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بسم اهللا الرمحن الرحيم ..

الثقل اآلخر من الثقلني اللذين تركها الرسول   متثل اطروحات أهل بيت النبوة
األكرم  ؛ القيادة، واحلياة، وتنظيم األمور وتفعيل التجيل يف الفكر والعمل.

 ، والدراسات  للبحوث  الــدويل  العميد  مركز  يف  النرش  قسم  رغبة  جاءت  هنا  من 
ختصيص كتابعن األطروحة الرضوية، عىل ذكر صاحبها أفضل الصالة والسالم، خطوة 
يف الطريق إىل اكامل قراءة الثقلني املباركني؛ قراءة توعوية، واعية، نسلط الضوء فيها عىل 
لنراقب جتلياهتا، عن كثب،  التأويل؛  الواقع، واالستعانة هبا يف  متثيل تلك األطروحة يف 
يف الذات واآلخر؛ لذا كان عنوان الكتاب عىل وفق هذه املحطات الكشفية الثالث: (يف 

األطروحة الرضوية: التمثيل والتأويل والتجيل).
وعليه كانت الدراسات األربعة املكونة هلذا الكتاب ؛ موزعة عىل ما قدم منمالحظ 
قرآنية من فكر االمام الرضا ، ثم الوقوف عىل توجيه القول الرضويل ملفردات املنظومة 
العقدية والسيام يف (اآلل) و(االصطفاء)، ثم جهدٌ للوقوفعند ما نقله اإلرث احلديثي من 
املنظومة  مفاصل  من  مهمني  خمصصةبمفصلني  الكريم،  القرآن  لتفسري  مباركة  روايات 
املقدسة  الرضوية  الذات  ،منتهية عند جتيل   األنبياء  ة وعصمة  النبوّ اإلسالمية، هي: 
يف الشعر العريب القديم بوصفه رمزاً حركياًللتحفيز واالبداع  يف حقول املعرفة؛ لتتحقق 
بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع. جمددينالدعوة للباحثني األكاديميني أن يسهموا يف كتاباهتم 

حول الثقلني ، وتستمراالطروحات لدراسة ماقدمه اآلل للحياة .

كلمة املركز

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم النرش

األطروحة الرضوية: التمثيل والتأويل والتجيل).

٩٩





م. د . حسام عدنان الياسري 
جامعة القادسية 
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قسم اللغة العربية 
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من فكر اإلمام الرضا 
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املقدمة
يتناول هذا البحث مجلة من القضايا القرآنية التي أخذهتا من آراء اإلمام عيل بن موسى 
ثّل بعض  الرضا  ومالحظه التي فرسّ هبا الكثري من النصوص القرآنية املباركة التي مَ
من  الكريمة  اآليات  هذه  تتضمنه  مما  بسبب  ليس  االسالمي  الفكر  يف  إشكاالت  منها 
مسائل،  وإنام بسبب من االنحراف الفكري الذي أصيبت به بعض املدارس االسالمية 
التي جنح هبا سوء التفكري والفهم املغلوط للقرآن الكريم،  فضالً عن االبتعاد عن الثقل 
الثاين والصنو للقرآن،  وهو النبي األكرم  وعرتته األطهار الذين قال فيهم رسول اهللا: 
إين خملّف فيكم الثقلني كتاب اهللا حبل ممدود من السامء اىل االرض، وعرتيت أهل بيتي، 
فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض. وهذا (الثقل) هو املوضح واملبنيّ للقرآن الكريم 

عىل امتداد الزمن، وهو املتكفل ببيان مقاصد القرآن ومصاديقه الصحيحة.

وا بالكتابة عن منهج أئمة أهل البيت  وهلذا كان لزاماً عىل الباحثني والدارسني أن يتكفلّ
ليكون  األئمة،  ثامن  ، وهو  الرضا  اإلمام  املعرفية. فاخرتت   يف خمتلف اجلوانب 
من  خترجهم  تزل  وملا  الناس،  أخرجت  التي  العلمية  االسالمية  املدرسة  هلذه  انموذجاً 

الظلامت اىل النور .

