمام العر�س، فزهرت الم�سارق والمغارب، فهي 

الأّن  ال��زه��راء؛  �سّميت  ول��ذل��ك   ،Oالزهراء فاطمة 

.
(1(

ن�رها زهرت به ال�سماوات«

)1)  القمّي، �س�ذان، الف�س�ئل، )ل،ط(، النجف الأ�سرف، المطبعة الحيدرية، 1381ه�، 

�ض129. المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج40، �ض44.
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»يا   :Pالأكرم الر�سول  عن  قي�ض  بن  �سليم  كت�ب  في   -2

ع��ل��ّي، خلقت اأن���ا واأن���ت م��ن ع��م���دي��ن م��ن ن���ر معّلقين 

من تحت العر�س، يقّد�سان الملك قبل اأن يخلق الخلق 

.
(1(

باألفي عام...«

اأم��ي��ر  »ق�����ال  ق����ل:   Qالب�قر الإم�����م  ع��ن  ورد  م���   -3

واح��د،  اأح���ٌد  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل  اإّن   :Qالم�ؤمنين

ثّم  ن���ًرا،  ف�سارت  بكلمة،  تكّلم  ثّم  تفّرد في وحدانّيته، 

ثّم  وذرّيتي،  وخلقني   ،Pمحّمًدا الن�ر  ذلك  من  خلق 

تكّلم بكلمة، ف�سارت روًحا، فاأ�سكنه اهلل في ذلك الن�ر، 

اأبداننا فنحن روح اهلل وكلماته، فبنا احتّج  واأ�سكنه في 

على خلقه، فما زلنا في ظّلة خ�سراء، حيث ال �سم�س وال 

قمر وال ليل وال نهار، وال عين تطرف، نعبده ونقّد�سه 

.
(2(

ون�سّبحه، وذلك قبل اأن يخلق الخلق«

4- م� روي عن �سلم�ن الف�ر�سّي )المحّمدّي( عن ر�سول اهلل

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج22، �ض 148.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج53، �ض46.
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»...اأال واإّن��ي واأهل بيتي كّنا ن�ًرا ن�سعى بين يدي   :P

اإذا  الن�ر  ذل��ك  ع��ام، فكان  باألفي  اآدم  اأن يخلق  اهلل قبل 

.
(1(

�سّبح �سّبحت المائكة لت�سبيحه...«

ع�لم  وج��ود  على  ُتجِمع  ال��رواي���ت  ه��ذه  اأّن  الوا�سح  من 

الأنوار قبل الع�لم الم�دّي، واأّن محّمًداP بمعنى الحقيقة، 

 Qمع علّي ،Qل ب�لمعنى الب�سرّي، ُوجد قبل خلق اآدم

الأئّمة من ذرّيته، ومنهم  وكّن� مع   ،� اأي�سً النورانّية  الحقيقة 

ح  �سرَّ التي  ال��رواي���ت  في  م��ّر  كم�   Qالزهراء ال�سّيدة 

النورانّية،  الحق�ئق  تلك  من  ُخلق  الم�دّي  الع�لم  اأّن  بع�سه� 

وهذا معنى كونهم و�س�ئطه في الفي�ض ب�لمعنى الأّول.

الوا�شطة في الفي�ص لي�شت فكرة دينّية فقط

لم تكن تلك الرواي�ت هي المنطلق الوحيد للحديث عن 

الوا�سطة في الفي�ض ب�لمعنى الأّول، بغ�ّض النظر عن ت�سمية 

قبل  الفل�سفّي  الفكر  في  ُطرحت  الم�س�ألة  فهذه  الوا�سطة، 

القرن  في  ع��ض  الذي  اأفلوطين،  اإلى  ف�لمن�سوب  الإ�سالم، 

)1)  الم�سدر ال�س�بق، ج22، �ض148.
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الث�لث الميالدّي، اأّن اأول م� ينبعث عن اهلل تع�لى هو العقل 

الذي هو اأقّل كم�ًل من اهلل تع�لى، وهو في�ض عنه، وانعك��ض 

لنوره، وعنه ي�سدر العقل الث�ني الذي هو انعك��ض لنور العقل 

الأّول، وهو النف�ض الكلّية التي تقف على تخوم الع�لم المعقول، 

قريبة من الع�لم المح�سو�ض، ومن هذه النف�ض الكلّية تفي�ض 

.
(1(

الفيو�س�ت الكثيرة

وقد اأّيد جملة من فال�سفة الم�سلمين اأ�سل فكرة الوا�سطة 

 منهم اأول م� ينبعث عن اهلل 
(2(

في الفي�ض، فبيَّن الم�ّس�وؤون

تع�لى هو العقل الأّول الواحد ب�لعدد، ثّم ي�سدر العقل الث�ني، 

وهكذا اإلى ع�سرة عقول، هو العقل الفّع�ل من خالل ع��سره� 

.
(3(

يوجد ع�لم الطبيعة

في  الوا�سطة  بفكرة  اإيم�نه  ال�سهروردّي  اأعلن  وكذلك 

الإنم�ء  معهد  )ل،م(،  )ل،ط(،  العربّية،  الفل�سفة  مو�سوعة  معن،  زي�دة،  اأنظر:    (1(

العربّي، )ل،ت(، ج2، �ض 1057.

�ض وهو م��ٍض، اأو لأّنهم م�َسوا  ي اأتب�ع اأر�سطو ب�لم�ّس�ئين؛ اإّم� لأّن اأر�سطو ك�ن يدرِّ )2)  �ُسمِّ

ب�ل�ستدلل ابتداًء من العقل، ومن الم�ّس�ئين الم�سلمين الف�رابي وابن �سين�.

الإ�سالمي،  الن�سر  موؤ�س�سة  قم،  ط14،  الحكمة،  نه�ية  ح�سين،  محّمد  الطب�طب�ئّي،    (3(

1417ه�، �ض 382.



Rيسألونك عن األئمة
86

الفي�ض، واأّن المخلوق الأّول هو نور واحد، وهو منتهى جميع 

.
(1(

الكم�لت

وينطلق بع�ض الفال�سفة في اعتق�ده ب�لوا�سطة في الفي�ض 

من اأمر دقيق نق�ربه ب�لتو�سيح الآتي: اإنَّ الع�لم الم�ّدي الكثير 

المطلق،  الك�مل  تع�لى  اهلل  الأّول من  الخلق  كونه  يتحّمل  ل 

كهرب�ئيًّ�  م�سب�ًح�  ن�سيء  اأن  اأردن���  لو  م�  ح���ل  ح�له  واإّن 

�سغيًرا بو�سله ب�سلك التوتر الع�لّي مب��سرة، ف�إّن الم�سب�ح ل 

يتحّمل تلك الط�قة، وهكذا ح�ل الع�لم الم�دّي ف�إّنه ل يتحّمل 

يكون هن�ك  اأن  بّد  ل  لذا  الأّول،  الخلق  يكون هو  اأن  ل�سعفه 

تو�ّسط لخلقه، وم� يتو�ّسط ي�سّمى ب�لوا�سطة في الفي�ض.

في  موجوًدا  ك�ن  الفي�ض  في  ب�لوا�سطة  المعتقد  اإّن  اإًذا 

تطبيق�ته�،  عن  النظر  بغ�ّض  ع�ّمة  كنظرّية  الفل�سفّي  الفكر 

وج�ءت الرواي�ت لتوؤّكد تلك الفكرة بحك�يته� عن وقوع تلك 

ب�لحقيقة  عليه  اأطلق  ال��ذي  الأّول  ب�لنور  متمّثلة  الوا�سطة 

المحّمدّية، التي تعتبر في فكر العديد من فال�سفة الإ�سالم 

تمّثل الوا�سطة في في�ض وخلق هذا الع�لم.

)1)  انظر: زي�دة، معن، مو�سوعة الفل�سفة العربّية، ج2، �ض1059.



87
ةR واسمة    الفعضم هل األئما

اإّن النبّي والأئّمةR هم وا�سطة اهلل  المعنى الثاني: 

وبعب�رة  المعنى،  دائمة على هذا  اإف��سة م�ستمّرة  تع�لى في 

اإدارة  على  ق�ئًم�  نظ�ًم�  للع�لم  جعل  تع�لى  اهلل  اإّن  اأخ��رى 

الإن�س�ن الك�مل له.

م�شلَّمات قبل الإجابة

اإلى  ن�سير  المعنى  ه��ذا  نفي  اأو  اإثب�ت  في  الدخول  قبل 

اأمرين:

االأّول: مّم� ل �سّك فيه، كم� تقّدم، اأّن القول بكون اأّي اأحد 

غير اهلل تع�لى له اإدارة م�ستقّلة عن اهلل تع�لى فهذا غلوٌّ في 

العقيدة، وق�ئله مغ�ٍل ملعون.

الثاني: اإّن العقل ل يمنع من التو�ّسط غير الم�ستقّل عن 

اهلل تع�لى في اإط�ر الربوبّية الإلهّية، كمث�ل تو�سيط اهلل تع�لى 

 ،
(1( {ے ے}  بع�ض مالئكته تدبير الأمور، ق�ل تع�لى: 

، ومث�ل تو�سيط ملك الموت 
(2(

وق�ل تع�لى: {ەئ وئ}

)1)  �سورة الن�زع�ت، الآية 5.

)2)  �سورة الذاري�ت، الآية 4.
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 ،
(1(

ی} ی  ی  {ی  تع�لى:  ق���ل  الأرواح،  بقب�ض 

.
(2(

ڱ} ڱ  ڳ  وجبرئيل ب�لوحي، ق�ل تع�لى: {ڳ 

الثالث: ل ي�سّح، كم� تقّدم �س�بًق�، اإنك�ر الفكرة والعتق�د 

ببطالنه�، لمجّرد ا�ستبع�د ذلك، فهذا م� نهجت عنه بع�ض 

»اإن   :Qالب�قر الإم�م  المتقّدمة عن  الرواي�ت، ك�لرواية 

لحديثنا،  واأكتمهم  واأفقههم،  اأورعهم،  اإليَّ  اأ�سحابي  اأحبَّ 

واإّن اأ�س�اأهم عندي حااًل، واأمقتهم للذي اإذا �سمع الحديث 

وجحده  منه،  ا�سماأّز  يقبله  فلم  عّنا،  وُي��روى  اإلينا،  ُين�سب 

الحديث من عندنا  لعّل  ي��دري  ب��ه، وه��� ال  دان  ر من  وكفَّ

.
(3(

�سند، فيك�ن بذلك خارًجا عن واليتنا«
ُ
خرج واإلينا اأ

الإجابة

الفي�ض  في  الوا�سطة  في  ف�لنق��ض  تقّدم،  م�  على  بن�ًء 

ب�لمعنى الث�ني منح�سر بكون الإن�س�ن الك�مل ك�لنبّي والأئّمة 

هو وا�سطة غير م�ستقّلة يو�ّسطه� اهلل تع�لى في اإف��سته على 

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 11.

)2)  �سورة ال�سعراء، الآية 193.

)3)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ط4، طهران، دار الكتب، 1365ه�.�ض، ج2، �ض 223.
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ف�إّنه  تقّدم،  كم�  عقاًلَ  ممكنة  الفكرة  هذه  اأّن  وبم�  الع�لم، 

اإّل من خالل القراآن  اأو لرف�سه�  ل مج�ل لالعتق�د بقبوله� 

الكريم والأح�ديث ال�سريفة.

وفي مقام الج�اب نق�ل: 

1- اإّن نفي الفكرة ب�لأدّلة اللفظّية فيه �سعوبة كبيرة من جهة 

اأن تحمل  اإدارة الكون ب�هلل يمكن  اأّن الأدّلة التي تح�سر 

على ال�ستقاللّية، بمعنى اأّنه تع�لى وحده، وب�سكل م�ستقّل 

يفي�ض على هذا الكون، وهذا ل يتن�فى مع كون غيره هو 

وا�سطة في تلك الإف��سة.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  {ائ  ت��ع���ل��ى:  ف��ق��ول��ه 

، يمكن حمله على اأّنه كذلك ا�ستقالٌل، في�سّح 
(1(

ۆئ}
معنى اأّنه تع�لى اإذا اأراد اأن يميت اإن�س�ًن� يو�ّسط ملك الموت 

ب�لتبع، ل ب�ل�ستقالل كم� تقّدم، وهكذا الح�ل في غير هذه 

ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  {ک  تع�لى:  كقوله  الآي���ة 

)1)  �سورة ي�ض، الآية 82.
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، فهذه الآية، واإن ك�نت 
(1(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ}
اأّن الذي يم�سك ال�سموات والأر�ض هو اهلل تع�لى، واإن  توؤّكد 

تتن�فى  ل  اأّنه�  اإّل  زوال،  اإلى  فهم�  بعده  من  اأحد  اأم�سكهم� 

الإم�س�ك  اآخر لذلك  اأحًدا  اأو  مع تو�سيط اهلل تع�لى مالئكة 

{گ  تع�لى:  قوله  في  الح�ل  وهكذا  ب�لأ�س�لة،  ل  ب�لتبع، 

تتن�فى  ل  ف�إّنه�   ،
(2(

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ}

اإف��سة الرزق  اآخر في  اأحد  اأو  ِلَملك،  مع تو�سيط اهلل تع�لى 

ب�سكل غير م�ستقّل، اإّنم� بتبع اإرادة اهلل تع�لى.

نفي  منه�  يفهم  ق��د  ال��ت��ي  ال��رواي���ت  يخ�ّض  فيم�  اأّم���� 

على  اأي  التفوي�ض  على  يحمل  اأن  يمكن  ف���إّن��ه  التو�ّسط، 

ال�ستقاللّية، وهو اأمر ب�طل، وغلوٌّ وا�سح كم� تقّدم، كم� في 

الحديث عن الإم�م الر�س�Q: »من زعم اأّن اإلينا الخلق، 

وعلينا الرزق، فنحن براء منه، كبراءة عي�سى بن مريم من 

.
(3(

الن�سارى«

)1)  �سورة ف�طر، الآية 41.

)2)  �سورة الزمر، الآية 52.

)3)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 343.
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المق�سود  ك��ون  على  حمله�  يمكن  ال��رواي��ة  ه��ذه  ف����إّن 

التفوي�ض ا�ستقالًل.

2- ل يوجد في القراآن الكريم م� يدّل على كون النبّي والأئّمة

R وا�سطة في الفي�ض.

النبّي  ك��ون  منه�  ُيفهم  قد  التي  ال��رواي���ت  بع�ض  يوجد   -3

م منه�: والأئّمة وا�سطة في الفي�ض ب�لمعنى المتقدِّ

الإم���م علّي  ال��واردة عن  الج�معة  الزي�رة  I- م� ورد في 

اله�ديQ: »بكم فتح اهلل، وبكم يختم، وبكم ينزل 

الغيث، وبكم يم�سك ال�سماء اأن تقع على االأر�س اإاّل 

باإذنه، وبكم ينف�س الهّم ويك�سف ال�سّر، وعندكم ما 

جّدكم  واإل��ى  مائكته،  به  وهبطت  ر�سله،  به  نزلت 

.
(1(

بعث الروح االأمين«

كيفّية  تعليمه  في   Qال�س�دق الإم�م  ورد عن  م�   -II

وبكم  اهلل،  يختم  »بكم   :Qالح�سين الإم�م  زي�رة 

ج2،  )ل،ت(،  الن�سر،  موؤ�س�سة  قم،  ط2،  الفقيه،  يح�سره  ل  من  محّمد،  ال�سدوق،    (1(

�ض 615. الطو�سّي، محّمد، تهذيب الأحك�م، تحقيق ح�سن المو�سوي الخر�س�ن، ط3، 

طهران، دار الكتب الإ�سالمية، 1364ه�.�ض، ج6، �ض 99.
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من  ال���ذّل  يفّك  وبكم  يثبت،  وبكم  ي�ساء،  م��ا  يمح� 

بها،  ك��ّل م�ؤمن يطلب  ت��رة  ي��درك اهلل  وبكم  رقابنا، 

االأ�سجار  تخرج  وبكم  اأ�سجارها،  االأر���س  تنبت  وبكم 

بكم  ورزق��ه��ا،  قطرها  ال�سماء  تنزل  وبكم  اأث��م��اره��ا، 

يك�سف اهلل الكرب، وبكم ينزل اهلل الغيث، وبكم ت�سيخ 

عن  جبالها  وت�ستقّر  اأب��دان��ك��م  تحمل  ال��ت��ي  االأر����س 

اإرادة الرّب في مقادير اأم�ره تهبط اإليكم  مرا�سيها 

.
(1(

وت�سدر عن بي�تكم«

III- م� رواه اأ�سود بن �سعيد، ق�ل كنت عند اأبي جعفر، اأي 

الإم�م الب�قرQ، ف�أن�س�أ ابتداًء من غير اأن اأ�س�أله: 

ل�سان اهلل،  باب اهلل، ونحن  »نحن حّجة اهلل، ونحن 

ونحن  في خلقه،  اهلل  عين  ونحن  اهلل،  وج��ه  ونحن 

.
(2(

والة اأمر اهلل في عباده«

اأب���و عبد  ق����ل  ق����ل:  ب��ن ���س��ب���ح  م����روان  IV- م��� رواه 

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج4، �ض 577-576.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج1، �ض 145.
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اهلل Q: »اإّن اهلل خلقنا، فاأح�سن �س�رنا، وجعلنا 

وي��ده  ف��ي خلقه،  ال��ن��اط��ق  ول�سانه  ع��ب��اده،  ف��ي  عينه 

ووجهه  والرحمة  ب��ال��راأف��ة  ع��ب��اده،  على  المب�س�طة 

الذي ي�ؤتى منه وبابه الذي يدّل عليه، وخزانه في 

الثمار،  اأثمرت االأ�سجار، واأينعت  بنا  �سمائه واأر�سه، 

وجرت االأنهار، وبنا ينزل غيث ال�سماء، وينبت ع�سب 

االأر������س، وب��ع��ب��ادت��ن��ا ُع��ب��د اهلل، ول����ال ن��ح��ن م��ا ُعبد 

.
(1(

اهلل«

لقد حمل العديد من العلم�ء هذه الرواي�ت ونحوه� على 

كون النبّيP والأئّمةR وا�سطة في فيو�س�ت اهلل تع�لى 

تلك  بكون  بع�سهم  ره�  ف�سَّ حين  في  والن��ض،  الكون  على 

اهلل  من  قربهم  لمق�م  وذلك  ببركتهم،  تح�سل  الفيو�س�ت 

تع�لى.

هذه  لمدلول  التف�سيلّية  المن�ق�سة  ب�سدد  ل�سن�  ونحن 

اأن  هي  اأ�س��سّية،  فكرة  على  د  نوؤكِّ اأن  نريد  اإّنم�  الرواي�ت، 

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 144.
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الأفك�ر،  من  النحو  هذا  على  منفتحة  علمّية  بروح  نتع�طى 

 Pل دلياًل قطعيًّ� على كون النبّي ف�لرواي�ت ال�س�بقة ل ت�سكِّ

مق�م  في  يبقى ذلك  اإّنم�  الفي�ض،  في  وا�سطة   Rوالأئّمة

بع�ض  من  �س�بًق�  مّر  م�  ل  ي�سكِّ ل  كم�  الظّنية،  العتق�دات 

فكرة  رف�ض  على  مقبوًل  علميًّ�  دل��ي��اًل  وال��رواي���ت  الآي����ت 

الوا�سطة في الفي�ض.