اإلمام  عندها  وقف  التي  القرآنية)  (املالحظ  من  بعض  بيان  يف  البحث  جعلت  وقد 
أمهيتها  من  بسبب  اخرتهتا  مباحث  أربعة  عىل  فانقسم  ومعانيها.   داللتها  عن  وأفصح 
الفكرية، وملا الحظته من عناية اإلمام يف اإلبانة عنها، مع أين تركت الكثري من التفاصيل 
والقضايا القرآنية املهمة التي سنقف عندها يف بحث آخر إن شاء اهللا تعاىل. فأما املبحث 
يف    آرائه  ذكر  تضمنت  التي  القرآن  علوم  بمباحث  خمصوصاً  جعلته  فقد  االول، 
بالرأي)،  التأويل  النهي عن  (موقفه يف  و  واملتشابه)  املحكم  (علم  و  املقطعة)  (احلروف 
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بدراسة  الثاين  املبحث  .واختص  ومعناه  الكريم)  القرآن  (غضاضة  يف  قوله  عن  فضالً 
البيت هم مصاديق القرآن الكريم)  الذين يذكرهم النص  موجزة يف بيان أنّ (أئمة أهل 
ة رداً، فيام يبدو،  الكريم بأوصافهم وخصاهلم التي وقف عندها اإلمام الرضا  غري مرّ

ها اىل غري املثال احلقيقي الذي تنطبق عليه . ن حياول تطبيق النصوص القرآنية وجرّ عىل مَ

التي نص  سل وإثبات عصمتهم  الثالث بدفاع اإلمام عن األنبياء والرّ وعني املبحث 
التوحيد   ) مباحث  يف  واألخري  الرابع  املبحث  جعلت  حني  يف  الكريم.  القرآن  عليها 
ن تبنى العقائد التي تدعو اىل  ب اإلمام الكثري مما فسد منها،  وردّ عىل مَ والعقائد)  التي صوّ

جتسيم اهللا تبارك وتعاىل وتشبّهه وتثبت احلد له .

وقد ختمت البحث بجملة من النتائج التي توصلت اليها، مشفوعة بذكر أهم املصادر 
واملراجع التي اعتمدت يف تدوينه .

وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربّ العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين...
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املبحث األول
 مباحث علوم القرآن الكريم 

 والتي  يتناول هذا املبحث املالحظ القرآنية التي وردت يف كالم اإلمام الرضا 
صدارة  ويف  الكريم.  القرآن  علوم  مباحث  ضمن  يف  القرآين،  الدرس  بحسب  تصنف، 
هذه املباحث مبحث احلروف املقطعة، واملحكم واملتشابه، ومن ثم هنيه  عن التأويل 

ته . بالرأي، وغضاضة القرآن الكريم وجدّ

عة  :احلروف املقطّ أوالً
القرآن  التي تفتتح هبا تسع وعرشون سورة من  وهي جمموعة من احلروف اهلجائية 
الكريم مثل (امل) و (كهيعص) و (طه) وغريها. وهذه احلروف هي نصف حروف اهلجاء 

العريب .

وقد حتري املفرسون يف بيان أصل هذه احلروف وداللتها عند تفسريهم لقوله تعاىل: 
فيها نيف وعرشون  ل  حتى حتصّ ( ١  )  ﴾ تَّقِنيَ مُ للِْ  ًد فِيهِ هُ يْبَ  رَ تابُ ال  الْكِ ﴿امل * ذلكَِ 
، منها ما نقل عن ابن عباس من أن كل حرف من احلروف مأخوذ من لفظ يدل  وجهاً
م من (جربيل) وامليم من  عىل اخلالق جل جالله وانبيائه، فااللف من كلمة (اهللا)، والالّ

لكه(٣). م لُطفه، وامليم مَ (حممد)(٢). وقيل: بل االلف آالؤه، والالّ

اإلمام  منهج  أن  غري  بذكرها(٤).  التفسريية  املدونات  تكفلت  أُخر  وجوه  عن  فضال 
 خيتلف عن منهج املفرسين يف قراءة هذه األحرف القرآنية، فهو ينظر اليها  الرضا 
نظراً اعجازياً يرتبط بالقرآن الكريم نفسه من حيث كونه نازالً بلغة العرب الفصحى،  
بل األعىل فصاحة،  وهلذا قال  معلقاً عىل أمثال هذا االستعامل القرآين من حروف 
: إنّ اهللا تبارك وتعاىل انزل هذا القرآن هبذه احلروف التي يتداوهلا العرب، ثم  املعجم قائالً
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لَوْ كانَ  لِهِ وَ ثْ تُونَ بمِِ أْ آنِ ال يَ رْ ا الْقُ ثْلِ هذَ وا بمِِ تُ أْ ىل أَنْ يَ الِْنُّ عَ تِ اإلِنْسُ وَ عَ تَمَ لْ لَئنِِ اجْ قال: ﴿قُ
 .(٦) (٥)﴾ رياً هِ ضٍ ظَ مْ لبَِعْ هُ ضُ بَعْ

القرآن الكريم من هذه األحرف   يشري اىل أنّ اهللا تبارك وتعاىل قد أنشأ  واإلمام 
ة بحروف املعجم التي يعرفها العرب الذين نزل بينهم القرآن ويستعملوهنا يف لغتهم،  املسامّ
ولكنهم عاجزون عن أن يأتوا بنص شبيه بالقرآن الكريم ،عىل الرغم من كونه من هذه 
لْ  التي متثل املكونات األساسية للقرآن الكريم .وهلذا تال اإلمام قوله تعاىل ﴿قُ احلروف 
﴾ لالستدالل عىل عجز طريف اخللق (االنس واجلن) عن االتيان  الِْنّ تِ اإلِنْسُ وَ عَ تَمَ لَئنِِ اجْ
تبارك  اهللا  أنّ  من  بعض  ادعاها  التي  فة)  (الرصّ وجه  عىل  ليس  الكريم  القرآن  هذا  بمثل 
وتعاىل هو الذي رصف العباد عن جماراة القرآن والصوغ عىل مثاله، وإنام عىل وجه التحدي 
الذي يمتلك اإلنس واجلن امكانياته التي منحها اهللا تعاىل هلم، ولكنهم عجزوا عن هذا 

الرضب من القدرة اللغوية .

هذه  أكدوا  قد    األئمة  أنّ  نجد  القرآنية  القضية  هلذه  التأرخيي  التتّبع  ومن  أقول: 
احلقيقة املعرفية لنظرية (احلروف املقطعة) يف القرآن الكريم، وهي معرفة العرب ألجزاء 
الرتكيب القرآين وأسسه دون القدرة يف النسج عىل منواله، إذ يقول اإلمام عىل بن احلسني 
ة افتتاح بعض السور القرآنية هبذه احلروف يف القرآن  لّ زين العابدين  يف تعليقه عىل عِ
حر، فخاطب اهللا  مرجعاً ذلك اىل تكذيب قريش واليهود للقرآن الكريم ،ورميهم له بالسّ
تعاىل نبيه األكرم بأنّ هذا الكتاب هو من احلروف املقطعة، وهو بلغتكم وحروف هجائها، 
وذلك عىل نحو التبكيت والتعجيز، حيث يقول اإلمام يف معنى قوله تعاىل: ﴿امل﴾(٧). أي 
يا حممد هذا الكتاب الذي أنزلته اليك هو احلروف املقطعة التي منها الف والم وميم، وهو 

بلغتكم وحروف هجائكم ،فأتوا بمثله إنْ كنتم صادقني(٨).
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ثانياً: املحكم واملتشابه 
ومها من أهم مباحث علوم القرآن عند العلامء، فقد نص القرآن الكريم تضمنه هذين 
تابِ  الْكِ مُّ  أُ نَّ  امتٌ هُ كَ مُْ نْهُ آياتٌ  مِ تابَ  الْكِ يْكَ  لَ لَ عَ نْزَ أَ ي  الَّذِ وَ  األمرين يف قوله تعاىل: ﴿هُ
يلِهِ  أْوِ اءَ تَ ابْتغِ ةِ وَ نَ تْ فِ اءَ الْ هُ ابْتغِ نْ ونَ ما تَشابَهَ مِ بعُِ تَّ يَ يْغٌ فَ وهبِمِْ زَ لُ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ مَّ أَ تَشاهبِاتٌ فَ رُ مُ أُخَ وَ
 َّ رُ إالِ كَّ ما يَذَّ بِّنا وَ نْدِ رَ لٌّ مِنْ عِ ا بهِِ كُ نَّ ولُونَ آمَ مِ يَقُ لْ ونَ يفِ الْعِ خُ اسِ الرَّ َّ اهللاُ وَ هُ إالِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ما يَعْ وَ