الف�س�ئل  هذه  اإنك�ر   � منهجيًّ المقبول  غير  فمن  وعليه 

هذه  يحمل  لمن  التقدير  ك�مل  مع   ،Rلالأئّمة والكرام�ت 

بدون  الفي�ض  في  الوا�سطة  غير  اآخ��ر  معنى  على  ال��رواي���ت 

اإنك�ٍر لأ�سل الفكرة.



هل علم األئّمةR إنسايّن أم ربَّايّن؟

ع عليه اأ�سئلة حول علمهمR هي: اإّن هذا ال�سوؤال يتفرَّ

انّي؟ 1- هل علمهم اإن�سانّي اأم ربَّ

اإّن عل�م االإن�سان لها طريقان:

القراءة  خ��الل  من  الطبيعّي  الإن�س�نّي  التعّلم  االأّول: 

وال��م�����س���ه��دة وم���� ���س���ب��ه، ق����ل ت��ع���ل��ى: {ې ې ې 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
.

(1(

ۇئۇئ ۆئ ۆئ}
الثاني: التعّلم الرّب�نّي، ويطلق عليه العلم اللدنّي، وهذه 

الكلمة م�أخوذة من قوله تع�لى عن الخ�سرQ: {ڎ 

)1)  �سورة النحل، الآية 78.
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 � خ��سًّ علًم�  ك�ن   Qعلمه اأّن  يفيد  بم�   ،
(1( ژ}  ڈ ڈ 

من لدن اهلل تع�لى.

د اهلل تع�لى و�س�ئط العلم اللدنّي في قوله تع�لى:  وقد حدَّ

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  {ىئ 

.
(2(

خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت}
ف�لو�س�ئط اإًذا هي ثالث:

في  �سواء  القلب،  في  ب�لإلق�ء  البع�ض  وف�ّسره  ال��وح��ي،   -1

اليقظة اأو في المن�م.

.Qالإ�سم�ع، كتكليم اهلل تع�لى لنبّيه مو�سى  -2

 Pالر�سول الملك، كم� هو الغ�لب من ح�ل النبّي محّمد  -3

.Rوكثير من الأنبي�ء

الوحي  مق�بل  الملك  وه��و  الر�سول  جعل  اأّن  والمالحظ 

القلب من  في  الإلق�ء  هو  الوحي  المراد من  كون  اإلى  اأر�سد 

دون وا�سطة.

)1)  �سورة الكهف، الآية 65.

)2)  �سورة ال�سورى، الآية 51.
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 Rالأئّمة علم  ه��ل  ال�����س��وؤال:  ي���أت��ي  العر�ض  ه��ذا  بعد 

اأّي  فمن  رّب�نيًّ�،  لدنيًّ�  ك���ن  واإن  رب���ن��ّي؟  لدنّي  اأم  اإن�س�نّي 

الأق�س�م الثالثة هو؟

ثالثة   Rالأئّمة لدى  اأّن  الرواي�ت  اأو�سحت  الج�اب: 

م�س�در علمّية:

االأّول: الر�سول الأكرمP نف�سه، فهو واكب الإم�م عليًّ�

التي هي منح�سرة  النبوّية  ال�ُسّنة  Q في حي�ته، وعلَّمه 

هو  ال�ُسّنة  هذه  فم�سدر  وعليه   ،Pمحّمد النبّي  ب�سخ�ض 

 .
(1(Pر�سول اهلل

الثاني: الكتب المتوارثة، فقد اأّكدت الرواي�ت وجود كتب 

ب�إمالء  هو  م�  منه�   ،Rالبيت اأهل  اأئّمة  يتوارثه�  ة  خ��سّ

النبوّية،  ال�ُسّنة  يحتوى  الذي  الج�معة  كت�ب  وهو  اهلل  ر�سول 

ال�سحيحة  الإلهّية  الكتب  ومنه�  الأّول،  الم�سدر  اإلى  فيعود 

جوانب  عن  تحكي  التي  الكتب  بع�ض  ومنه�  فة،  المحرَّ غير 

غيبّية كم�سحف ف�طمةO والجفر، وهو هذا م� نبحثه 

ب�سكل م�ستقّل لحًق�.

)1)  راجع كت�بن�: »ي�س�ألونك عن الأنبي�ء«.
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الثالث: الروح، وهو م� يّت�سح من خالل البي�ن الآتي:

اإبراهيم  �س�أله  ال�س�دقQ حينم�  الإم�م  ورد عن  م� 

بن عمر: اأخبرني عن العلم الذي تعلمونه، اأهو �سيء تعلمونه 

من اأفواه الرج�ل بع�سكم من بع�ض، اأو �سيء مكتوب عندكم 

من ر�سول اهللP؟ فق�لQ: »االأمر اأعظم من ذلك، اأما 

�سمعت ق�ل اهلل عّز وجّل في كتابه: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

؟ قال: قلت: بلى. 
)1(

ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}
قالQ: فلّما اأعطاه تلك الروح علم بها، وكذلك هي اإذا 

.
(2(

انتهت اإلى عبد، علم بها العلم والفهم«

ال�س�ئل  ل�س�ن  على  وردا  اللذين  الأمرين  اأّن  الوا�سح  من 

الو�س�ئل  الموروثة( هم� من  الكتب  الرج�ل، من  اأفواه  )من 

الإن�س�نّية المتع�رفة، بينم� الأمر في علم الإم�م هو اأعظم، 

رّب�نّية لدنيَّة، وب�لتحديد  اإلى كون علومهم  اإ�س�رة  وفي ذلك 

هي عطية الروح من اأمر اهلل.

)1)  �سورة ال�سورى، الآية 52.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 62.
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من هو الروح؟

 ،Qاأّنه جبرئيل الأّول:  راأي���ن:  الروح  تف�سير  في  ورد 

والث�ني: اأّنه خلق اأعظم من جبرئيلQ. وفيم� ي�أتي �سيتّم 

التركيز على الراأي الث�ني.

 Qورد عن اأبي ب�سير ق�ل: �س�ألت اأب� عبد اهلل ال�س�دق

عن قول اهلل عّز وجّل {وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

، ق�لQ: »خلق اأعظم من جبرئيل وميكائيل...
(1(

ېئ}
.

(2(

وه� من الملك�ت«

ت�سير هذه الرواية اإلى اأمرين:

ع�لم  ه��و  ال���ذي  الملكوت  ع���ل��م  م��ن  ال���روح  اأنَّ  االأّول: 

تع�لى:  قوله  من  م�أخوًذا  الأمر  ع�لم  له:  وُيق�ل  دات،  المجرَّ

، قب�ل ع�لم الخلق الذي هو ع�لم 
(3(

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}

الج�سم�نّي�ت.

الثاني: اأّن الروح اأعظم من جبرئيل وميك�ئيل.

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية 85.

)2)  ال�سدوق، محّمد، العتق�دات في دين الإم�مّية، �ض 50.

)3)  �سورة الإ�سراء، الآية 85.
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ق�ل الم�زندرانّي في بي�ن وجه اأعظمّية الروح من جبرئيل 

ولم  والعلم،  الرتبة  بح�سب  منهما  اأعظم  »اإّن��ه  وميك�ئيل: 

اأعظم منهما، والأّن المائكة  اأحًدا من المائكة  اأّن  يثبت 

لم يعلم�ا جميع االأ�سياء كما اعترف�ا به حيث قال�ا: { ڍ 

عالم  ال����روح-  -اأي  الخلق  وه���ذا   ،
)1(

ڎڈ} ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
 .

(2(

بجميعها«

وذكرت بع�ض الرواي�ت اأّن الروح لي�ض من المالئكة، كم� 

الم�ؤمنين اأمير  »اأت��ى رجل  ق�ل:  الإ�سك�ف،  �سعد  رواية  في 

Q ي�ساأله عن الروح األي�س ه� جبرئيل؟ فقال له اأمير 

غير  وال����روح  ال��م��ائ��ك��ة،  م��ن  جبرئيل   :Qالم�ؤمنين

جبرئيل. فكّرر ذلك على الرجل. فقال له: لقد قلت عظيًما 

من الق�ل، ما اأحد يزعم اأّن الروح غير جبرئيل. فقال له 

اأمير الم�ؤمنينQ: اإّنك �ساّل تروي عن اأهل ال�سال، 

يق�ل اهلل لنبّيهP: {ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

)1)  �سورة البقرة، الآية 32.

اأبي الح�سن ال�سعراني،  اأ�سول الك�في والرو�سة، تحقيق  )2)  الم�زندرانّي، محمد، �سرح 

ط1، بيروت، دار اإحي�ء التراث العربي، 1421ه�، ج6، �ض75.
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وال���روح   ،
)1(

ڳ} ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
.

(2(

غير المائكة �سل�ات اهلل عليهم«

روح  المق�سودة من م�سطلح  الروح هي  اأنَّ هذه  ويظهر 

�س�أل  اأّن��ه  الجعفّي  ج�بر  عن  الرواية  في  ورد  ال��ذي  القد�ض 

»يا جابر   :Qالع�لم فق�ل ِعلم  الب�قرQ عن  الإم�م 

اإّن في االأنبياء واالأو�سياء خم�سة اأرواح: روح القد�س، وروح 

فبروح  ال�سه�ة،  وروح  القّ�ة،  وروح  الحياة،  وروح  االإيمان، 

ال��ق��د���س ي��ا ج��اب��ر، ع��رف���ا م��ا ت��ح��ت ال��ع��ر���س اإل���ى م��ا تحت 

.
(3(

الثرى«

 Qعن الح�سن بن اإبراهيم عن اأبي عبد اهلل ال�س�دق

البدن،  روح  اأرواح:  خم�سة  واالأو���س��ي��اء  االأنبياء  »ف��ي  ق���ل: 

االإيمان.  وروح  ال�سه�ة،  وروح  ال��ق��ّ�ة،  وروح  القد�س،  وروح 

وفي الم�ؤمنين اأربعة اأرواح اأفقدها روح القد�س: روح البدن، 

وروح القّ�ة، وروح ال�سه�ة، وروح االإيمان. وفي الكّفار ثاثة 

)1)  �سورة النحل، الآيت�ن 2-1.

)2)  الم�زندرانّي، محمد، �سرح اأ�سول الك�في والرو�سة، ج6، �ض 78.

)3)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 72.
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اأرواح: روح البدن، وروح القّ�ة وروح ال�سه�ة. ثّم قال: روح 

االإيمان يازم الج�سد ما لم يعمل بكبيرة، فاإذا عمل بكبيرة 

يعمل  ف��اإّن��ه ال  فيه،  �سكن  القد�س من  وروح  ال���روح،  فارقه 

.
(1(

بكبيرة اأبًدا«

 Qل بن عمر، عن اأبي عبد اهلل ال�س�دق وعن المف�سّ

ق�ل: »�ساألته عن علم االإمام بما في اأقطار االأر�س وه� في 

تبارك  اإّن اهلل  ل،  يا مف�سّ �ستره؟ فقال:  بيته مرخى عليه 

اأرواح: روح الحياة فبه  النبّيP خم�سة  وتعالى جعل في 

دّب ودرج، وروح القّ�ة، فبه نه�س وجاهد، وروح ال�سه�ة، فبه 

اأكل و�سرب واأتى الن�ساء من الحال، وروح االإيمان، فبه اآمن 

 Pوعدل، وروح القد�س، فبه حمل النبّ�ة. فاإذا ُقب�س النبّي

انتقل روح القد�س، ف�سار اإلى االإمام، وروح القد�س ال ينام 

وال يغفل وال يله� وال يزه�، واالأربعة االأرواح تنام وتغفل 

.
(2(

وتزه� وتلعب، وروح القد�س كان يرى به«

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج25، �ض 54.

)2)  الم�زندراني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، ج6، �ض 72.
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»�ساأله  ق�ل:  �س�لم  بن  اأ�سب�ط  عن  اأ�سب�ط  بن  علّي  وعن 

رجل من اأهل هيت- واأن��ا حا�سر- عن ق�ل اهلل عّز وجّل: 

اأنزل اهلل عّز  فقال: منذ 
)1( { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ} 

وجّل ذلك الروح على محّمدP ما �سعد اإلى ال�سماء واإّنه 

.
(2(

لفينا«

وعن اأبي اأّيوب الخّزاز عن اأبي ب�سير ق�ل: »�سمعت اأبا عبد 

اهلل ال�سادقQ يق�ل: {وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

اأعظم من جبرئيل وميكائيل، لم  ، قال: خلق 
)3(

ۈئ ېئ}
يكن مع اأحد مّمن م�سى غير محّمدP، وه� مع االأئّمة 

.
(4(

ي�سّددهم، ولي�س كّل ما طلب وجد«

وعن محّمد بن م�سلم عن اأبي جعفر الب�قرQ في قول 

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  وج��ّل:  عّز  اهلل 

، فق�ل: »خلق من خلق اهلل، اأعظم من 
ڀ ڀ ٺ} )5)

)1)  �سورة ال�سورى، الآية 52.

)2)  الم�زندراني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، ج6، �ض 75.

)3)  �سورة الإ�سراء، الآية 85.

)4)  الم�زندراني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، ج6، �ض 76.

)5)  �سورة ال�سورى، الآية 52.
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جبرئيل وميكائيل، كان مع ر�س�ل اهللP يخبره وي�سّدده، 

.
(1(

وه� مع االأئّمة من بعده«

روح  بو�س�طة  لدنّي  �نّي  ربَّ هو  الإم���م  علم  اأنَّ  النتيجة: 

 Qالنبّي واكب  كم�  ب�لعلم،  الأئّمة  يواكب  الذي  القد�ض 

من قبلهم، يبقى الكالم في اآلية هذه المواكبة.

Rاآلية التوا�شل بين الروح والأئّمة

الأئّمة  ح�سول  كيفّية  في  عن�وين  ثالثة  الرواي�ت  ذكرت 

على العلم الخ��ّض هي:

1- الحديث الخا�ّص

ق�ل   Qالموؤمنين اأمير  اأّن   Qالجواد الإم���م  عن 

في  ينزل  واإّن���ه  �سنة،  ك��ّل  في  القدر  ليلة  »اإّن  عّب��ض:  لبن 

ال�سنة، ولذلك االأم��ر والة بعد ر�س�ل اهلل اأمر  الليلة  تلك 

P، فقلت: من هم؟ قال: اأنا واأحد ع�سر من �سلبي اأئّمة 

.
(2(

محّدث�ن«

)1)  الم�زندراني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، ج6، �ض 74.

)2)  الكلينّي، محمد، الك�في، ج1، �ض 247.
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اأبا جعفر الباقر »�سمعت  اأذينة عن زرارة ق�ل:  عن ابن 

كّلهم  اآل محّمد  م��ن  االأ���س��ّم��ة  ع�سر  االإث��ن��ا  ي��ق���ل:   Q

اهلل  فر�س�ل  علّي،  وول��د   ،Pاهلل ر�س�ل  ول��د  من  محّدث 

.
(1(

وعلّيQ هما ال�الدان«

عن  محبوب  بن  الح�سن  عن  ورد  ث  المحدَّ معنى  وح��ول 

الر�س�ل  عن   Qالباقر جعفر  اأب��ا  »�ساألت  ق�ل:  الأح��ول 

والنبّي والمحّدث، قال: الر�س�ل الذي ياأتيه جبرئيل ُقُبًا، 

الذي يرى  النبّي فه�  واأّم��ا  الر�س�ل.  فيراه ويكّلمه، فهذا 

 Pفي منامه نح� روؤيا اإبراهيم، ونح� ما كان ر�س�ل اهلل

من اأ�سباب النبّ�ة قبل ال�حي، حّتى اأتاه جبرئيلQ من 

النبّ�ة  بالر�سالة، وكان محّمدP حين جمع له  عند اهلل 

وجاءته الر�سالة من عند اهلل يجيئه بها جبرئيل، ويكّلمه 

بها ُقُبًا، ومن االأنبياء من جمع له النبّ�ة، ويرى في منامه 

اأن يك�ن يرى ما  الروح ويكّلمه، ويحّدثه من غير  وياأتيه 

ث في�سمع، وال  في اليقظة. واأّما المحّدث فه� الذي يحّدّ

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض 72.
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.
(1(

يعاين، وال يرى في منامه«

عبد  اأب��ا  »�ساألت  ق�ل:  زرارة  بكير عن  بن  اهلل  عبد  وعن 

اهلل ال�سادقQ عن الر�س�ل وعن النبّي وعن المحّدث؟ 

فقال: الر�س�ل الذي يعاين الملك ياأتيه بالر�سالة من رّبه، 

يق�ل: ياأمرك كذا وكذا، والر�س�ل يك�ن نبيًّا مع الر�سالة. 

والنبّي ال يعاين الملك ينزل عليه النباأ على قلبه، فيك�ن 

كالمغمى عليه، فيرى في منامه. قلت: فما علمه اأّن الذي 

راأى في منامه حّق؟ قال: يّثبته اهلل حّتى يعلم اأّن ذلك حّق 

وال يعاين الملك. والمحّدث الذي ي�سمع ال�س�ت وال يرى 

.
(2(

�ساهًدا«

2- الإلهام

»ح���دوث علم في  ب�أّنه  ف  وُع��رِّ »األ��ه��م«،  الإل��ه���م م�سدر 

.
(3(

النف�س بدون تعليم وال تجربة وال تفكير«

)1)  الكلينّي، محمد، الك�في، ج1، �ض 176.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض 78.

)3)  هذا التعريف لبن ع��سور التون�سي )انظر: الحيدرّي، كم�ل، علم الإم�م، تقرير علي 

العب�دي، ط1، قم، دار فرقد، 2008م، �ض 247(.
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الإله�م من طرق علم  رواي�ت حول كون  وقد وردت عّدة 

الأئّمةR منه� م� روي عن عبد العزيز بن م�سلم عن علي 

بن مو�سى الر�س�Q في حديث طويل ق�ل فيه: »اإّن العبد 

�سرح �سدره لذلك،  اختاره اهلل عّز وجّل الأم���ر عباده،  اإذا 

واأودع قلبه ينابيع الحكمة، واألهمه العلم اإلهاًما، فلم َيْعَي 

.
(1(

بعده بج�اب، وال يحير فيه عن ال�س�اب...«

لنا  »اإّن  ق�ل:   Qالب�قر جعفر  اأبي  عن  ُروي  م�  وكذا 

في ليالي الجمعة ل�ساأًنا من ال�ساأن، اإلى اأن يق�ل: »وي�سبح 

ا مثل جّم  العلم علًما جمًّ اإلهاًما من  األهم�ا  االأو�سياء قد 

.
(2(

الغفير«

يقول:   Pاهلل ر���س��ول  �سمعت  ق����ل:  عب��ض  اب��ن  وع��ن 

خم�ًسا:  عليًّا  واأعطى  خم�ًسا  وتعالى  تبارك  اهلل  »اأعطاني 

اأعطاني ج�امع الكلم، واأعطى عليًّا ج�امع العلم، وجعلني 

ال�سل�سبيل،  واأعطاه  الك�ثر،  واأعطاني  و�سيًّا،  وجعله  نبيًّا، 

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض202.