.(٩)﴾ لْبابِ وا األَ ولُ أُ

وقد اختلف املفرسون يف معنى املحكم واملتشابه القرآين، فذهب بعضهم اىل أن املراد 
من اإلحكام إتقان القرآن وعدم تطرق النقص واالختالف اليه، وأنّ املتشابه يعني أنه يشبه 
بعضه بعضاً يف احلق والصدق واإلعجاز(١٠). وقيل بل املحكم ما عرف املراد منه بالظهور 
اعة وخروج الدجال واحلروف املقطعة  أو بالتأويل، واملتشابه ما استأثر اهللا بعلمه كقيام السّ
 بعيدين عن هذه املسألة القرآنية، فها هو  يف أوائل السور(١١). ومل يكن أئمة آل البيت 
ضا  يضع منهجاً علمياً قرآنياً يمكن االهتداء به اىل رصاط مستقيم بحسب  اإلمام الرّ

دي اىل رصاط مستقيم(١٢). نْ ردّ متشابه القرآن اىل مكمه هُ قول اإلمام الذي نصه: مَ

ة أنّ األصل يف القضية هو (املحكم) الذي به تفسري  م به اإلمام األمّ والنص املتقدم يعلّ
النص  معارف  يدركون  ال  الذين  الناس  جيهلها  التي  وأرساره  الكريم  القرآن  غوامض 
الكريم؛ ألهنم ليسوا من الراسخني يف العلم الذين استاثروا، بعد اهللا جل جالله، بمعرفة 
اسخون يف العلم يعلمون متشاهبات القرآن الكريم كام يعرفون  تأويل القرآن الكريم. فالرَّ
تبارك  اهللا  منحهم  الذي  الواسع  لعلمهم  للناس؛  برشحها  املخصوصون  وهم  حمكامته، 

وتعاىل إياه (١٣).

يف  األصل  إنَّ  قال:  من  قول  عند    الرضا  اإلمام  منهج  حدود  تقف  ال  وهلذا 
رُ  أُخَ تابِ وَ مُّ الْكِ نَّ أُ امتٌ هُ كَ نْهُ آياتٌ مُْ تابَ مِ يْكَ الْكِ لَ لَ عَ نْزَ ي أَ وَ الَّذِ قراءة قوله تعاىل: ﴿هُ



١٧

سلسلة كتاب العميد(٣)

ما  يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ ابْتغِ ةِ وَ نَ تْ فِ اءَ الْ هُ ابْتغِ نْ ونَ ما تَشابَهَ مِ بعُِ تَّ يَ يْغٌ فَ وهبِمِْ زَ لُ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ مَّ أَ تَشاهبِاتٌ فَ مُ
وا  ولُ َّ أُ رُ إالِ كَّ ما يَذَّ بِّنا وَ نْدِ رَ لٌّ مِنْ عِ ا بهِِ كُ نَّ ولُونَ آمَ مِ يَقُ لْ ونَ يفِ الْعِ خُ اسِ الرَّ َّ اهللاُ وَ هُ إالِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ يَعْ
(الراسخون)   بـ  االبتداء  (اهللا)؛ ويكون  كلمة  عند  التالوة  الوقوف يف  ﴾(١٤). هو  لْبابِ األَ
دليالً عىل عدم استئثارهم بعلم التأويل،  وأنّ اهللا جل جالله هو املستأثر بذلك وحده. غري 
أن مصداق األئمة وتشخيصهم  ملصطلح (الراسخون يف العلم) خمصوص هبم وبالنبي 
حممد  دون غريهم من الناس .وبحسب هذا الفهم يكون األئمة هم املعنيون بمعرفة 
املتشابه  تعرف  طريقة  الناس  يعلِّمون  الذين  وهم  تامة،  معرفة  وحمكمه  القرآن،   متشابه 

ه اىل املحكم من آياته . القرآين، بوساطة ردّ

الذي  املوضوعي  التفسري  منهج  اىل  إشارة  املتقدم  الرضا  اإلمام  قول  يف  أملح  ولذلك 
يعتمد مجع مجيع اآليات املباركات ذات املوضوع الواحد للخروج بنتائج وافية عن معاين 
اآليات القرآنية ودالالهتا، ويشمل هذا املنهج املحكامت واملتشاهبات من اآليات املباركة 

أيضاً بطريقة تفسري كل آية بآية أخر توضح جمملها ومضامينها القرآنية .

ومما يتعلق هبذه القضية هنيه  عن تأويل القرآن الكريم بالرأي، ألنه مما استأثر اهللا 
 اهللا  تؤول كتاب   خماطباً بعض أصحابه: ال  الرضا  يقول  العلم.  الراسخني يف  به 

تابِ  مُّ الْكِ نَّ أُ امتٌ هُ كَ نْهُ آياتٌ مُْ تابَ مِ يْكَ الْكِ لَ لَ عَ نْزَ ي أَ وَ الَّذِ برأيك، فإنّ اهللا  يقول:﴿هُ
يلِهِ  أْوِ اءَ تَ ابْتغِ ةِ وَ نَ تْ فِ اءَ الْ هُ ابْتغِ نْ ونَ ما تَشابَهَ مِ بعُِ تَّ يَ يْغٌ فَ وهبِمِْ زَ لُ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ مَّ أَ تَشاهبِاتٌ فَ رُ مُ أُخَ وَ
 َّ رُ إالِ كَّ ما يَذَّ بِّنا وَ نْدِ رَ لٌّ مِنْ عِ ا بهِِ كُ نَّ ولُونَ آمَ مِ يَقُ لْ ونَ يفِ الْعِ خُ اسِ الرَّ َّ اهللاُ وَ هُ إالِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ما يَعْ وَ

.(١٦) (١٥)﴾ لْبابِ وا األَ ولُ أُ

أ  وموقف اإلمام هذا توكيد لقول رسول اهللا : (من قال يف القرآن بغري علم ،فليتبوّ
مقعده من النار)  (١٧). 
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ثالثاً: غضاضة القرآن الكريم ودوامه
،فهي  القرآن  غضاضة  ا  أمّ  .(١٨ االنقطاع(  وعدم  واحلداثة  النعومة  اللغة  يف  الغضاضة 
أشار  .وقد  ورسمديته  جلدته  األمد  منقطع  غري  كأنّه  حتى  عهده  وحداثة  وجتدده  دوامه 
آخر،  زمن  دون  بزمن  خمصوص  غري  وكونه  الكريم  القرآن  أزلية  اىل    الرضا  اإلمام 
رس  حمتجاً بإجابة اإلمام الصادق  لرجل سأله: «ما بالُ القرآن ال يزداد عىل النَّرشْ والدّ
لناس  تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، وال  االّ غضاضة؟» فقال اإلمام: ألنّ اهللا 

، فهو يف كل زمانٍ جديد، وعند كل قوم غضٌّ اىل يوم القيامة( ١٩). دون ناسٍ

وهذا الكالم يعني أن القرآن الكريم غري خمصوص بزمان أو مكان؛ ألنه رسالة ممتدة 
رس، وكل يوم يظهر منه علم جديد أو يفهم  د وكثرة الدّ لألزمنة واألمكنة كلها ال خيلق بالرّ
منه الناس شيئاً جديداً يساير الزمن الذي هم فيه، بل يتعداه اىل اظهار حقائق وغوامض مل 

تستطع القدرات اإلنسانية إدراكها .
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ويتضمن حديث اإلمام مجلة من األمور تُفهم منه: 

أوهلا: إنّ غضاضة النص املبارك تعتمد يف الدرجة االوىل عىل اللغة التي أنزل هبا القرآن 
الكريم، وهي اللغة العربية التي اختريت هلذا النص املقدس بام حتمله من إمكانيات لغوية 
اكتسبتها  التي  الفضائل  لغة أخر، وهذه فضيلة من  أية  تتوافر عليها  وأسلوبية وبيانية ال 
غضاضة  يف  اجلانب  هذا  من  فأسمهمت  الكريم،  القرآن  من  هبا  وترشفت  العربية  اللغة 
القرآن وجتدده بام متلكه من امكانيات عىل مستو الرتكيب والشكل واملضمون حتى كأنّ 
املفردة القرآنية، بل العبارة القرآنية ال يمكن أن حتتمل بديالً مقرتحاً عنها. فكام أنّه ال يمكن 
وضع يد اإلنسان حمل قدمه، فكذلك ال يمكن وضع مفردة من مفردات القرآن حمل مفردة 
أخر؛ألهنا نصوص صيغت بإحكام ودقة وحسن اختيار وانتقاء لأللفاظ يستحيل التالعب 