)2)  ال�سف�ر، محّمد، ب�س�ئر الدرج�ت، )ل،ط(، طهران، من�سورات الأعلمي، 1404ه�، 

�ض150.
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.
(1(

واأعطاني ال�حي، واأعطاه االإلهام...«

 :Qالح�سن الأب��ي  »قلت  ق���ل:  يقطين  بن  علّي  وعن 

ويك�ن  �سماًعا  يك�ن  ق��ال:  اإل��ه��ام؟  اأم  ���َس��م��اع 
َ
اأ عالمكم  علم 

.
(2(

اإلهاًما ويك�نان مًعا«

3- الـنـقــر

 :Qاأبي ب�سير ق�ل: قلت لأبي عبد اهلل ال�س�دق عن 

اأين  �سيء، من  فيه  عنده  ولي�س  عنه  االإم��ام  ُي�ساأل  »ال��ذي 

ُي��ن��ق��ر ف��ي االأذن  اأو  ن��ك��ًت��ا  ال��ق��ل��ب  ف��ي  ُي��ن��ك��ت  ق���ال:  يعلمه؟ 

.
(3(

نقًرا«

»قلت الأبي عبد اهلل  الثقفّي ق�ل:  وعن عي�سى بن حمزة 

ال��ج���اب،  ف��ي  فت�سرع  اأح��ي��اًن��ا،  ن�ساألك  اإّن���ا   :Qال�سادق

اإّن���ه نعم، ينقر وينكت  ق��ال:  ث��ّم تجيبنا.  ت��ط��رق،  واأح��ي��اًن��ا 

1403ه�،  المدر�سين،  الخ�س�ل، )ل،ط(، قم، من�سورات جم�عة  ال�سدوق، محّمد،    (1(

�ض293.

)2)  ال�سف�ر، محّمد، ب�س�ئر الدرج�ت، �ض 337.

)3)  ال�سف�ر، محّمد، ب�س�ئر الدرج�ت، �ض 336.
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في اآذاننا وقل�بنا، فاإذا نكت اأو نقر نطقنا، واإذا اأم�سك عّنا 

.
(1(

اأم�سكنا«

اأّن��ه  لالأئّمة  ال��روح  مواكبة  اآلي�ت  في  تقّدم  م�  خال�سة 

بو�س�طة الحديث الخ��ّض اأو الإله�م اأو النقر، ويبدو اأّن هذه 

من  عدد  لذلك  وي�سهد  واحد،  لمعنون  هي  الثالثة  العن�وين 

 Qالح�سن اأب��ي  عن  منه�:  المج�ل،  هذا  في  الن�سو�ض 

»...واأّم����ا النكت ف��ي القل�ب ف��اإل��ه��ام، واأّم���ا النقر في  ق���ل: 

.
(2(

االأ�سماع فاأمر الَملك«

متى �شاوؤوا اأن يعلموا يعلمهم اهلل

في  دائمً�  ح��سرًا  اللدنّي  علمهم  كون  في  الكالم  يبقى 

مطلق اأحوالهم اأو ل؟

يعلم  اأن  �س�ء  متى  الإم���م  ب���أّن  عديدة  ن�سو�ض  حت  �سرَّ

عن  ورد  م���  ال��رواي���ت  تلك  م��ن  ب��ذل��ك،  تع�لى  اهلل  اأعلمه 

 ،
(3(

الإم�م ال�س�دقQ: »اإّن االإمام اإذا �ساء اأن يعلم علم«

)1)  الم�سدر ال�س�بق نف�سه.

)2)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 264.

)3) الكليني، محمد، الك�في، ج1، �ض258.
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اأن يعلم �سيئاً  اأراد االإم��ام  »اإذا   :Qاآخر عنه وفي حديث 

 في حديث ث�لث عنهQ: »اإن االإمام 
(1(

اأعلمه اهلل ذل��ك«

هذه  العلم�ء  بع�ض  رف�ض  وقد   
(2(

اأعلمهم« يعلم  اأن  �ساء  اإذا 

، في حين َقِبَل البع�ض 
(3(

الرواي�ت محتّجين ب�سعفه� ال�سندي

عنه�:  ق�ل  الذي  المظّفر  ح�سين  محّمد  ك�ل�سيخ  م�سمونه� 

والنمرقة  المعتدل  الحّد  تك�ن  اأن  يمكن  الطائفة  »وه��ذه 

.
(4(

ال��سطى«

)1) الم�سدر ال�س�بق نف�سه.

)2) الم�سدر ال�س�بق نف�سه.

)3) الحيدري، كم�ل، علم الأئمة، �ض397 ـ 398.

)4) المظّفر، محمد ح�سين، علم الإم�م، ط2، بيروت، دار الزهراء، 1982، �ض64.
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معنى الغيب

، من دون 
(1(

ق�ل ابن منظور: »الغيب: كّل ما غاب عنك«

فرق بين كون الغي�ب م��سًي�، اأو في الح�ل اأو في ال�ستقب�ل.

لفظ  الكريم  القراآن  ا�ستعمل  نف�سه  اللغوّي  المعنى  وفي 

ۆ  ۆ  {ۇ  تع�لى:  ق�ل  الم��سي  في  الغيب  فعن  الغيب، 

تع�لى: {ڀ  ق�ل  الح��سر  في  وعنه   ،
(2( ۈ ۈ ٴۇۋ} 

حت  {جت  تع�لى:  ق���ل  الم�ستقبل  في  وعنه   ،
(3(

ٺ} ٺ 
.

(4(

خت مت}

)1)  ابن منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، )ل،ط(، قم، ن�سر اأدب الحوزة، 1405ه�، ج1، �ض 

.654

)2)  �سورة اآل عمران، الآية 44.

)3)  �سورة البقرة، الآية 3.

)4)  �سورة �سب�أ، الآية 14.
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الح�سور،  اللغة  في  تعني  التي  ال�سه�دة،  الغيب  ويق�بل 

بالعين  كان  �س�اء   ،
)1(

الح�س�ر هي  »ال�سهادة  الراغب:  ق�ل 

فقد  الغيب،  ح��ال  ه���  وكما  الب�سيرة.  بعين  اأو  ال��ظ��اه��رة، 

نف�سه،  اللغ�ّي  بالمعنى  ال�سهادة  الكريم  ال��ق��راآن  ا�ستعمل 

.
(2(

قال تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ}«

هل علم الغيب منح�سر باهلل؟

تع�لى،  الغيب ب�هلل  اآي�ت قراآنّية تح�سر علم  وردت عّدة 

من قبيل قوله تع�لى:

.
(3(

1-{ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ}

.
(4(

2- {ی ی جئ حئ}

.
(5(

3- {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ}

اأّن بع�ض  اأخرى تفيد  اآي�ت  لكن في مق�بل هذه الآي�ت وردت 

عب�د اهلل يطلعهم �سبح�نه على الغيب، من هذه الآي�ت قوله تع�لى: 

)1)  الفيومي، اأحمد، الم�سب�ح المنير، �ض 324.

)2)  �سورة الزمر، الآية 46.

)3)  �سورة الأنع�م، الآية 59.

)4)  �سورة يون�ض، الآية 20.

)5)  �سورة النمل، الآية 65.
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1- {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

.
(1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې}
نقل الواحدّي عن ال�سدّي اأّن ر�سول اهللP ق�ل: »ُعر�ست 

من  علمُت 
ُ
واأ اآدم،  على  ُعر�ست  كما  �س�رها  في  اأّمتي  علّي 

فا�ستهزءوا  المنافقين،  ذلك  فبلغ  يكفر.  ومن  لي،  ي�ؤمن 

وقال�ا: يزعم محّمدP اأّنه يعلم من ي�ؤمن به، ومن يكفر، 

.
(2(

ونحن معه، وال يعرفنا، فاأنزل اهلل تعالى هذه االآية«

2- {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

.
(3(

حئ}

الجمع بين الآيات

من  ارت�سى  من  على  غيبه  يظهر  تع�لى  اهلل  ف���إّن  اإًذا، 

مع  قبله�  وم�  الآية  هذه  بين  نجمع  فكيف  وب�لت�لي،  ر�سول، 

الآي�ت ال�س�بقة التي تح�سر علم الغيب ب�هلل تع�لى؟

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 179.

الحلبي،  موؤ�س�سة  الق�هرة،  )ل،ط(،  الآي�ت،  نزول  اأ�سب�ب  الني�س�بورّي،  الواحدي    (2(

1388ه�، �ض88.

)3)  �سورة الجن، الآيت�ن 27-26.
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النبّي  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّم�  اإ�س�فة:  فيه�  اأخ��رى  وبعب�رة 

 تع�لى من 
ُ
محّمًداP هو على راأ�ض من اجتبى وا�سطفى اهلل

ر�سله، وب�لت�لي فهو عّز وجّل يطلعه، ويظهر عليه غيبه، فكيف 

نجمع بين هذه المقولة، والآي�ت ال�س�بقة الح��سرة لعلم الغيب 

ب�هلل تع�لى؟ بل بينه� وبين قوله تع�لى عن ل�س�ن ر�سوله محّمد

؟
(1(

P: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}

والجواب: اأّن الت�أّمل في مجموع الآي�ت يفيد اأمرين:

الأّول: اأّن علم الغيب مح�سور ب�هلل تع�لى ا�ستقالًل، فال 

يمكن لأحد اأن يعرفه م�ستقالًّ عن اهلل تع�لى، وهذا هو تف�سير 

اأّن  اإّل  وجّل،  عّز  ب�هلل  الغيب  لعلم  الح��سرة  الثالث  الآي�ت 

ل اهلل تع�لى على بع�ض عب�ده ب�إطالعه  هذا ل يمنع اأن يتف�سّ

على بع�ٍض ِمن علم الغيب، فيكون هذا البع�ض ع�لًم� ب�لغيب 

فهو  الكريم،  القراآن  في  نظير  ولهذا  ب�ل�ستقالل،  ل  ب�لتبع 

ين�سب توّفي الأنف�ض اإلى اهلل تع�لى بقوله: {ٹ ٹ ٹ 

اأّنه  نالحظ  بينم�   ،
(2(

ڦڦ} ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

)1)  �سورة الأعراف، الآية 188.

)2)  �سورة الزمر، الآية 42.
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اإلى غيره،  الأخرى  الآي�ت  بع�ض  ي في  التوفِّ ين�سب  عّز وجّل 

، ويقول 
(1(

بقوله تع�لى: {ی ی ی ی جئ حئ مئ}

تع�لى: {ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

.
(2(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}
والجمع بين هذه الآي�ت هو اأّن التوفّي ب�ل�ستقالل وب�لذات 

هو هلل تع�لى، وهذا ل يتن�فى مع كون التوّفي ب�لعَر�ض وب�لتبع 

هو لغيره من المالئكة.

 ،
(3(

وكذلك الح�ل في قوله تع�لى: {ک ک ک گگ}

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  وج���ّل:  ع��ّز  وق��ول��ه 

يعني  ال���ذي  ف�لخلق   ،
(4( کک}  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

الت�سكيل من م�ّدة �س�بقة هو هلل ب�لذات وال�ستقالل، كح�لة 

ن�سبة  �سّح  نف�سه  الوقت  وفي  العدم،  من  والإي��ج���د  الإب��داع 

.Qالخلق ب�لعر�ض وب�لتبع هلل اإلى النبّي عي�سى

)1)  �سورة ال�سجدة، الآية 11.

)2)  �سورة الأنع�م، الآية 61.

)3)  �سورة الزمر، الآية 62.

)4)  �سورة اآل عمران، الآية 49.
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 ،
(1(

ې} ۉ  ۉ  {ۅ  تع�لى:  قوله  في  الح�ل  وهكذا 

.
(2(

وقوله عّز وجّل: {گ گ ڳ ڳ}

النبّي محّمد لعلم  الن�فية  الآية  المالحظ في  اأّن  الث�ني: 

المتكّلم  الإن�����س���ن  �سيغة  ف��ي  ك���ن  النفي  اأّن  الغيب   P

 
(3(

الآية: {ڀ ٺ} ب�لعلم، ففي  ا�ستقالله  المتن��سبة مع 

الم�ستتر،  المتكّلم  ب�سمير 
(4(

{ٺ} و  المتكّلم  �سمير  بت�ء 

»اأنا  يقول:  فك�أّنه  المتكّلم،  بت�ء �سمير 
(5(

و{ٺ}

بنف�سي م�ستقاًّ عن اهلل ال اأعلم الغيب«.

اأت��ت  ف�إنَّه�  للغيب  واإظ��ه���ره  تع�لى  اهلل  اإط���الع  اآي��ة  اأّم���� 

ورد:  ال�س�بقتين  الآيتين  تع�لى، ففي  ب�سيغٍة ف�عله� هو اهلل 

 
(8(

 اأي اهلل، و{ېئ ېئ}
(7(

 اأي اهلل، و{ۅ}
(6(

{ۈ}

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 139.

)2)  �سورة المن�فقون، الآية 8.

)3)  �سورة الأعراف، الآية 188.

)4)  �سورة الأعراف، الآية 188.

)5)  �سورة الأعراف، الآية 188.

)6)  �سورة اآل عمران، الآية 179.

)7)  �سورة اآل عمران، الآية 179.

)8)  �سورة الجن، الآية 26.
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 اأي اهلل.
(1(

اأي اهلل و{ی ی}

والخا�سة اأّن هذه ال�سيغ تفيد االآتي: 

من  اأعلم  ل  ف�إّني  الأنبي�ء،  خ�تم  كنُت  ولو  الإن�س�ن،  اأن� 

الذي يطلعه  وب�لت�لي هو  بيد اهلل،  الغيب  لأّن  الغيب؛  نف�سي 

ويظهره على من ي�س�ء.

اهلل يخبر اأنبياءه الغيب

بن�ًء على م� تقّدم نعر�ض جملة من الآي�ت التي اأظهر اهلل 

تع�لى الغيب فيه� لبع�ض اأنبي�ئه وعب�ده ال�س�لحين، وهي:

{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تع�لى:  قوله   -1

.
ۇ       ۈ ۈٴۇ} )2)

بين  دارت  التي  الحرب  اأع��ق���ب  في  الآي����ت  ه��ذه  نزلت 

على  ت�سيطران  ك�نت�  اللت�ن  الدولت�ن  وهم�  والفر�ض،  الروم 

وغيره�،  ال�س�م  بالد  على  تتن�زع�ن  وك�نت�  القديم،  الع�لم 

القريب.  الم�ستقبل  في  يقع  غيبّي  اأم��ر  عن  اأخ��ب��رت  حيث 

اأم��ر  ع��ن  بالغيب  اإخ��ب��ار  »وه���ذا  تف�سيره:  في  الزحيلّي  ق�ل 

)1)  �سورة الجن، الآية 27.

)2)  �سورة الروم، الآي�ت 4-2.
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في الم�ستقبل واأّي��ده ال�اقع، وقد نزلت االآي��ات حين غلب 

»�ساب�ر« ملك الفر�ض على بالد ال�س�م، وم� واله� من بالد 

الجزيرة، واأق��سي بالد الروم، ف��سطّر »هرقل« ملك الروم، 

طويلة،  مّدة  فيه�  وح��سره  الق�سطنطينّية،  اإلى  األج�أه  حتى 

ثّم ع�دت الدولة لهرقل. فبعد نزول �سورة الروم �سنة 622م 

بب�سع �سنين ) في �سنة 627م( اأحرز هرقل اأّول ن�سر ح��سم 

وان�سحب  دجلة،  نهر  على  »نين�ى«  في  الفر�ض  على  للروم 

ك�سرى  ولقي  للق�سطنطينّية،  ح�س�رهم  من  لذلك  الفر�ض 

.
(1(

»اأبرويز« م�سرعه �سنة 628م على يد ولده«

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  {ۓ  تع�لى:  قوله   -2

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
ب�أّنهم  الم�سلمين   Pاهلل ر�سول  اأخبر  فقد   ،

(2(

وئ}
�سوف يفتحون »مّكة« في الم�ستقبل، وقد وقع ذلك فعاًل، 

دار  بيروت،  والمنهج، ط1،  وال�سريعة  العقيدة  المبين في  التف�سير  الزحيلّي، وهبة،    (1(

الفكر، 1411ه�، ج21، �ض49.

)2)  �سورة الفتح الآية 27.
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تع�لى  اأطلع اهلل  الغيب  اإخب�ر عن  اأّن ذلك  الوا�سح  ومن 

نبّيهP عليه من خالل الروؤي�.

3- قوله تع�لى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 Qمو�سى اأّم  اّطالع  على  دّلت  حيث   .

(1(

{ ڄ 
.

(2(

على الغيب، مع اأنَّه� لي�ست من الأنبي�ء والأو�سي�ء

علم الأئّمة بالغيب

بن�ًء على م� تقّدم، ف�إّن ال�سوؤال عن علم الأئّمة ب�لغيب هو 

�سوؤال عن اأمر ممكن غير م�ستحيل، ينح�سر ب�لن�ّض الدينّي 

من قراآن كريم واأح�ديث �سريفة، اإذ ل يمكن للعقل اأن يثبت 

وجوده.

وب�لفعل ورد في الرواي�ت م� يوؤّكد اأّن اهلل تع�لى قد اأنعم 

على الأئّمةR بمنحهم عطّية علم الغيب بكثيٍر من الأمور، 

وهذا م� نعر�سه في العن�وين الآتية:

)1)  �سورة الق�س�ض، الآية 7.

)2)  الطب�طب�ئي، محّمد ح�سين، تف�سير الميزان، ج16، �ض 87.
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Rيعلِّم الغيب اأهل بيته Pالنبّي -I

بة وال  ورد عن الر�سول الأكرمP: »ما من اأر�س مخ�سّ

مجدبة، وال فئة ت�سّل مئة وتهدي مئة اإاّل اأنا اأعلمها، وقد 

.
(1(

علَّمتها اأهل بيتي«

Pوراثة علم الغيب من النبّي -II

تك�ثرت الرواي�ت عن وراثة اأهل البيتR لر�سول اهلل

هذا  وفي  الغيب،  بعلم  يتعّلق  م�  ورث��وه  م�  جملة  ومن   ،P

وردت الن�سو�ض الآتية:

ه��ّذاب،  بن  عمرو  ج��واب  في   Q�الر�س الإم���م  عن   -1

حينم� نفى عن الأئّمةR علم الغيب متذّرًع� ب�أّن الغيب 

يق�ل:  اهلل  »اأولي�س   :Qق�ل تع�لى،  اإّل اهلل  يعلمه  ل 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ 

، فر�س�ل اهلل عند اهلل مرت�سى، ونحن ورثة 
)2(

حئ}
�ساء من غيبه،  اأطلعه اهلل على ما  ال��ذي  الر�س�ل  ذلك 

)1)  ال�سف�ر، محّمد، ب�س�ئر الدرج�ت، �ض 317.

)2)  �سورة الجن، الآيت�ن 27-26.
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.
(1(

فعلمنا ما كان، وما يك�ن اإلى ي�م القيامة«

2- عن عبد اهلل بن جندب اأّنه كتب اإليه اأبو الح�سن الر�س�

اأم��ي��ن اهلل في  ك��ان   Pف���اإّن محّمًدا »اأّم���ا بعد،   :Q

فنحن  ورث��ت��ه،  البيت  اأه���ل  ك��ّن��ا   Pُقب�س فلّما  خلقه، 

مناء اهلل في اأر�سه، عندنا علم البايا والمنايا، واأن�ساب 
ُ
اأ

راأيناه  اإذا  الرجل  لنعرف  واإّن��ا  االإ���س��ام،  وم�لد  العرب، 

بحقيقة االإيمان، وحقيقة النفاق، واإّن �سيعتنا لمكت�ب�ن 

وعليهم  علينا  اهلل  اأخ����ذ  اآب��ائ��ه��م،  واأ���س��م��اء  ب��اأ���س��م��ائ��ه��م 

على  لي�س  مدخلنا،  ويدخل�ن  م�ردنا،  ي��ردون  الميثاق، 

النجاة،  النجباء  نحن  وغ��ي��ره��م.  غيرنا  االإ���س��ام  م��ّل��ة 

ونحن اأف���راط االأن��ب��ي��اء، ونحن اأب��ن��اء االأو���س��ي��اء، ونحن 

المخ�س��س�ن في كتاب اهلل عّز وجّل، ونحن اأولى النا�س 

.
(2(

»...Pبكتاب اهلل، ونحن اأولى النا�س بر�س�ل اهلل

3- عن �سري�ض الكن��سّي ق�ل: كنت عند اأبي عبد اهلل ال�س�دق

»اإّن   :Qاأبو عبد اهلل اأبو ب�سير، فق�ل  Q وعنده 

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج49، �ض 75.

)2)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض223.
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 Qسليمان� واإّن   ،Rاالأنبياء داودQ ورث علم 

 ،Qسليمان� ورث   Pواإّن محّمًدا  ،Qداود ورث 

 Qواإّن عندنا �سحف اإبراهيم ،Pواإّنا ورثنا محّمًدا

.
(1(

»...Qواأل�اح م��سى

III- الإم�م علّيQ يف�سح بعلمه الغيب
من  اأكثر  في  ب�لغيب  علمه  عن   Qعلي الإم���م  اأعلن 

:Qمق�م، فعنه

1- »واهلل ل� �سئت اأن اأخبر كّل رجل منكم بمخرجه وم�لجه 

وجميع �ساأنه لفعلت، ولكن اأخاف اأن تكفروا فّي بر�س�ل 

ي�ؤَمن  مّمن  ة  الخا�سّ اإل��ى  مف�سيه  واإّن���ي  اأال   ،Pاهلل

الخلق،  وا�سطفاه على  بالحّق،  بعثه  وال��ذي  ذلك منه. 

ما اأنطق اإاّل �سادًقا، وقد عهد اإلّي بذلك كّله، وِبمهلك 

من هلك، وَمنجى من ينج�، وماآل هذا االأمر، وما اأبقى

اأذن��ي، واأف�سى  اإاّل اأفرغه في  P �سيًئا يمّر على راأ�سي 

.
(2(

به اإلّي«

)1)  الم�سدر ال�س�بق، �ض225.

)2)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج34، �ض217.
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2- »اأّما بعَد حمِد اهلل والثناِء عليه، اأّيها النا�س: فاأنا فقاأت 

عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها اأحٌد غيري بعد اأن 

ماج غيهُبها، وا�ستّد َكلَُبها. فا�ساأل�ني قبل اأن تفقدوني، 

بينكم  فيما  �سيء  ت�ساأل�ني عن  بيده ال  نف�سي  ف�الذي 

اإاّل  مئة،  وت�سّل  مئة  تهدي  فئة  وال عن  ال�ساعة،  وبين 

ركابها،  وُم��ن��اخ  و�سائقها،  وق��ائ��ده��ا،  بناعقها،  اأن��ب��اأت��ك��م 

ومحّط رحالها، ومن ُيقتل من اأهلها قتًا، ومن يم�ت 

.
(1(

منهم م�ًتا...«

IV- الأئّمة من ولد اأمير الموؤمنينQ يعلنون علمهم 
ب�لغيب

علم  ع��ط��ي��ن��ا 
ُ
اأ لقد  »واهلل   :Qال�س�دق الإم����م  عن   -1

اأ�سح�به: جعلت  له رجل من  االأّولين واالآخرين«. فق�ل 

فداك اأعندكم علم الغيب؟ فق�ل لهQ: »ويحك، اإّني 

اأع��ل��م م��ا ف��ي اأ���س��اب ال��رج��ال واأرح���ام الن�ساء. ويحكم 

.
(2(

و�ّسع�ا �سدوركم ولتب�سر اأعينكم، ولتِع قل�بكم...«

)1)  الم�سدر ال�س�بق، ج41، �ض 348.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج26، �ض 27.
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2- عن اأبي ب�سير عن الإم�م الب�قرQ ق�ل: »...والذي 

كان،  ما  وعلم   ،Pالنبّي علم  الأعلم  اإّن��ي  بيده  نف�سي 

.
(1(

وعلم ما ه� كائن فيما بيني وبين قيام ال�ساعة«

الأئّمة وعلمهم باآجالهم

�س�ؤال 

ب�س�عة  يعلمون  فهل  الغيب،  يعلمون   Rالأئّمة ك�ن  اإذا 

الختي�رّي  اإقدامهم  يكون  األ  بذلك  علموا  واإن  ؟  اأجلهم 

انتح�ًرا؟

في  ب�ل�سيف  ب�سربه  يعلم  ك�ن  اإن   Qعلّي ف�لإم�م 

الليلة الت��سعة من �سهر رم�س�ن في تلك ال�سنة، واأّن ذلك 

يعرفه،  د  محدَّ �سخ�ض  يد  وعلى  الم�سجد،  في  يح�سل 

األ تعّد �سالته نوًع� من الإقدام على  وراآه قبيل ال�سالة، 

التهلكة؟

وال�سّم،   Qالح�سن لالإم�م  ب�لن�سبة  الح�ل  وهكذا 

.Qمن وُلد الإم�م الح�سين Rو�س�ئر الأئّمة

)1)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 110.
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الج�اب: 

اإّن الأئّمةR يعملون بح�سب تك�ليفهم الإلهّية، واإن ك�نوا 

يعلمون اأّنه� �ستوؤّدي اإلى قتلهم، ومن الطبيعّي اأّن تكليف الع�لم 

تكليف  الواقع يختلف عن  ب�ب  له  المك�سوف  الخ��ّض  ب�لعلم 

غيره، لذا ف�لإم�م علّيQ خرج اإلى الم�سجد امتث�ًل لأمر 

اهلل تع�لى، وهذا م� اأو�سحه الإم�م الر�س�Q في جوابه 

لمن �س�أله عن �سبب خروجه اإليه مع علمه بم� يح�سل، ق�ل

الليلة؛ لتم�سي مقادير اهلل  ُخيِّر في تلك  »ولكّنه   :Q

تكليفه  ب�ختي�ره ذهب ممتثاًل  اأّنه  يعني  ، وهذا 
(1(

عّز وج��ّل«

الإلهّي. وم� يزيد الجواب و�سوًح� م� ورد عن الإم�م الب�قر

Q: »يا حمران، اإّن اهلل تبارك وتعالى قد كان قّدر ذلك 

ثّم  �سبيل االختيار،  واأم�ساه، وحتَّمه على  عليهم، وق�ساه، 

اإليهم م��ن ر���س���ل اهللP ق��ام علّي  ِم ع��ل��ٍم  اأج����راه، ف��ِب��ت��ق��دُّ

.
(2(

والح�سن والح�سينR، وبعلٍم �سمت من �سمت مّنا«

)1)  الم�زندراني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، �ض 39.

)2)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 262.
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ق�ل العاّلمة المجل�سّي في مق�م تو�سيح الجواب:

»اإّن اأحك�مهم ال�سرعّية منوطة ب�لعلوم الظ�هرّية، ل ب�لعلوم 

. وق�ل ال�سيخ المفيد: »اإذا ك�ن ل يمتنع اأن يتعّبده 
(1(

الإله�مّية«

اهلل  ليبلغه  للقتل؛  وال�ست�سالم  ال�سه�دة،  على  ب�ل�سبر  اهلل 

بذلك من علّو الدرجة م� ل يبلغه اإّل به...، ويكون في المعلوم 

الن��ض م� ل يقوم مق�مه  التكليف لخلٍق من  اللطف بهذا  من 

اإلى  بيده  ملقًي�   Qالموؤمنين اأمير  بذلك  يكون  غيره، فال 

 .
(2(

التهلكة، ول معيًن� على نف�سه معونة م�ستقَبحة في العقول«

َلْفت

 Rالأئّمة علم  ح��ول  ال�س�بق  الإ���س��ك���ل  اأّن  يخفى  ل 

اأن  اإّن الإم�م متى �س�ء  الق�ئل:  ب�آج�لهم ل يرد على المبنى 

في  �س�بقً�  اإليه  اأ�سرن�  والذي  بذلك،  تع�لى  اهلل  اأعلمه  يعلم 

اآخر البحث عن كون علم الإم�م لدنّيً�، ف�إنه على ذلك المبنى 

يكون قد اأقدم على اأجله بدون اأن ي�س�َء ِعْلَم ذلك.

)1)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج48، �ض236.

)2)  المفيد، محّمد، الم�س�ئل العكبرّية، تحقيق علي اأكبر الإلهي الخرا�س�ني، ط2، بيروت، 

دار المفيد، 1414ه�، �ض70.



ما هي حقيقة وداللة كتب 
األئّمة R املتوارثة؟

دت وجود العديد من الكتب التي  ذكرن� �س�بًق� اأّن الرواي�ت اأكَّ

توارثه� الأئّمة اإم�ًم� من اإم�م، ونعر�ض هن� اأهّم هذه الكتب مع 

.Rبي�ن حقيقته�، ودللته� ب�لن�سبة لالأئّمة الأطه�ر

1- الجفر

الجفر في اللغة

الجفر لغًة ياأتي باأربعة معاٍن:

عظم  ال��ذي  الغنم(  من  ال��واح��دة  )وه��ي  ال�س�ة  ول��د   -I

.
(1(

وا�ستكر�ض وات�سع جنب�ه

)1)  الفيومي، اأحمد، الم�سب�ح المنير، �ض 103. ابن ف�ر�ض، اأحمد، معجم مق�يي�ض اللغة، تحقيق 

عبد ال�سالم محمد ه�رون، )ل،ط(، )ل،م(، مكتبة الإعالم الإ�سالمي، 1404ه� ، ج1، �ض466.

8
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.
(1(

II- البئر الوا�سعة التي لم ُتْبَن ب�لحج�رة

.
(2(

III- ال�سبّي اإذا انتفخ لحمه، و�س�ر له كر�ض

.
(3(

IV- الجمل ال�سغير

الجفر في الروايات

بع�سه�  وفي   ،
(4(

�س�ة جلد  ب�أّنه  الجفر  الرواي�ت  ف�ّسرت 

ووظيفته عر�ست  الجلد  هذا  وحول حقيقة   ،
(5(

ث��ور هو جلد 

الرواي�ت مع�ني اأربعة للجفر هي:

1- الجفر الأبي�ص

وهو عب�رة عن وع�ء )حقيبة( من جلد �س�ة يحتوي على 

مجموعة من الكتب المقّد�سة وهي:

.Q1- �سحف اإبراهيم

)1)  الزبيدّي، محّمد، ت�ج العرو�ض، ج4، �ض 143. ابن منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، ج4، 

�ض143.

)2)  الزمخ�سرّي، اأ�س��ض البالغة، )ل،ط(، الق�هرة، دار ال�سعب، 1960م، �ض 61. ابن 

منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، ج4، �ض142.

)3)  ابن منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، ج4، �ض142. الزبيدي، محّمد، ت�ج العرو�ض، ج3، 

�ض104.

)4)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض 46.

)5)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 241.
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.Qتوراة مو�سى  -2

.Qزبور داود  -3

.Qاإنجيل عي�سى  -4

.Qكتب اهلل الأولى، ك�سحف اإدري�ض  -5

.O6- م�سحف ف�طمة

كت�ب الج�معة.  -7

ال�ُسّنة  كت�ب  ب���أّن��ه  الج�معة  كت�ب  عن  الكالم  م��ّر  وق��د 

النبوّية، و�سي�أتي الحديث عن م�سحف ف�طمة.

2- الجفر الأحمر

� من جلد �س�ة يحتوي  وهو عب�رة عن وع�ء )حقيبة( اأي�سً

وهو   Qال�س�دق الإم�م  فعن   Pر�سول اهلل �سالح  على 

عليهما  الأهابان  »اأّنهما  والأحمر:  الأبي�ض  الجفرين  ي�سف 

اأحدهما، وفي  واأ�سعارهما، مدح��سين كتًبا في  اأ�س�افهما 

.
(1(

»Pاالآخر �ساح ر�س�ل اهلل

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض 38.
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3- جلد الثور

ال�سيعة«  ع��ن��د  ال��ج��ف��ر  »حقيقة  كت�بن�:  ف��ي  ا�ستقربن� 

يحتوي  كبير  )حقيبة(  وع�ء  عن  عب�رة  الثور  جلد  يكون  اأن 

.
(1(

الجفرين الأبي�ض والأحمر«

4- كتاب الجفر

اأّن من بين الكتب المتوارثة عند الأئّمة  ذكرت الرواي�ت 

كت�ب الجفر الذي يحتوي على »علم المنايا والبايا والرزايا 

.
(2(

وعلم ما كان وما يك�ن اإلى ي�م القيامة«

ه  وفي رواية اأّن محتوى الجفر هو منحة من اهلل تع�لى لنبيِّ

 ،Qعلّي الإم����م  على  م�سمونه  اأملى  ال��ذي   Pمحّمد

.
(3(

فخّطه عليه ال�سالم بيده

بطريقة  ُكِتب  اأّن��ه  فقط(  �س�ة  )جلد  حجمه  من  ويبدو 

ة يفهمه� الأئّمةR بم� ي�سفي عليه �سرّية ت�ّمة عبَّرت  خ��سّ

)1)  انظر: برك�ت، اأكرم، حقيقة الجفر عند ال�سيعة، ط6، بيروت، بيت ال�سراج، 2012م، 

�ض 53.

1405ه�،  الإ�سالمي،  الن�سر  موؤ�س�سة  قم،  )ل،ط(،  الدين،  كم�ل  محّمد،  ال�سدوق،    (2(

ج2، �ض 353.

)3)  برك�ت، اأكرم، حقيقة الجفر عند ال�سيعة، �ض 60- 61.
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.
(1(

عنه� بع�ض الرواي�ت ب�أّنه ل ينظر فيه اإّل نبّي اأو و�سّي نبّي

ة  الخ��سّ علومهم  ف��ي  ي�ستندون   Rالأئّمة ك���ن  وق��د 

ن�سق  يدّل على  الذي  الرّب�نّي  التوارث  الجفر دللًة على  اإلى 

 Pالإم�مة الواحد الذي يرجع بتلك الوراثة اإلى ر�سول اهلل

مملي م�سمون هذا الجفر، وفي هذا دللة على اإم�متهم.

Q2- م�شحف فاطمة

ورد ذكر م�سحف ف�طمة في رواي�ت عديدة بع�سه� معتبر 

ال�سند، من قبيل الرواية ال�سحيحة التي رواه� الكلينّي} 

في كت�به الك�في ب�سنده عن اأبي عبيدة ق�ل: »�ساأل اأبا عبد اهلل 

بع�ُس اأ�سحابنا عن الجفر فقال: ه� جلد ث�ر ممل�ء علًما، 

ذراًع��ا  �سبع�ن  ق��ال: تلك �سحيفة ط�لها  ق��ال: فالجامعة؟ 

في عر�س االأديم مثل فخذ الفالج، فيها كّل ما يحتاج النا�س 

الخد�س،  اأر���س  فيها، حتى  اإاّل وهي  ولي�س من ق�سية  اإليه، 

قال: فم�سحف فاطمةO؟ قال: ف�سكت ط�يًا، ثّم قال: 

فاطمة  اإّن  ت��ري��دون.  ال  وعّما  ت��ري��دون،  عّما  لتبحث�ن  اإّنكم 

)1)  ال�سدوق، محّمد، عيون اأخب�ر الإم�م الر�س�Q، ج1، �ض 31.
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مكثت بعد َر�ُس�ل اهللP خم�سة و�سبعين ي�ًما، وكان دخلها 

حزن �سديد على اأبيها، وكان جبرائيلQ ياأتيها فيح�سن 

اأبيها  ع��ن  ويخبرها  نف�سها،  وي��ط��ّي��ب  اأب��ي��ه��ا،  على  ع��زاءه��ا 

 Qعلّي وك��ان  ذرّيتها،  في  يك�ن  بما  ويخبرها  ومكانه، 

.
(1(

»Oيكتب ذلك، فهذا م�سحف فاطمة

دت هذه الرواية جملة من العن�وين المتعّلقة بحديث  حدَّ

الملك مع ال�سّيدة الزهراءO وهي:

Qالمملي هو الملك جبرئيل  -1

Oالمملى عليه� هي ال�سّيدة ف�طمة الزهراء  -2

Qالك�تب هو اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب  -3

Pالمن��سبة هي التعزية بعد رحيل ر�سول اهلل  -4

.Qالكت�ب هو م�سحف ف�طمة  -5

Oاأ�سئلة حول م�سحف فاطمة

لتو�سيح العديد من الحق�ئق حول هذا الكت�ب نجيب عن 

الأ�سئلة الآتية:

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض241.
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�س1: ما معنى م�سحف؟

القراآن،  تعني  هن�  الم�سحف  كلمة  اأّن  البع�ض  يظّن  قد 

اأهل  ن�ّض  كم�  ف�لم�سحف  ال��واق��ع،  في  �سحيح  غير  وه��ذا 

 ،
(1(

الدّفتين« بين  المكت�بة  لل�سحف  »الجامع  هو  اللغة، 

وهو تعبير اآخر عّم� نطلق عليه هذه الأي�م »الكتاب المجّلد«، 

كت�به  اأج��زاء  من  جزء  كّل  �سّمى  الج�حظ  اأّن  نالحظ  لهذا 

الأّول:  الجزء  نه�ية  في  وكتب  »م�سحف«،  ب�  »ال��ح��ي���ان« 

كتاب  من  الثاني  الم�سحف  ويتل�ه  االأّول،  الم�سحف  »ت��مَّ 

الم�سحف  »كمل  الث�ني:  الجزء  نه�ية  في  وكتب  الحي�ان«، 

.
(2(

الثاني من كتاب الحي�ان« وهكذا...

ال�سعر  م�����س���در  ف��ي  الأ���س��د  ال��دي��ن  ن��سر  ال��دك��ت��ور  ق���ل 

)1)  الجوهرّي، اإ�سم�عيل، ال�سح�ح، تحقيق اأحمد عبد الغفور العط�ر، ط4، بيروت، دار 

العلم للماليين، 1407ه�، ج4، �ض1384، ابن منظور، محّمد، ل�س�ن العرب، )ل،ط(، 

العين،  كت�ب  الخليل،  الفراهيدي،  �ض186.  ج9،  1405ه�،  الحوزة،  اأدب  ن�سر  قم، 

تحقيق مهدي المخزومي وخليل ال�س�مرائي، ط2، قم، موؤ�س�سة دار الهجرة، 1409ه�، 

، ج3، �ض120. الزبيدي، محّمد، ت�ج العرو�ض، تحقيق علي �سيري، )ل،ط(، بيروت، 

دار الفكر، 1414ه�، ج6، �ض161.

)2)  انظر: الج�حظ، اأب� عثم�ن، الحيوان، تحقيق عبد ال�سالم محمد ه�رون، بيروت، دار 

العربي، ج1، �ض388، ج2، �ض375، ج3، �ض539، ج4، �ض492، ج5،  التراث  اإحي�ء 

�ض604، �ض512، ج7، �ض263.



Rيسألونك عن األئمة
134

الج�هلّي: »وكان�ا كذلك يطلق�ن على الكتاب المجم�ع لفظ 

.
(1(

الم�سحف، ويق�سدون به مطلق الكتاب ال القراآن وحده«

اأّن الم�سحف كثر ا�ستعم�له في القراآن الكريم بعد  ومع 

اأّن  اإّل  المعنى،  هذا  في  م�سهوًرا  واأ�سبح  الإ�سالم،  مجيء 

بل  الوا�سع،  اللغوّي  معن�ه  في  ا�ستعم�له  تلِغ  لم  هذه  �سهرته 

الكت�ب  الكريم، ل في  للقراآن  يثبت و�سع لفظ م�سحف  لم 

في  ول  اأ�ساًل  »الم�سحف«  كلمة  فيه  ي��رد  لم  ال��ذي  العزيز 

ال�سّنة النبوّية.

ب�   Oت�سمية كت�ب ف�طمة اإًذا ل ي�سّح العتم�د على 

خ��ّض  قراآن  بوجود  ال�سيعة  لّته�م   ،Oف�طمة م�سحف 

.Oب��سم م�سحف ف�طمة

2- ما ه� محت�ى م�سحف فاطمة ؟

ل��م��ح��ت��واه   Oف�طمة م�����س��ح��ف  رواي������ت  ت��ع��ر���س��ت 

بعنوانين: المحتوى المنفّي، والمحتوى الُمثَبت.

المع�رف،  دار  الق�هرة،  ط40،  الج�هلّي،  ال�سعر  م�س�در  الدين،  ن��سر  الأ�سد،    (1(

1969م، �ض139.
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المحت�ى المنفّي:

نفت الرواي�ت ا�ستم�ل م�سحف ف�طمة على اأمرين هم�:

اأ- القراآن

:Qومن تلك الرواي�ت الواردة عن الإم�م جعفر ال�س�دق

.
(1(

-»...وخّلفت فاطمة م�سحًفا ما ه� قراآن«

.
(2(

-»...وم�سحف فاطمة، اأما واهلل ما اأزعم اأّنه قراآن«

.
(3(

-»عندي م�سحف فاطمة، لي�س فيه �سيء من القراآن«

.
(4(

-»... م�سحف فاطمة، ما فيه �سيء من كتاب اهلل«

-»... وعندنا واهلل م�سحف فاطمة، ما فيه اآية من كتاب 

.
(5(

اهلل«

اأم��ا واهلل ما فيه حرف  -»... وعندنا م�سحف فاطمة، 

.
(6(

من القراآن«

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض42-41.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 45.

)3)  الم�سدر ال�س�بق، �ض45.

)4)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 48.

)5)  الم�سدر ال�س�بق، ج47، �ض 271.

)6)  الم�سدر ال�س�بق، ج26، �ض 46.
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ب- االأحكام ال�سرعّية

 :Qال�س�دق الإم���م  عن  عثم�ن  بن  حّم�د  رواي��ة  في 

»تظهر الزنادقة في �سنة ثمان وع�سرين ومائة، وذلك اأّني 

اأّن��ه لي�س فيه �سيء من  اأّم��ا  نظرت في م�سحف فاطمة... 

.
(1(

الحال والحرام، ولكن فيه علم ما يك�ن«

المحتوى المثَبت

ف�طمة  م�سحف  احتواء  على  ي��دّل  م�  الرواي�ت  في  ورد 

على الأمور الآتية:

P1- مقام النبّي االأعظم

...»:Qال�س�دق الإم�م  عن  عبيدة  اأبي  �سحيحة  في 

ويطّيب  اأبيه�،  على  عزاءه�  فيح�سن  ي�أتيه�،  جبرئيل  وك�ن 

ذلك  يكتب  علّي  ومك�نه...وك�ن  اأبيه�  عن  ويخبره�  نف�سه�، 

.
(2(

في م�سحف ف�طمة«

)1)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 240.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 241.
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O2- م�ستقبل ذرّية الزهراء

وفي نف�ض الرواية ال�س�بقة: »...ويخبرها بما يك�ن بعدها 

.
(1(

في ذرّيتها«

3- الح�ادث الم�ستقبلّية

ف�طمة،  م�سحف  ال�س�دقQ:«...واأّم�  الإم���م  عن 

.
(2(

ففيه م� يكون من ح�دث«

.
(3(

وفي رواية اأخرى تقّدمت: »...فيه علم ما يك�ن«

4- اأ�سماء االأنبياء واالأو�سياء

عن الإم�م ال�س�دقQ: »ما من نبّي وال و�سّي...اإاّل 

.
(5(
Oيعني م�سحف ف�طمة - 

(4(

وه� في كتاب عندي«

)- اأ�سماء المل�ك 

فاطمة،  م�سحف  »واأّم�����ا   :Qال�س�دق الإم����م  ع��ن 

)1)  الم�سدر ال�س�بق نف�سه.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج26، �ض 18.

)3)  الكلينّي، محّمد، الك�في، ج1، �ض 240. المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج47، 

�ض32.

قم،  المهدي،  الإم�م  مدر�سة  ون�سر  تحقيق  والتب�سرة،  الإم�مة  علي،  ب�بويه،  ابن    (4(

1404ه�، �ض 51.

)5)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج47، �ض32.
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اأن تق�م  اإلى  ففيه ما يك�ن من ح��ادث، واأ�سماء من يملك 

.
(1(

ال�ساعة«

ا�ستفادة من روايات المحتوى

اإّن المت�أّمل في محتوى م�سحف ف�طمة بح�سب الرواي�ت 

الب�سرّية  ت�ريخ  عن  يتحّدث  كت�ب  اأّن��ه  ي�ستفيد  فيه  ال��واردة 

الأنبي�ء  اأ�سم�ء  ففيه  والآتية،  الم��سية  ب�أحداثه�  وم�ستقبله� 

والأو�سي�ء. ونحن نعرف اأّن اأّول اإن�س�ن ك�ن نبيًّ�، وهذا يعني 

اأّنه تن�ول ت�ريخ الب�سرّية من اأّوله، وفيه اأ�سم�ء الملوك اإلى اأن 

تقوم ال�س�عة. وهذا يعني اأّنه تن�ول م�ستقبل الب�سرّية انته�ًء 

ب�آخره. والأمر لي�ض مقت�سًرا على اأ�سم�ء الأنبي�ء والأو�سي�ء 

وفيه حديث عن م�ستقبل  الحوادث،  بل على جميع  والملوك 

الحّق  دول��ة  عن  الحديث  يت�سّمن  اأّن��ه  يعني  وه��ذا  ذرّيته�، 

م�سحف  اإًذا  المهدي|.  الإم���م  حفيده�  بقي�دة  الع�لمّية 

ف�طمةO هو كت�ب المخّطط الإلهّي لق�فلة الب�سرّية منذ 

وجوده� اإلى قي�م ال�س�عة.

)1)  الم�سدر ال�س�بق، ج26، �ض 18.
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الزهراء لعزاء  الم�سحف هو  نفهم كون حديث  من هن� 

O وتطييب نف�سه�؛ لأّن الم�أ�س�ة التي �ستجري على ذرّيته� 

حفيده�  بتحقيق  �ستنتهي  اأّنه�  اإّل  الكبير-  حجمه�  -رغ��م 

والأو�سي�ء،  الأنبي�ء  لحلم  الأت��ّم،  الإلهّي  للم�سروع  الت��سع 

لدولة العدل الع�لمّية.

تطييب  فيه  الإخب�ر  من  النوع  هذا  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّم� 

لنف�سه�، وعزاء بم�سيبته� ب�أبيه�، لكون م�سروعه الإلهّي لن 

ي�ستطيع اأحد اأن يطفئه، بل �سيتحّقق بعد حين.

ا�ستفادة من نزول جبرئيل

جبرئيل  ن��زول  من  الخمينّي}  الإم����م  ا�ستف�د  لقد 

بقوله:  الزهراءO مق�ًم� عظيًم� عّبر عنه  ال�سّيدة  على 

»م�ساألة مجيء جبرئيل اإلى �سخ�س لي�ست م�ساألة عادّية، ال 

تت�سّ�ر اأّن جبرئيل ياأتي اإلى اأّي �سخ�س، اأو اأّن من الممكن 

اأن ياأتي، اإّن هذه بحاجة اإلى تنا�سب بين روح ذلك ال�سخ�س 

الذي ياأتي جبرئيل اإليه وبين مقام جبرئيل ...«.

عظمة  من  الرغم  على   ،Oللزهراء الف�سيلة  هذه  اإّن 
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مثُله�  يتحّقق  لم  اأعاله�، حيث  من  تعّد  الأخ��رى،  ف�س�ئله�  كّل 

لغير الأنبي�ء، بل لم يتحّقق مثُله� لجميع الأنبي�ء، واإّنم� للطبقة 

العلي� منهم، ولأعظم الأولي�ء الذين هم في ُرتبتهم، ولم تتحّقق 

.»Oة ب�ل�سّديقة ل�سخ�ضٍ اآخر. وهذه من الف�س�ئل المخت�سّ

م�سحف فاطمةO دليل الإمامة

وكم� هو ح�ل كت�ب الجفر ف�إّن م�سحف ف�طمة هو كت�ب 

ة  الخ��سّ اإليه في علومهم  ي�ستندون   Rالأئّمة ك�ن  �سرّي 

للدللة على توارث العلم عن النبّيP بم� يفيد في الدللة 

.
(1(

على اإم�متهم

O3- لوح فاطمة

 Pلر�سوله تع�لى  اهلل  اأه��داه  اأخ�سر  لوح  اأّن��ه  فيه  ورد 

وا�سح  الحجم  �سغير  كت�ب  وهو  بعده،  من  الأئّمة  وتوارثه 

بع�ض  ع�سر  الثني  الأئّمة  اأ�سم�ء  على  الن�ّض  فيه  الم�سمون 

اأو�س�فهم ومق�م�تهم، واأدوارهم الأ�س��سّية.

)1)  انظر: برك�ت، اأكرم، حقيقة م�سحف ف�طمة عند ال�سيعة، ط6، بيروت، بيت ال�سراج، 

2012م، �ض174-172.
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وهذا ما ناحظه في الرواية االآتية:

عن الإم�م ال�س�دقQ: ق�ل اأبي ]يعني الإم�م الب�قر

Q[ لج�بر بن عبد اهلل الأن�س�ري: اإّن لي اإليك ح�جة، 
فمتى يخّف عليك اأن اأخلو بك، ف�أ�س�ألك عنه�؟ فق�ل له ج�بر: 

اأّي الأوق���ت اأحببته، فخال به في بع�ض الأي���م، فق�ل له: ي� 

ج�بر، اأخبرني عن اللوح الذي راأيته في يد اأّمي ف�طمة بنت 

اللوح  ذلك  في  اأّنه  اأّمي  به  اأخبرتك  وم�   ،Oاهلل َر�ُسول 

ك ف�طمة مكتوب، فق�ل ج�بر: اأ�سهد ب�هلل اأّني دخلت على اأمِّ

يته� بولدة الح�سين O في حي�ة َر�ُسول اهللQ، فهنَّ

د،  Q، وراأيت في يديه� لوًح� اأخ�سر ظننت اأنه من زمرُّ

ب�أبي  له�:  فقلت  ال�سم�ض،  لون  �سبه  اأبي�ض  كت�ًب�  فيه  وراأي��ت 

ال��ل��وح؟ فق�لت:  م��� ه��ذا   ،Qول اهلل�� َر���سُ ي��� بنت  واأم���ي 

وا�سم  اأبي  ا�سم  فيه   ،Qر�سوله اإلى  اهلل  اأهداه  لوح  هذا 

، وا�سم الأو�سي�ء من ولدي، واأعط�نيه اأبي  بعلي، وا�سم ابنيَّ

 ،Oف�طمة اأّمك  ف�أعطتنيه  ج�بر:  ق�ل  بذلك،  رني  ليب�سِّ

 :]Qفقراأته وا�ستن�سخته، فق�ل له اأبي ]اأي الإم�م الب�قر
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فهل لك ي� ج�بر اأن تعر�سه علّي؟ ق�ل: نعم، فم�سى معه اأبي 

ج�بر،  ي�  فق�ل:  رّق،  من  �سحيفة  ف�أخرج  ج�بر،  منزل  اإلى 

ن�سخته،  في  فنظر ج�بر  عليك،  اأن�  لأق��راأ  كت�بك،  في  اأنظر 

فقراأه اأبي، فم� خ�لف حرٌف حرًف�، فق�ل ج�بر: ف�أ�سهد ب�هلل 

اأني هكذا راأيته في اللوح مكتوًب�:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

هذا كت�ب من اهلل العزيز الحكيم لمحّمد نبّيه ونوره و�سفيره، 

وحج�به، ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رّب الع�لمين، 

عّظم ي� محّمد اأ�سم�ئي، وا�سكر نعم�ئي، ول تجحد اآلئي، اإني 

اأن� اهلل ل اإله اإّل اأن� ق��سم الجّب�رين، ومديل المظلومين، وديَّ�ن 

الدين، اإّني اأن� اهلل ل اإله اإّل اأن�، فمن رج� غير ف�سلي اأو خ�ف 

ف�إّي�ي  الع�لمين،  اأحًدا من  اأعّذبه  ل  بته عذاًب�  غير عدلي، عذَّ

ل، اإّني لم اأبعث نبيًّ�، ف�أكملت اأي�مه، وانق�ست  ف�عبد، وعليَّ فتوكَّ

لت  لتك على الأنبي�ء، وف�سّ مدته، اإل جعلت له و�سيًّ�، واإّني ف�سّ

ح�سن  و�سبطيك  ب�سبليك  واأكرمتك  الأو���س��ي���ء،  على  و�سّيك 

اأبيه،  م��ّدة  انق�س�ء  بعد  علمي  معدن  ح�سًن�  فجعلت  وح�سين، 
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له  وختمت  ب�ل�سه�دة،  واأكرمته  وحيي،  خ���زن  ح�سيًن�  وجعلت 

ب�ل�سع�دة، فهو اأف�سل من ا�ست�سهد، واأرفع ال�سهداء درجة، جعلت 

تي الب�لغة عنده، بعترته اأثيب واأع�قب،  كلمتي الت�ّمة معه، وحجَّ

اأّولهم علّي �سّيد الع�بدين، وزين اأولي�ئي الم��سين، وابنه �سبه 

جّده المحمود محّمد الب�قر علمي، والمعدن لحكمتي، �سيهلك 

المرت�بون في جعفر، الراّد عليه ك�لراّد علّي، حقَّ القول مني، 

واأولي�ئه،  واأن�س�ره  اأ�سي�عه  في  ولأ�سّرنَّه  مثوى جعفر،  لأكرمنَّ 

)انتجبت بعده مو�سى، وانتحب بعده( فتنة عمي�ء حند�ض؛ لأّن 

اأولي�ئي ي�سقون  خيط فر�سي ل ينقطع، وحّجتي ل تخفى، واأّن 

ب�لك�أ�ض الأوفى، من جحد واحًدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن 

الج�حدين  للمفترين  افترى علّي، ويل  اآيًة من كت�بي فقد  ر  غيَّ

عند انق�س�ء مّدة مو�سى عبدي وحبيبي وخيري في علّي ولّيي 

ب�ل�سطالع  وامتحنه  النبوة،  اأعب�ء  عليه  اأ�سع  ومن  ون��سري، 

به�، يقتله عفريت م�ستكبر، يدفن في المدينة التي بن�ه� العبد 

ال�س�لح اإلى جنب �سّر خلقي، حقَّ القول مني، لأ�سّرنَّه بمحمد 

ابنه، وخليفته من بعده، ووارث علمه، فهو معدن علمي ومو�سع 
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�سّري وحجتي على خلقي، ل يوؤمن عبد به اإل جعلت الجنة مثواه، 

عته في �سبعين من اأهل بيته كّلهم ا�ستوجبوا الن�ر، واأختم  و�سفَّ

ب�ل�سع�دة لبنه علّي ولّيي ون��سري وال�س�هد في خلقي واأميني 

لعلمي  والخ�زن  �سبيلي،  اإل��ى  الداعي  منه  اأخ��رج  وحيي،  على 

الح�سن، واأكمل ذلك ب�بنه »م ح م د« رحمة للع�لمين، عليه كم�ل 

زم�نه،  في  اأولي�ئي  فيذّل  اأي��وب،  و�سبر  عي�سى،  وبه�ء  مو�سى، 

فُيقتلون  والديلم،  الترك  روؤو�ض  تته�دى  كم�  روؤو�سهم  وتته�دى 

وُيحرقون، ويكونون خ�ئفين، مرعوبين، وجلين، ُت�سبغ الأر�ض 

 ،� بدم�ئهم، ويف�سو الويل والرّنة في ن�س�ئهم، اأولئك اأولي�ئي حقًّ

بهم اأدفع كّل فتنة عمي�ء حند�ض، وبهم اأك�سف الزلزل، واأدفع 

الآ�س�ر والأغالل، اأولئك عليهم �سلوات من رّبهم ورحمة واأولئك 

.
(1(

هم المهتدون«

ق�ل عبد الرحمن بن �س�لم: ق�ل اأبو ب�سير: »ل� لم ت�سمع 

.
(2(

في دهرك اإال هذا الحديث لكفاك، ف�سنه اإاّل عن اأهله«

)1)  اأنظر: برك�ت، اأكرم، حقيقة م�سحف ف�طمة، �ض 59-57.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج36، �ض 197.
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اأ�سم�ء  على  التن�سي�ض  في  وا�سحة  اللوح  ه��ذا  ودلل��ة 

.Rالأئّمة الثني ع�سر

Q4- م�شحف الإمام علّي

وهو عب�رة عن تف�سير وت�أويل للقراآن الكريم بح�سب نزوله 

المب�رك مع بي�ن موارد النزول، وتمييز الن��سخ من المن�سوخ.

اهلل  ر�س�ل  ال��ق��راآن على عهد  »وك��ان  الكلبّي:  ابن جزي  ق�ل 

متفّرًقا في ال�سحف وفي �سدور الرجال، فلّما ت�ّفي ر�س�ل اهلل، 

.
(1(

قعد علّي بن اأبي طالب في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله«

القراآن  الم�ؤمنين  اأمير  »وقد جمع  المفيد:  ال�سيخ  ق�ل 

المنزل من اأّوله اإلى اآخره، واألَّفه بح�سب ما وجب تاأليفه، 

.
(2(

م المكّي على المدنّي، والمن�س�خ على النا�سخ« فقدَّ

اآية  اإّن كّل  »يا طلحة!  اأّن عليًّ� ق�ل لطلحة:  وفي الرواية 

 Pاهلل ر�س�ل  باإماء  عندي   Pمحّمد على  اهلل  اأنزلها 

 ...Pوخّطي بيدي، وتاأويل كّل اآية اأنزلها اهلل على محّمد

)1)  الغرن�طّي الكلبّي، الت�سهيل لعلوم القراآن، تحقيق عبد اهلل الخ�لدّي، ط4، بيروت، دار 

الكت�ب العربي، )ل،ت(، ج1، �ض 4.

)2)  المفيد، محّمد، الم�س�ئل ال�سروية، ط2، بيروت، دار المفيد، 1993، �ض 79.
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.
(1(

مكت�ب باإماء ر�س�ل اهللP وخّطي بيدي«

Q م�سير م�سحف الإمام علّي

اأّن اأمير الموؤمنينQ لّم� جمع القراآن  ذكر ال�سدوق 

اأن��زل على  رّبكم، كما  »ه��ذا كتاب  وق�ل:  القوم،  اإلى  به  ج�ء 

.
(2(

نبّيكم، فقال�ا: ال حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك«

وفي رواية اأّن عليًّ�Q ق�ل لهم: »اأما واهلل ما ترونه بعد 

.
(3(

ي�مكم هذا اأبًدا، كان عليَّ اأن اأخبركم حين جمعته لتقراأوه«

وقد توارث الأئّمة هذا الكت�ب اإم�ًم� تلو اإم�م اإلى اأن اأ�سبح 

| الذي ورد فيه: »...فاإذا قام...اأخرج 
(4(

مع الإم�م المهدي

.
(5(

الم�سحف الذي كتبه علّي«

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج89، �ض 41.

المفيد،  لل�سيخ  الع�لمي  الموؤتمر  قم،  ط1،  ال�سدوق،  اعتق�دات  محّمد،  ال�سدوق،    (2(

)ل،ت(، ج5، �ض 885.

اله�دي،  موؤ�س�سة  قم،  ط2،  ال�س�في،  تف�سير  مح�سن،  المولى  الك��س�ني،  الفي�ض    (3(

1416ه�، ج1، �ض 36.

)4)  اأنظر: برك�ت، اأكرم، م�سحف ف�طمة، �ض 147- 148.

)5)  الفي�ض الك��س�ني، المولى مح�سن، تف�سير ال�س�في، ج1، �ض 38.
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علم اهلل تعالى

في  جهل  ل  ع�لم  فهو  مطلق،  كم�ل  اهلل  اأّن  نعتقد  نحن 

�س�حة قد�سه، ق�ل تع�لى: {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  {ەئ   ،
(1(

ڎ} ڌ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

.
(2(

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت}
.

(3(

{مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت}

وعن الإم�م علّيQ: » ال يعزب عنه عدد قطر الماء ، 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 5.

)2)  �سورة الأنع�م، الآية 59..

)3)  �سورة الأحزاب، الآية 54.

9
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وال نج�م ال�سماء ، وال �س�افي الريح في اله�اء ، وال دبيب 

النمل على ال�سفا ، وال مقيل الذّر في الليلة الظلماء . يعلم 

.
(1(

م�ساقط االأوراق، وخفيَّ طرف االأحداق«

 ، فيه  ن���ر ال ظلمة  اهلل  »اإن   :Qالب�قر الإم���م  وعن 

.
(2(

وعلم ال جهل فيه ، وحياة ال م�ت فيه«

ع��ال��م��اً  اهلل  ي����زل  »ول�����م   :Qالك�ظم الإم������م  وع���ن 

باالأ�سياء قبل اأن يخلق االأ�سياء، كعلمه باالأ�سياء بعدما خلق 

.
(3(

االأ�سياء«

روايات البداء وتهمة ال�شيعة

 ،Pالنبّي وعن  ال��ق��راآن،  في  ورد  فيم�  الو�سوح  كّل  مع 

ر  يغيِّ اهلل  اأنَّ  ب�عتق�دهم  ال�سيعة  اتُّهم   Qالبيت واأه��ل 

راأيه، فينتقل من جهل اإلى علم.

عن  عديدة  لرواي�ت  الفهم  عدم  هو  الته�م  هذا  و�سبب 

)1)  ابن اأبي ط�لب، الإم�م علي، نهج البالغة، تحقيق محّمد عبده، ط1، قم، دار الذخ�ئر، 

1412ه�، ج2، �ض 98.

)2)  ال�سدوق، محّمد، التوحيد، )ل،ط(، قم، من�سورات جم�عة المدر�سين، )ل،ت(، �ض 

.138

)3)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 145.
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اأهل البيتR تحت عنوان »البداء« مثل:

م� ورد عن الإم�م الب�قر اأو ال�س�دقL: » ما ُعبد اهلل 

.
(1(

بمثل البداء«

:Qوم� ورد عن الإم�م ال�س�دق 

.
(2(

م اهلل عّز وجّل بمثل البداء« - »ما ُعظِّ

- »م���ا ت��ن��ّب��اأ ن��ب��ّي ق���ّط ح��ّت��ى ي��ق��ّر هلل بخم�س: ب��ال��ب��داء 

.
(3(

والم�سيئة...«

»ما بعث اهلل نبّياً قّط اإاّل بتحريم الخمر، واأن يقّر له   -

.
(4(

بالبداء«

»ل� علم النا�س ما في الق�ل بالبداء من االأجر، ما   -

.
(5(

فتروا عن الكام فيه«

 Rالبيت اأه��ل  مذهب  في  المح�سوم  القطعّي  من 

اأّنه ل ُيراد من البداء اأّن اهلل تع�لى يبدو ويظهر له �سيء 

)1)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج4، �ض 132.

)2)  ال�سدوق، محّمد، التوحيد، �ض 333.

)3)  الم�سدر ال�س�بق �ض 333.

)4)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 334.

)5)  الكليني، محّمد، الك�في، ج1، �ض 148.
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بعد جهل، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »من زعم اأن اهلل 

تعالى بدا له في �سيء بداء ندامة، فه� عندنا كافر باهلل 

.
(1(

العظيم«

لكن م�ذا ُيراد من البداء الذي له هذه المنزلة العظيمة ؟

فنحن  والقدر،  ب�لق�س�ء  بعقيدتن�  مرتبط  الجواب  اإنَّ 

اإلى  بدايته�  من  وهند�سه�  الأم��ور  ر  قدَّ تع�لى  اهلل  اأنَّ  نوؤمن 

الن��ض،  اأعم�ل  الخلق حّتى  كّل  الأمور  وت�سمل هذه  نه�يته�، 

ر اهلل عزَّ وجّل اأن ت�سير الأر�ض  ر كّل �سيء، فقد قدَّ ف�هلل قدَّ

الليل  يتع�قب  واأن  الأر����ض،  ح��ول  والقمر  ال�سم�ض،  ح��ول 

اأن يعي�ض اآدمQ م� ع��ض، واأن  والنه�ر، كم� قّدر تع�لى 

اأعي�ض اأن�، واأن تعي�ض اأنت من �سنة كذا، من �سهر كذا، من 

اإلى �سنة، و�سهر، ويوم، و�س�عة،  يوم كذا ،في ال�س�عة كذا، 

وث�نية كذا.

)1)  الم�زاندارني، محّمد، �سرح اأ�سول الك�في، ج6 �ض 89.
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لكن مع هذا االإيمان ياأتي �س�ؤال مهّم ه�:

هل هذا القدر حاكم على اإرادة اهلل تعالى ؟

رة: 1- جواب المجبِّ

نعم؛ ا�ستن�ًدا اإلى بع�ض الرواي�ت، منه� م� رواه البخ�رّي 

.
(1(

عن اأبي هريرة، عن النبّي P: »جّف القلم بما اأنت الق«

الم�ّكل  الملك  »وي��ق���ل  الحديث:  هذا  النووّي  وي�سرح 

بالنطفة: »يا رّب اأ�سقيٌّ اأو �سعيد، فيكتبان... ويكتب عمله 

واأثره، واأجله ورزقه، ثم ُتط�ى ال�سحف، فا ُيزاد فيها وال 

.
(2(

ُينق�س«

 Qوم��سى  Qاآدم »احتج  البخ�رّي:  �سحيح  وفي 

فقال له م��سىQ: يا اآدم، اأنت اأب�نا خّيبتنا، واأخرجتنا 

اهلل  ا�سطفاك  م��سى،  ي��ا   :Qاآدم ل��ه  ق��ال  الجّنة،  م��ن 

بكامه ، وخطَّ لك بيده، اأتل�مني على اأمٍر قّدره اهلل عليَّ 

)1)  ال�سبح�ني، جعفر، الإلهّي�ت، ط3، بيروت، الدار الإ�سالمية، 1409ه�، �ض 549.

)2)  النووي، �سرح م�سلم، )ل،ط(، بيروت، دار الكت�ب العربي، 1407ه�، ج16، �ض 193.
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.
(1(

قبل اأن يخلقني باأربعين �سنة؟«

وعن عمران بن ح�سين: ق�ل رجل: »ي� ر�سول اهلل،   -

اأيعرف اأهل الجّنة من اأهل الن�ر؟ ق�ل: »نعم«. ق�ل: فِلَم يعمل 

(2(

الع�ملون؟«

ق�لP: »كلٌّ يعمل لما ُخلق له اأو لما تي�ّسر له«.

اأ�س��سّي  اإ�سك�ل  هذا ال�سوؤال الجريء من هذا الرجل هو 

في هذه الق�سّية؛ لأن الإيم�ن ب�لجبر يوجب الي�أ�ض من تغيير 

الفرد والمجتمع.

غوا  لي�سوِّ العقيدة،  هذه  ين�سرون  الأموّيون  ك�ن  هن�  من 

مع�وية  اإلى  يرجعون  الن��ض  ك�ن  وحينم�  وظلمهم،  حكمهم 

تع�لى:  قوله  يتلون  ك�نوا  القت�س�دي،  ال�سيق  في  اأعوانه  اأو 

.
(3(

{ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

ومن لطيف م� ورد في الرّد على هذا المنطق هو م� ق�م 

دار  بيروت،  ط2،  والحديث،  المحدثين  في  درا�س�ت  معروف،  ه��سم  الح�سني،    (1(

التع�رف، 1398ه�، �ض 228.

)2)  ال�سبح�ني، جعفر، الإلهي�ت، �ض 549.

)3)  �سورة الحجر، الآية 21.
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به اأحنف ابن قي�ض حينم� اأج�ب هوؤلء بقوله: »اإّن اهلل ق�ّسم 

رزقه بين عب�ده ب�لعدل، ولكن ُحلتم بينهم وبين اأرزاقهم«.

نرجع اإلى ال�سوؤال: هل القدر ح�كم على اإرادة اهلل تع�لى ؟

2- جواب ال�سيعة: 

والرواي�ت  القراآنية  الآي���ت  من  العديد  اإلى  ا�ستن�ًدا  ل؛ 

ال�سريفة، فمن الآي�ت قوله تع�لى:

.
(1(

اأ- {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ}

.
(2(

ب- {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ}

ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  {ی  ج- 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
(3(

ٺ}
د-{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

.
(4(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

)1)  �سورة الرعد، الآية 39.

)2)  �سورة الرعد، الآية 11.

)3)  �سورة نوح، الآي�ت12-10.

)4)  �سورة الأعراف، الآية 96. 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  هـ-{ڱ 

.
(1(

ۀہ}
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  و-{ڻ 

.
(2(

ھ}
وم���ن ال���رواي���ات ال��دال��ة ع��ل��ى ذل���ك وال������اردة م��ن ط��رق 

ال�سيعة:

ميتة  تدفع  باليد  »ال�سدقة   :Pالأكرم الر�سول  عن  اأ- 

.
(3(

ال�س�ء، وتدفع �سبعين ن�ًعا من اأن�اع الباء«

تجلبوا  ال�ستغف�ر،  اأكثروا   »:Qالموؤمنين اأمير  عن  ب- 

.
(4(

الرزق«

ج- عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإن الدعاء يرّد الق�ساء، واإن 

.
(5(

الم�ؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق«

الب�قرQ:« �سلة الأرح�م تزّكي الأعم�ل،  د- عن الإم�م 

)1)  �سورة الطالق، الآيت�ن 3،2..

)2)  �سورة ال�س�ف�ت، الآيت�ن 144-143. 

)3)  الكليني، محّمد، الك�في، ج4، �ض 3.

)4)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج90، �ض 278.

)5)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 288.
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ر الح�س�ب، وتن�سئ في  وتنّمي الأموال، وتدفع البلوى وتي�سِّ

.
(1(

الأجل«

اأهل  وال��واردة من طرق  الداّلة على ذلك  الرواي�ت  ومن 

ة: ال�ُسنَّ

اأخرح الح�كم عن ابن عب��ض: »ال ينفع الحذر من القدر،   -1

.
(2(

ولكّن اهلل يمح� بالدعاء ما ي�ساء من القدر«

اإاّل  ال��ق�����س��اء  ي���رّد  »ال   :P النبّي  اأب��ي ه��ري��رة ع��ن  ع��ن   -2

.
(3(

الدعاء، وال يزيد في العمر اإال الِبّر«

الخال�شة

اأنَّ  ال�سريفة  والن�سو�ض  الآي���ت  من  ُيفهم  م�  خال�سة 

ب�ب  يغلق  لم  بهند�سة  الإن�س�ن  م�سير  هند�ض  تع�لى  اهلل 

التغيير به�، بل اأبقى لالإن�س�ن ه�م�سً� اأن يفعل م� ي�ستنزل 

من خالله تبدياًل في الم�سير، ففي الهند�سة المبدئية قد 

ق قد يطيل اهلل تع�لى  يكون عمره 40 �سنة، ولكّنه اإن ت�سدَّ

)1)  الكليني، محّمد، الك�في، ج2، �ض 150.

)2)  ال�سوك�ني، محّمد، فتح القدير، )ل،ط(، )ل،م(، ع�لم الكتب، )ل،ت(، ج3، �ض 89.

)3)  المتقي الهندي، عالء الدين، كنز العم�ل، ج2، �ض 67.
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في عمره 10 �سنين اإ�س�فية، وهكذا يبقى عند الإن�س�ن اأمٌل 

بتغيير م�ستقبله وم�سيره بقدرة اهلل تع�لى واإرادته. وهذا 

ر عنه اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لبQ حينم�  م� عبَّ

ق�م من ج�نب ح�ئط يك�د اأن ي�سقط، ف�س�أله البع�ض: اأتفرُّ 

اإلى  اهلل  »اأف��رُّ من ق�ساء   :Qف�أج�ب ق�س�ء اهلل؟  من 

.
(1(

قدره«

ب�لق�س�ء  ال��ع��ق���ئ��دّي  ب�ل�سطالح  عنه  ر  يعبَّ م���  وه���ذا 

المخروم، مق�بل الق�س�ء المحتوم الذي ل ُيمكن لالإن�س�ن اأن 

يفعل م� ي�ستوجب تغييره.

الإن�س�ن  ِقَبل  من  التغييرّي  اله�م�ض  بهذا  الإي��م���ن  اإنَّ 

ب�إرادته تع�لى هو الذي ُي�سّمى بعقيدة البداء.

اأنَّ من ل يوؤمن بهذا اله�م�ض، من اإمك�نية  ومن الوا�سح 

تغيير الإن�س�ن نف�سه، والمجتمع يعي�ض ح�لة ي�أ�ض من تبديل 

ح�له، وتطوير نف�سه، وترقية المجتمع، قد تدفعه اإلى الخمول، 

ر من  بل اإلى الم�سير في �سبيل ال�سّر ط�لم� اأّن كّل ذلك مقدَّ

)1)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 56، �ض 3.
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َم  اهلل تع�لى تقديرًا قد جفَّ القلم عنه. من هن� ورد » ما ُعظِّ

.
(1(

اهلل عزَّ وجلَّ بمثل البداء«

ة لطيفة في البداء ق�شّ

عن اأبي جعفرQ ق�ل: بين� داود على نبين� واآله وعليه 

ال�سالم ج�ل�ض، وعنده �س�ّب رّث الهيئة يكثر الجلو�ض عنده، 

َحّد ملك 
َ
ويطيل ال�سمت، اإذ اأت�ه ملك الموت، ف�سّلم عليه واأ

الموت النظر اإلى ال�س�ّب، فق�ل داودQ: نظرَت اإلى هذا 

مرت بقب�ض روحه اإلى �سبعة اأي�م في هذا 
ُ
؟ فق�ل: نعم، اإني اأ

المو�سع، فرحمه داودQ، فق�ل: ي� �س�ّب هل لك امراأة ؟ 

ق�ل: ل، وم� تزوجت قّط. ق�ل داودQ: ف�أِت فالًن� )رجاًل 

 Qك�ن عظيم القدر في بني اإ�سرائيل(، فقل له: اإن داود

اأن تزّوجني ابنتك، وتدخله� الليلة، وخذ من النفقة  ي�أمرك 

م� تحت�ج اإليه، وكن عنده�، ف�إذا م�ست �سبعة اأي�م، فوافني 

في هذا المو�سع، فم�سى ال�س�ّب بر�س�لة داودQ، فزّوجه 

الرجل ابنته، واأدخلوه� عليه، واأق�م عنده� �سبعة اأي�م ، ثّم 

)1)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 4، �ض 107.
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وافى داودQ يوم الث�من، فق�ل له داودQ: ي� �س�ّب، 

كيف راأيت م� كنت فيه ؟ ق�ل: م� كنت في نعمة ول �سرور قّط 

اأعظم مّم� كنت فيه، ق�ل داودQ: اجل�ض، فجل�ض وداود 

ينتظر اأن ُيقب�ض روحه، فلّم� ط�ل ق�ل: ان�سرف اإلى منزلك، 

الث�من فوافني ههن�، فم�سى  يوم  ف�إذا ك�ن  اأهلك،  فكن مع 

ان�سرف  ثّم  عنده،  وجل�ض  الث�من،  يوم  واف���ه  ثّم  ال�س�ب، 

 ،Qاأ�سبوًع� اآخر، ثّم اأت�ه وجل�ض، فج�ء ملك الموت داود

مرت بقب�ض روح هذا 
ُ
فق�ل داودQ: األ�سَت حّدثتني ب�أّنك اأ

قد م�ست   :Qفق�ل  ، بلى  ق�ل:  اأي�م؟  �سبعة  اإلى  ال�س�ّب 

رحمه  تع�لى  اهلل  اإن  داود،  ي�  ق�ل:  وثم�نية!  وثم�نية  ثم�نية 

.
(1(

ر في اأجله ثالثين �سنة« برحمتك له ف�أخَّ

ا�شتفادات مّما �شبق

رواي�ت  به�  حت  �سرَّ م  المتقدِّ ب�لمعنى  البداء  عقيدة  اإنَّ   -1

الوارد  اأّن العترا�ض  اإل  ال�سيعة،  ة كم� رواي�ت  نَّ ال�سُّ اأهل 

ال�سيعة هو على م� فهموه من  ة على  نَّ ال�سُّ اأهل  من بع�ض 

)1)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 112.
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معنى البداء، ولي�ض على م� يعتقده ال�سيعة.

اأنَّ  منه  ُي��راد  ل  ال�سيعة  عند  ال��ب��داء  م�سطلح  اإنَّ   -2

ف�إنَّ هذا مخ�لف  عنه،  ك�ن خ�فًي�  �سيء  له  يبدو  تع�لى  اهلل 

لعقيدتهم في علم اهلل تع�لى المطلق، بل الُمراد منه المعنى 

م. المتقدِّ

� لم�ذا اختير هذا الم�سطلح دون غيره فهو نظير  ج- اأمَّ

واإطالقهم�  والكيد  المكر  لم�سطلح  الكريم  القراآن  اختي�ر 

.
على اهلل تع�لى في قوله عزَّ وجّل: {ٺ ٺ ٺ} )1)

.
(2(

وقوله عزَّ وجّل: {گ گ ڳ ڳ ڳ}

ومن الوا�سح اأنه لي�ض الُمراد من المكر والكيد المعنّيْين 

هذه  اأمث�ل  لأن  الن��ض؛  اأذه���ن  اإل��ى  المن�سبقين  ْين  ال�سلبيَّ

من  تع�سيبه�  من  ُبدَّ  ل  تع�لى  اهلل  على  ُتطلق  حينم�  �سف�ت 

ال��ذي  الكم�لّي  ب�لم�سمون  واإط��الق��ه���  ال�سلبية،  الجوانب 

تحمله، وهكذا هو ح�ل م�سطلح البداء.

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 54. �سورة الأنف�ل، الآية 30.

)2)  �سورة الط�رق، الآيت�ن 16-15.





ما معنى رجعة األئّمةR، وما 
دليلها؟

Rرجعة الأئّمة

 Rالأئّمة رج��ع��ة  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث  ن�سو�ض  ع���ّدة  وردت 

وعودتهم واإي�بهم، منه�:

لم...ي�ؤمن  َمْن  مّنا  »لي�س   :Qال�س�دق الإم�م  عن   -1

.
(1(

برجعتنا«

اإلى  ويرجع  عنه،  االأر���س  تن�سّق  »اأّول من   :Qوعنه

.
(2(

الدنيا الح�سين بن علي...«

دار  بيروت،  ط2،  الحميد،  عبد  �س�ئب  تحقيق  ال�سروية،  الم�س�ئل  محّمد،  المفيد،    (1(

المفيد، 1414ه�، �ض30.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 53، �ض 39.
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وعنهQ: »... وليح�سرن ال�سّيد االأكبر محّمد ر�س�ل 

والح�سن  وفاطمة  الم�ؤمنين،  اأمير  االأكبر  وال�سّديق  اهلل، 

.
(1(

والح�سين واالأئّمة...«

بم�   Qالح�سين الإم���م  زي���رة  تعليم  في   Qوعنه

.
(2(

يقوله الزائر: »...واأ�سهد اأّني بكم م�ؤمن وباإيابكم م�قن«

وفي زي�رة اآل ي�ض عن الن�حية المقّد�سة: »...واأّن رجعتكم 

 .
(3(

حّق ال ريب فيها«

رجعة الموؤمنين والكافرين

عّممته�  بل   ،Rب�لأئّمة الرجعة  الرواي�ت  تح�سر  لم 

بع�سه� مّح�ض  الكفر، وفي  الإيم�ن ومّح�ض  لكلِّ من مّح�ض 

} تع�لى:  قوله  ف��ي   Qال�س�دق الإم����م  فعن  ال�سرك، 

من  اأح��د  »لي�س   :Qق�ل  ،
(4( ڱ}  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

من  اإاّل  يرجع  وال  يم�ت،  حّتى  يرجع  اإاّل  ُقتل  الم�ؤمنين 

)1)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 14.

)2)  الفي�ض الك��س�ني، المولى مح�سن، الوافي، ج14، �ض 1582.

)3)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج53، �ض 171.

)4)  �سورة النمل، الآية 83.
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، وعنه
(1(

ا« ا، اأو مّح�س الكفر مح�سً مّح�س االإيمان مح�سً

ة، ال يرجع اإاّل  Q: »اإّن الرجعة لي�ست بعاّمة، وهي خا�سّ

.
(2(

ا« ا اأو مّح�س ال�سرك مح�سً من مّح�س االإيمان مح�سً

عن  »ُروي  الع��ت��ق���د:  ت�سحيح  ف��ي  المفيد  ال�سيخ  ق���ل 

ال�سادقQ اأّنه قال في الرجعة: اإّنما يرجع اإلى الدنيا 

مّح�س  اأو  ا  مح�سً االإي��م��ان  مّح�س  م��ن  القائم  قيام  عند 

ا، فاأّما ما �س�ى هذين، فا رج�ع لهم اإلى ي�م  الكفر مح�سً

.
(3(

الماآب«

كثرة اأحاديث الرجعة

الرجعة  اأح�ديث  اأّن  البح�ر  في  المجل�سّي  العاّلمة  ذكر 

من  واأرب���ع����ن  ن��ّي��ف  رواه���ا  �سحيح،  ح��دي��ث  »مئتي  تق�رب 

.
(4(

الثقات العظام، والعلماء االأعام«

)1)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج 53، �ض 53.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، �ض 39.

)3)  المفيد، محّمد، ت�سحيح اعتق�دات الإم�مية، تحقيق ح�سين درك�هي، ط2، بيروت، 

دار المفيد، 1414ه�، �ض 90.

)4)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج53، �ض 122.
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رتبة العتقاد بالرجعة

رغم كثرة الأح�ديث الواردة في الرجعة، اإّل اأّنه� لم ت�سل 

اإلى حّد كونه� �سرورة مذهبّية ي�ستوجب اإنك�ره� الخروج من 

المذهب، ف�ساًل عن كونه� اأ�ساًل في المذهب.

»لي�س  الغط�ء:  ك��سف  اآل  الح�سين  محّمد  ال�سيخ  ق���ل 

اإن��ك��اره  وال  ب���ازم،  الت�سّيع  م��ذه��ب  م��ن  بالرجعة  ال��ت��دّي��ن 

.
(1(

ب�ساّر...«

راأيان لل�شيعة في الرجعة

اأم�م الأح�ديث ال�س�بقة، برز عند ال�سيعة راأي�ن في تف�سير 

الرجعة:

الراأي الأّول: هي رجعة الأج�سام

ولبي�ن �سّحة راأيهم خَطوا الخطوات الآتية:

االأولى: اإمكان الرجعة

من الوا�سح اأّنه قبيل الدخول في وقوع اأّي �سيء، ل بّد من 

)1)  ك��سف الغط�ء، محّمد، اأ�سل ال�سيعة واأ�سوله�، تحقيق عالء اآل جعفر، ط1، )ل،م(، 

موؤ�س�سة الإم�م علي، 1415ه�، �ض 167.
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اإحراز كونه ممكًن�، فلو ك�ن م�ستحياًل لدى العقل، لم� و�سل 

الدور اإلى البحث عن وقوعه، ومن الوا�سح اأّن ح�ل الرجعة 

هي كح�ل بعث الأحي�ء يوم القي�مة في كون كلِّ منهم� ممكًن� 

من الن�حية العقلّية.

الثاني: وق�ع الرجعة في الما�سي

اأّنها  الرجعة  في  »اعتقادنا  ال�سدوق}:  ال�سيخ  ق�ل 

{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  تعالى:  ق��ال  وق��د  ح��ّق، 

كان   ،
)1( ھھ}  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ه�ؤالء �سبعين األف بيت، وكان يقع فيهم الطاع�ن كّل �سنة، 

فيخرج االأغنياء لق�تهم، ويبقى الفقراء ل�سعفهم . فيقّل 

الطاع�ن في الذين يخرج�ن، ويكثر في الذين يقيم�ن، 

الطاع�ن،  اأ�سابنا  لما  خرجنا  ل�  يقيم�ن:  الذين  فيق�ل 

اأ�سابهم.  كما  الأ�سابنا  اأقمنا  ل���  خ��رج���ا:  ال��ذي��ن  وي��ق���ل 

فاأجمع�ا على اأن يخرج�ا جميًعا من ديارهم اإذا كان وقت 

بحر،  ���س��ّط  على  ف��ن��زل���ا  باأجمعهم،  ف��خ��رج���ا  ال��ط��اع���ن، 

جميًعا،  فمات�ا  م�ت�ا،  اهلل:  ناداهم  رحالهم،  و�سع�ا  فلّما 

)1)  �سورة البقرة، الآية 243.
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فكن�ستهم الماّرة عن الطريق، فبق�ا بذلك ما �ساء اهلل. ثّم 

مّر بهّم نبي من اأنبياء بني اإ�سرائيل يقال له اإرميا، فقال: 

)ل� �سئت يا رّب، الأحييتهم، فيعمروا بادك ، ويلدوا عبادك 

، وعبدوك مع من يعبدك( . فاأوحى اهلل تعالى اإليه: اأفتحّب 

معه.  وبعثهم  اهلل،  فاأحياهم  نعم.  ق��ال:  ل��ك؟  اأحييهم  اأن 

.
(1(

فه�ؤالء مات�ا ورجع�ا اإلى الدنيا، ثّم مات�ا باآجالهم«

الثالث: وق�ع الرجعة في الم�ستقبل

ا�ستدّلوا على وقوع الرجعة ب�آي�ت قراآنّية واأح�ديث �سريفة 

نعر�ض منه�: 

االآيات القراآنّية

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ  ت��ع���ل��ى:  ق��ول��ه   -1

، ف�لكالم في هذه الآية عن ح�سر خ��ّض، بينم� 
ں} )2)

تع�لى:  قوله  بدليل   ،� ع�مًّ الح�سر  يكون  القي�مة  يوم  في 

.
{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ} )3)

)1)  ال�سدوق، محّمد، العتق�دات في دين الإم�مّية، �ض 61-60.

)2)  �سورة النمل، الآية 83.

)3)  �سورة الكهف، الآية 47.
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ورد عن اأبي ب�سير: »قال لي اأب� جعفر ]اأي االإمام الباقر

Q[ ينكر اأهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم، قال: اأما 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ  ال��ق��راآن:  يقروؤون 

.
(2(

»
ں} )1(

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ  تع�لى:  قوله   -2

اأّن  ب���ع��ت��ب���ر   ،
(3( ک}  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

في  والإم���ت��ة  الدني�،  الحي�ة  ه��ذه  اإم�تة  هم�  الإم�تتين 

الرجعة، والإحي�ء هم� اإحي�ء الرجعة واإحي�ء القي�مة.

اإذ  ب�لرجعة؛  ينح�سر  الآي��ة  هذه  تف�سير  اأّن  والمالحظ 

يمكن تف�سيره� بمعنى اآخر من��سب وذلك ب�لقول: اإّن المراد 

والإم�تة  الدني�،  الحي�ة  هذه  في  الإم�تة  هم�  الإم�تتين  من 

المراد  واأّن  البرزخ،  اأهل  يموت  الأّول حيث  ال�سور  نفخ  بعد 

من الإحي�َءْين هم� الإحي�ء في ع�لم البرزخ حيث يجعل اهلل 

في  موته  بعد  الكفر  مّح�ض  ومن  الإيم�ن  مّح�ض  من  تع�لى 

)1)  �سورة النمل، الآية 83.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج53، �ض 40.

)3)  �سورة غ�فر، الآية 11.
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ج�سم مث�لّي، اأّم� الإحي�ء الث�ني، فهو اإحي�ء يوم القي�مة.

الراأي الثاني: هي رجعة الحكم

المراد  بكون  الرجعة  اأح�ديث  ال�سيعة  من  جم�عة  َل  وَّ
َ
اأ

اعتبر  وقد  المهدي|،  الإم���م  الحكم في زمن  منه� رجوع 

عن  عجزهم  ب�سبب  ك�ن  ه��وؤلء  ت�أويل  اأّن  المرت�سى  ال�سّيد 

ل الرجعة  الدف�ع عن ق�سّية الرجعة، ق�ل: »...فاأّما من تاأوَّ

من اأ�سحابنا على اأّن معناها رج�ع الدولة واالأمر والنهي، 

ب��دون رج���ع االأ�سخا�س، واإح��ي��اء االأم����ات، ف��اإّن ق�ًما من 

ال�سيعة لّما عجزوا عن ن�سرة الرجعة، وبيان ج�ازها، واأّنها 

ل�ا على هذا التاأويل لاأخبار ال�اردة في  تنافي التكليف ع�َّ

من  جماعة  اأّن  »...على  الطبر�سّي:  ال�سيخ  وق�ل  الرجعة«، 

االإمامّية تاأّول�ا ما ورد في االأخبار في الرجعة على رج�ع 

اأّن  الدولة واالأمر والنهي دون رج�ع االأ�سخا�س لما ظّن�ا 

الرجعة تنافي التكليف«.

وهذا م� يفتح المج�ل لمن�ق�سة م� ا�ست�سكل به على القول 

برجعة الأج�س�م.



169
ةR، ومص دلعإهصم مص مملا رجمة األئما

اإ�شكالت حول رجعة الأج�شام

مع  يتن�فى  الأج�س�م  برجعة  القول  اإّن  االأّول:  االإ�سكال 

اأن  بعد  الإن�س�ن  يكلَّف  كيف  اإذ  لالإن�س�ن؛  الإلهّي  التكليف 

عرف الحقيقة؟

والج�اب:

لجميع  تكليًف�  ال��رج��ع��ة  ف��ي  اأّن  المعلوم  م��ن  لي�ض   -I

الراجعين، اإّنم� الرجعة لإذلل بع�ض ، واإعزاز اآخرين 

ب�إراءتهم الإم�م| ودولته.

II- اإّن ح�ل الراجعين كح�ل الذين اأحي�هم النبّي عي�سى

من  ف���إّن��ه  ال��ن������ض،  م��ع  وع������س��وا  موتهم،  بعد   Q

اإ�س�فًة  المكّلفين،  اأّنهم ع��سوا كغيرهم من  الطبيعّي 

اإلى اأّن م�س�هدة الحقيقة ومعرفة الحّق لو ك�نت م�نعة 

راأوا  الذين  اأول��ئ��ك  ح���ل  ر  نف�سِّ فكيف  التكليف،  من 

لمو�سى البحر  كفلق  الب�هرة  المعجزات  اأعينهم  ب�أّم 

Q، وتحوُّل ع�س�ه اإلى حّية!!

االإ���س��ك��ال ال��ث��ان��ي: كيف ي��ع��ود ال��ك��ّف���ر بعد ال��م��وت اإل��ى 
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طغي�نهم، وقد ع�ينوا عذاب اهلل تع�لى في البرزخ، وتيّقنوا 

بذلك اأّنهم على ب�طل؟

الجواب: لي�ض من المعلوم اأّنهم �سيعودون اإلى طغي�نهم، 

بل قد تكون العودة للمح�كمة فقط، ولروؤية الإم�م| ودولته 

عذابهم  يزيد  مّم�  تحقيقه�،  اأم���م  عقبة  ك�نوا  ط�لم�  التي 

النف�سّي.

ولل�سيخ المفيد اإج�بة اأخرى طرحه� على فر�ض اأن يرجعوا 

اإلى طغي�نهم، فق�ل: »لي�س ذلك باأعجب من الكّفار الذين 

ويعلم�نه  العذاب،  بهم من  البرزخ ما يحّل  ي�ساهدون في 

�سرورة بعد المدافعة لهم واالحتجاج عليهم ب�سالهم في 

مص  حص  مس  خس  حس  جس  {مخ  حينئٍذ:  فيق�ل�ن  الدنيا، 

، فقال اهلل عّز وجّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
جض حض} )1(

.
(3(

»
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} )2(

�ض؟ 3- األي�ست الرجعة هي من اأنواع التن��سخ والتقمُّ

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 27.

)2)  �سورة الأنع�م، الآية 28.

)3)  المفيد، محّمد، الم�س�ئل ال�سروية، �ض 36.
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�ض( يعني  الجواب: هذا غير �سحيح؛ لأّن التن��سخ )التقمُّ

حلول اأرواح الأموات في اأج�س�د اأخرى يراد له� الحي�ة، بينم� 

الرجعة تعني عودة اأرواح بع�ض الن��ض اإلى اأج�س�مهم كم� هو 

الح�ل يوم القي�مة.

ال�سيعة  تذهب  ال��ذي  اأّن  »اع��ل��م  المرت�سى:  ال�سّيد  ق�ل 

االإمامّية اإليه اأّن اهلل تعالى يعيد، عند ظه�ر اإمام الزمان 

من  م����ت���ه  ت���ق���ّدم  ق���د  ك����ان  م���ّم���ن  ق����ًم���ا   ،Qالمهدّي

�سيعته؛ ليف�زوا بث�اب ن�سرته ومع�نته وم�ساهدة دولته. 

اأعدائه؛ لينتقم منهم، فيلتذوا بما  ا ق�ًما من  اأي�سً ويعيد 

.
(1(

ي�ساهدون من ظه�ر الحّق وعلّ� كلمة اأهله«

»ال��ق���ل في  ال��م��ق���لت:  اأوائ���ل  ف��ي  المفيد  ال�سيخ  وق���ل 

اإلى الدنيا  الرجعة...اإّن اهلل تعالى يرّد ق�ًما من االأم�ات 

وي��ذّل  فريًقا،  منهم  فيعّز  عليها،  كان�ا  التي  �س�رهم  في 

فريًقا، ويدّل المحّقين من المبطلين، والمظل�مين منهم 

)1)  ال�سريف المرت�سى، ر�س�ئل ال�سريف المرت�سى، )ل،ط(، قم، دار القراآن، 1405ه�، 

ج1، 125.
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.
(1(

»Qمن الظالمين، وذلك عند قيام مهدّي اآل محّمد

ويمكن تعميق فل�سفة الرجعة من خالل ا�ستح�س�ر هدف 

خلق اهلل تع�لى لالإن�س�ن وهو اأن ي�سير في طريق كم�له، وكون 

هذا الكم�ل يت�سّور في م�س�رين:

تزكية  كم�له من خالل  يحّقق  الذي  الفرد  م�س�ر  االأّول: 

نف�سه، وال�سير في طريق العب�دة.

ب�تج�ه  ي�سير  الفرد  اأّن  فكم�  المجتمع،  م�س�ر  ال��ث��ان��ي: 

كم�له، ف�إّن ق�فلة الإن�س�نّية ت�سير ب�تج�ه كم�له� الجتم�عّي.

واإذا ت�أّملن� الم�س�ر الع�ّم لق�فلة الب�سرّية في الت�ريخ من 

اأولي  من  الر�سل  مع  برزت  التي  الأ�س��سّية  المحّط�ت  خالل 

العزم، ف�إّنن� نالحظ الآتي:

يوؤمن  ل  ب�سريًّ�  مجتمًع�   Qنوح اهلل  نبّي  واج��ه   -I
ب�لتوا�سل بين اهلل والإن�س�ن عبر الر�سل، ق�ل تع�لى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  {ک 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

)1)  المفيد، محّمد، اأوائل المق�لت، تحقيق اإبراهيم الأن�س�ري، ط2، بيروت، دار المفيد، 

1414ه�، �ض 78.
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
.

(1(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
اأن يبني المجتمع الموؤمن بذلك   Qوقد ا�ستط�ع نوح

التوا�سل في من بقي معه في ال�سفينة.

مجتمًع�  ليواجه   Qاإبراهيم اهلل  نبّي  اأتى  بعده�   -II

ي�سرك ب�هلل تع�لى، ق�ل عّز وجّل حك�ية عن اإبراهيم: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

.
(2(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ }
وقد ا�ستط�ع اإبراهيمQ اأن يبني المجتمع التوحيدّي.

مجتمع  ليوؤ�ّس�ض   Qمو�سى اهلل  نبّي  اأتى  بعده�   -III

اإل��ى  ال��ف��رد  الإن�����س���ن  م��ن  الت�سريع  بنقل  الت�سريع، 

تع�لى:  ق�ل  ت�سريعّي.  مجتمع  اإل��ى  ليتحّول  المجتمع 

)1)  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن 23- 24.

)2)  �سورة الأنبي�ء، الآي�ت 52- 56.
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 ،
(1(

ڦ} ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  { ٹ 

وج��ّل: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ع��ّز  وق���ل 

.
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ} )2)

IV- ك�ن مقت�سى هذا التطّور اأن ينتقل المجتمع الب�سرّي 

اهلل  اأحك�م  ق  تطبِّ التي  الإلهّية  الحكومة  مجتمع  اإلى 

النبّي  اأن يكون  ع  المتوقَّ الأر�ض، وك�ن من  تع�لى على 

عي�سىQ �س�حب هذا الدور، اإّل اأّن العقب�ت التي 

اهلل  يرفعه  اأن  اقت�ست  اليهود،  من  �سّيم�  ل  واجهه�، 

تع�لى اإليه، ليكون له هذا الدور مع الإم�م المهدّي|، 

الع�لمّية  المحّمدّية  الإلهّية  ال��دول��ة  �سيحّقق  ال��ذي 

الكبرى التي ب�ّسر القراآن الكريم به� ق�ئاًل عّز وجّل: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  {ٺ 

.
(3(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
هذا  وجود  حتمّية  عن  يتحّدث   Pمحّمد النبّي  ك�ن  لذا 

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية 2.

)2)  �سورة الأعراف، الآية 145.

)3)  �سورة التوبة، الآية 33.
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التك�مل الجتم�عّي الإن�س�نّي بقوله: »ل� لم يبَق من الدنيا اإاّل 

ي�م واحد، لطّ�ل اهلل ذلك الي�م حتى يخرج رجل من اأهل 

.
(1(

بيتي يماأ االأر�س عداًل وق�سًطا، كما ملئت ظلًما وج�ًرا«

اإّن دولة الإم�م المهدّي| تمّثل قمة التطّور الب�سرّي، ولهذا 

يبذل الع�رفون به� اأق�سى جهدهم في التمهيد له�، وقد ُيقَتلون 

في �سبيل تحقيقه�، وهن� ت�أتي اأهمّية الإيم�ن ب�لرجعة التي من 

خالله� �سيرجع اأولئك الواعون من اأهل الب�س�ئر؛ ليروا الدولة 

ط�لم�  الذي  اإم�مهم  وليروا  اإليه�،  للتمهيد  �سَعوا  ط�لم�  التي 

ك�نوا يعّبرون عن �سوقهم له في دع�ء العهد: »اللهّم، فاإْن حال 

ا،  الذي جعلته على عبادك حتًما مق�سيًّ الم�ت  بيني وبينه 

�سيفي، مجّرًدا  �ساهًرا  فاأخرجني من قبري، م�ؤتزًرا كفني، 

.
(2(

قناتي، ملّبًيا دع�ة الداعي في الحا�سر والبادي«

اأّنه  ط�و�ض  بن  علّي  ال�سّيد  الرب�نّي  الع�لم  ع�سق  و�سل  وقد 

اأو�سى لولده: » فاإن ُدعيُت اأنا اإلى لقاء اهلل جّل جاله، وتقّدمت 

)1)  المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر الأنوار، ج51، �ض74.

)2)  الم�سدر ال�س�بق، ج83، �ض61.
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والح�س�ر،  الرجعة  اأه��ل  عناية  ت�سملني  ول��م  الظه�ر،  قبل 

فاأو�سيك، ثّم اأو�سيك، ثّم اأو�سي من يلقاه من ذريتي وولدي، 

بهذه  عليكم ومائكته  ج��ّل جاله  اهلل  واأ�سهد  ول��دي  وول��د 

ال��سية: اإّنكم اإذا راأيتم�ه، وت�سّرفتم بتلك ال�سعادة الربانّية، 

تق�ل�ا:  اأن  النب�ّية  منزلته  ي��دي  بين  الكام  في  لكم  واأذن 

ما  ويقبل  ال�سراعة  وممل�ُك  الطاعة  عبُد  عليًّا  وال��دي  اإن 

في  ب���االإذن  ت�سريفه  وي�����س��األ  ي��دي��ك،  بين  تقبله  اأن  ير�سيك 

اإباغ الت�سليم، وال�ساة عليك وي�سرع بين يديك في كّل ما 

ه� يحتاج اأن ي�سرع في �س�ؤاله، وفي كّل ما اأنت �سل�ات اهلل 

واإقباله، وي�ساأل من  اآماله  اأن تبلغه من  اأهل  و�سامه عليك 

مراحمك ومكارمك قب�ل و�سيته في هذا العبد المبلِّغ عنه، 

ه�  ما  ويبلغ  عليك  يعّز  مّمن  يك�ن  واأن  يديك،  بين  القايم 

اهلل  �سل�ات  واإليك  اإليه  ومنك  جاله،  ج��ّل  اهلل  من  محتاج 

.
(1(

وبركاته وتحّياته واإقباله على اآبائك الطاهرين، وعليك«

)1)  ابن ط�و�ض، علي، ك�سف المحجة لثمرة المهجة، )ل،ط(، النجف الأ�سرف، المطبعة 

الحيدرية، 1370ه�، �ض 155-154.
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الكتب  دار  من�سورات  ب��ي��روت،  ط1،  الأول��ي���ء،  حلية   .2
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1364ه�.�ض.

ابن ب�بويه، علي:
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المهدي، قم، 1404ه�.

ابن حنبل، اأحمد:
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م�سند اأحمد، )ل، ط(، بيروت، دار �س�در، )ل، ت(.  .10

ابن ابراهيم، علي:

تف�سير القمي، ط3، قم، دار الكت�ب، 1404ه�.  .11

ابن ع�س�كر، علّي:

ت�ريخ مدينة دم�سق، تحقيق علّي �سيري، )ل، ط(،   .12

بيروت، دار الفكر، 1415ه�. 

ابن ف�ر�ض، اأحمد:

ه�رون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  اللغة،  مق�يي�ض  معجم   .13

)ل.ط(، قم، مكتب الإعالم الإ�سالمّي، 1404ه�.

ابن منظور، محّمد:

ال��ح��وزة،  اأدب  ن�سر  ق��م،  )ل.ط(،  ال��ع��رب،  ل�س�ن   .14

1405ه�.

-ب-

البحرانّي، ه��سم:

غ�ية المرام، تحقيق علي ع��سور، )ل،ط(، )ل،ن(،   .15

)ل،ت(.
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برك�ت، اأكرم:

بيت  ب��ي��روت،  ط6،  ال�سيعة،  عند  الجفر  حقيقة   .16

ال�سراج، 2012م.

ال�سيعة، ط6، بيروت،  حقيقة م�سحف ف�طمة عند   .17

بيت ال�سراج، 2012م.

البروجردّي، علّي:

طرائف المق�ل، تحقيق مهدي الرج�ئي، ط1، قم،   .18
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-ت-

الترمذّي، محّمد:
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1983م.
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-ج-
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الجوينّي:

من�سورات  المحمودي،  تحقيق  ال�سمطين،  فرائد   .25

موؤ�س�سة الر�س�لة، بيروت، 1409ه�.

-ح-
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رج�ل بن داود، تحقيق محّمد �س�دق اآل بحر العلوم،   .29

)ل،ط(، النجف، مطبعة الحيدرية، 1972م.
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-خ-

الخمينّي، روح اهلل:
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الإم���م  مركز  بيروت،  ط2،  الإ�سالمّية،  الحكومة   .32

الخميني الثق�في، 1429ه�.

-ر-

الراغب الأ�سفه�نّي، الح�سين:

دفتر  )ل،م(،  ط2،  القراآن،  غريب  في  المفردات   .33

ن��سر الكت�ب، 1404 ه�.

-ز-

الزبيدّي، محّمد مرت�سى:

علي  تحقيق  الق�مو�ض،  ج��واه��ر  م��ن  العرو�ض  ت���ج   .34

�سيري، )ل.ط(، بيروت، دار الفكر، 1414ه�.

الزحيلّي، وهبة:

والمنهج،  وال�سريعة  العقيدة  في  المبين  التف�سير   .35

ط1، بيروت، دار الفكر، 1411ه�.
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الأمير  عبد  تحقيق  الأخب�ر،  ون�سو�ض  الأبرار  ربيع   .37

مهن�، ط1، بيروت، الأعلمّي، 1992م.

زي�دة، معن:

مو�سوعة الفل�سفة العربّية، )ل،ط(، )ل،م(، معهد   .38

الإنم�ء العربّي، )ل،ت(.

-�س-

ال�سبح�نّي، جعفر:

الإلهّي�ت، ط3، بيروت، الدار الإ�سالمية، 1409ه�.  .39

-�س-

ال�س�هرودّي، علّي:

علي  ب��ن  ح�سن  تحقيق  البح�ر،  �سفينة  م�ستدرك   .40

الإ�سالمي،  الن�سر  موؤ�س�سة  قم،  )ل،ط(،  النم�زي، 

1419ه�.

ال�سريف المرت�سى، علّي:

ومهدي  الح�سينّي  اأحمد  تحقيق  المرت�سى،  ر�س�ئل   .41
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ال�سوك�نّي، محّمد:

فتح القدير، )ل،ط(، )ل،م(، ع�لم الكتب، )ل،ت(.  .42

-�س-

ال�سدوق، محّمد:

الخ�س�ل، تحقيق علّي اأكبر الغف�رّي، )ل،ط(، قم،   .43

جم�عة المدر�سين،1403ه�. 

ط2،  ال�سّيد،  عبد  ع�س�م  تحقيق  الع��ت��ق���دات،   .44

بيروت، دار المفيد، 1414ه�. 

قم،  ط(،  )ل،  الطهرانّي،  ه��سم  تحقيق  التوحيد،   .45

جم�عة المدّر�سين، )ل، ت(.

الع�لمي  الموؤتمر  ق��م،  ط1،  ال�سدوق،  اعتق�دات   .46

لل�سيخ المفيد، )ل،ت(.

47. عيون اأخب�ر الر�س�، )ل،ط(، بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي، 

1404ه�.
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1405ه�.
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الن�سر،  موؤ�س�سة  قم،  ط2،  الفقيه،  يح�سره  ل  من   .49

)ل،ت(.
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-ط-
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الدّر النظيم، )ل،ط(، قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمّي،   .61
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-غ-
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ط4، بيروت، دار الكت�ب العربي، )ل،ت(.

-ف-
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القرى،  اأّم  موؤ�س�سة  بيروت،  ط3،  الحديث،  اأ�سول   .64
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الفي�ض الك��س�ني، المولى مح�سن:
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تف�سير ال�س�في، ط2، قم، موؤ�س�سة اله�دي، 1416ه�.  .65

الفّيومّي، اأحمد:

الم�سب�ح المنير، ط1، قم، دار الهجرة، 1405ه�.  .66

-ق-
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اأ���س��رف  ج��م���ل  علي  �سيد  تحقيق  ال��م��ودة،  ين�بيع   .68

الح�سيني، ط1، اأ�سوة للطب�عة والن�سر، 1416ه�.

-ك-
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اأ�سل ال�سيعة واأ�سوله�، تحقيق عالء اآل جعفر، ط1،   .69

)ل،م(، موؤ�س�سة الإم�م علي، 1415ه�.
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1409ه�.



Rيسألونك عن األئمة
190

الكلينّي، محّمد:

طهران،  ط5،  الغف�ري،  اأكبر  علي  تحقيق  الك�في،   .71

دار الكتب الإ�سالمية، 1363ه�.
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الح�سن  اأبو  تحقيق  والرو�سة،  الك�في  اأ�سول  �سرح   .72
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بح�ر الأنوار، تحقيق محّمد الب�قر البهبودي ويحيى   .73

الع�بدين الزنج�ني وك�ظم المو�سوي المي�موي، ط3، 
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بيروت، دار المفيد، 1414ه�.
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درك�هي، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414ه�.
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-ن-

النووّي:
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-هـ-
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حقيقة الجفر عند ال�سيعة، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة - 1

والن�سر.

بيت - 2 ب��ي��روت،  ال�سيعة،  عند  ف�طمة  م�سحف  حقيقة 

ال�سراج للثق�فة والن�سر. ح�ئز على ج�ئزة اأف�سل كت�ب 

لع�م 2003م، في مهرج�ن الولية الدولّي في اإيران.

بيت - 3 بيروت،  والخ��ت��الف،  البداهة  بين  الفقيه،  ولي��ة 

على  ح�زت  م�ج�ستير  ر�س�لة  والن�سر.  للثق�فة  ال�سراج 

درجة ممت�ز، مع التنويه والتو�سية ب�لن�سر.

للثق�فة - 4 ال�سراج  بيت  بيروت،  الدراية،  علم  في  درو�ض 

والن�سر. معتمد في المن�هج الدرا�سية الحوزوّية.

ولي�ٍل ع�سر )من وحي ع��سوراء(، بيروت، بيت ال�سراج - 5

للثق�فة والن�سر.

صدر للمؤلف
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برقية الح�سينQ، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 6

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سّية: 

The Telegram of Hussein (pbuh).
Le Télégramme d’Al-Houssein (Qu’Allah le salue).

بيت - 7 بيروت،  ع��سوراء(،  وحي  )من  بع�سر  واأتممن�ه� 

ال�سراج للثق�فة والن�سر.

اأحك�م الطه�رة وال�سالة فوز - 8 الم�س�ئل الم�سطف�ة في 

دو ايغوا�سو.

اأحك�م الن�س�ء. فوز دو ايغوا�سو.- 9

 التبليغ من وحي التجربة، قّم.- 10

 Paulo em busca da verdade )»ب�ولو« الب�حث عن - 11

الحقيقة - ب�للغة البرتغ�لية(.

في - 12 Assalat» A ORACAO NO ISLAM» )ال�سالة   

الإ�سالم ب�للغة البرتغ�لية(.

13 - UM RESUMO DOS( مخت�سر الواجب�ت في الإ�سالم

(DEVERES NO ISLAM
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خيوط القبعة، بيروت، دار ال�سفوة.- 14

�سرف - 15 الح�سين  عبد  ال�سّيد  )الإم�����م  القبعة  ح�ئك 

الدين(، بيروت، دار ال�سفوة.

دار - 16 الم�سلمين،  وتطبيق�ت  الإ�سالم  �سوابط  التكفير، 

الأمير للثق�فة والعلوم. 

المهدّي|، - 17 دولة  اإلى  نوح  �سفينة  من  الب�سرية،  ق�فلة 

بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. 

هذا ر�سول اهلل P، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 18

مح��سرات في الثق�فة الإ�سالمية بيروت، بيت ال�سراج - 19

للثق�فة والن�سر. 

مجموعة ي�ض�ألونك, وت�ضم:

ي�س�ألونك عن اهلل، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 20

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سّية:

They ask you about Allah.
Ils t’interrogent à propos Allah.

ال�سراج - 21 بيت  ب��ي��روت،   ،Rالأنبي�ء ع��ن  ي�س�ألونك 

للثق�فة والن�سر. 
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مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سية:

 They ask you about prophets
Ils t'interrogent sur les prophetes 

ي�س�ألونك عن الأئمةR، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة - 22

والن�سر. )بين يدي الق�رىء(.

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سية:

They ask you about Imams.
ils t'interrogent sur les imams

ي�س�ألونك عن الولّي، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 23

للثق�فة - 24 ال�سراج  بيت  ب��ي��روت،  التقليد،  ع��ن  ي�س�ألونك 

والن�سر.

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سّية )مركز ن�ن للتاأليف 

والترجمة(: 

They ask you about Imitation.
Il t’interrogent sue le Taqlid.

للثق�فة - 25 ال�سراج  بيت  ب��ي��روت،  القبر،  ع��ن  ي�س�ألونك 

والن�سر.
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مترجم اإلى االإنكليزية:

They ask you about Death & the Barrier (The Call for 
Departure)

ي�س�ألونك عن القي�مة، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر. - 26

مترجم اإلى االإنكليزية والفرن�سية:

They Ask You about Resurrection
Ils t'interrogent sur la resurrection

مجموعة تع�رفوا, وت�ضم:

بيت - 27 بيروت،  والزف�ف،  الخطوبة  بين  العرو�سين  دليل 

ال�سراج للثق�فة والن�سر. 

مترجم اإلى االإنكليزية:

Bride & Bridegroom Manual From Engagement to 
Marriage

�سع�دة الزوجين في ثالث كلم�ت، بيروت، بيت ال�سراج - 28

للثق�فة والن�سر.

ال�سراج - 29 بيت  بيروت،  ن�جحة،  زوجّية  لحي�ة  حقوق   3

للثق�فة والن�سر.
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كيف تجعل ولدك �س�لًح�؟ بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة - 30

والن�سر.

للثق�فة - 31 ال�سراج  بيت  بيروت،  الن��ض؟  نتوا�سل مع  كيف 

والن�سر.

كيف نبني مجتمًع� اأرقى؟ بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة - 32

والن�سر.

للثق�فة - 33 ال�����س��راج  بيت  ب��ي��روت،  الع�سر،  الو�س�ي�  اآي��ة 

والن�سر.

مجموعة يزّكيهم, وت�ضم:

ميزان ال�سير وال�سلوك، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 34

للثق�فة - 35 ال�سراج  بيت  بيروت،  وال�سلوك،  ال�سير  برن�مج 

والن�سر.

هكذا تكون �سعيًدا، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 36

.Finding Happiness :مترجم اإلى االإنكليزية

للثق�فة - 37 ال�سراج  بيت  بيروت،  اأم��ك؟  ولدتك  كم�  ترجع  كيف 

والن�سر.



205
فدر لإمرلص

بيت - 38 بيروت،  اأول��ي���وؤه،   - من��سب�ته   - اآداب��ه  اهلل  �سهر 

ال�سراج للثق�فة والن�سر.

ل َتقَرُبوا، بيروت، بيت ال�سراج للثق�فة والن�سر.- 39

للثق�فة - 40 ال�سراج  بيت  بيروت،  اهلل،  مع  نتوا�سل  كيف 

والن�سر.
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