هبا أو حتريكها من مواضعها التي وضعت فيها. وهذا األمر مرتبط باملعنى أشد ارتباط .

ثانيها: إنّ الغضاضة القرآنية ال ينقص من شأهنا عدم ادراكها وفهمها من الناس، فعىل 
الناس االرتفاع اىل مستو اللفظ واملعنى الذي تشتمل عليه تعابري القرآن الكريم وتراكيبه 
اللغوية.  فال ينبغي أنْ يكون القرآن غضاً عىل مستو بعيد عن وعي األمم والشعوب به، 
وبيان  لدراسته  القرآين  التعبري  مستويات  اىل  االرتقاء  الدارسني  وعىل  عليهم  ينبغي  وإنام 
تفِتَ اليها بشكل بعيد عن مراد اهللا  خصائصه وميزاته التي مل يلتفت اليها يف زمن ما، أو الُ
 ، تبارك وتعاىل. ولكن بلحاظ االستعانة بـ (الراسخني يف العلم) من أهل بيت حممد
عىل رأي مدرسة أهل البيت ، واتباعهم من العلامء الذين يوظفون مقوالت األئمة يف 
اإلبانة عن مضامني النص القرآين املبارك، تكون املسألة أكثر معنى وداللة مما لو استعني 

. بغريهم من السياقات األخر

ال  بشكل  الكريم  للقرآن  العلمية  املضامني  لبيان  العلامء   يتصد أن  رضورة  ثالثهام: 
يعني  الذي  الترشيعي  الفقهي  املجال  زاوية  يف  وحيرصه  التطبيقي،  العلم  حيز  عن  يبعده 
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بمسائل احلالل واحلرام وغري ذلك من األحكام الرشعية التي تفيد من القرآن الكريم. بل 
 ، جيب إظهار املزايا العلمية بكل أشكاهلا من القرآن الكريم ما استطاع العلم اىل ذلك سبيالً

حتقيقاً ملبدأ الغضاضة وعدم االنحصار بالزمان واملكان فحسب.
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املبحث الثاين
هم مصاديق القرآن   أهل البيت 

وبعد  بعده  األثايف  ثالثة  وهم  الكريم،  للقرآن  املكمل  القسم  البيت  أهل  أئمة  يعد 
الرسول . وقد ابتعدت األمة االسالمية كثرياً عنهم وعن األخذ بأقواهلم وسننهم التي 
هي أقوال رسول اهللا وسننه التي أورثها  هلم. متجاوزة بذلك قول النبي االكرم: وإين تارك 
تَمسكوا بكتابِ اهللا وخذوا به وأهل بيتي  فيكم الثقلني. أوهلام كتابُ اهللا فيه اهلد والنور، فَ

ركم اهللا يف أهل بيتي(٢٠). أذكَّ

التفريق  اىل عدم  اشارة  باآلخر، يف  الثقلني أحدمها   هذين  النبي االكرم  وقد ربط 
 يبينون أحكام  نوان اليفرتقان من حيث أهنم  ، فهام صِ بينهام، ورضورة األخذ هبام معاً
القرآن الكريم يف موارده مجيعاً، وهم أعلم به من غريهم، وهلذا نقلت مدونات احلديث 
اآلخر،  من  أكرب  أحدمها  الثقلني  فيكم  تاركٌ  إين  ها:  نصّ  أخر برواية  األكرم  النبي  قول 
امء اىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتى يَردا  كتاب اهللا حبلٌ ممدود من السّ

عيلَّ احلوض(٢١).

فيه عىل  منهجاً حرصوا  البيت  أهل  أئمة  فقد هنج  اهللا،  األمر من رسول  وحتقيقاً هلذا 
أن يكونوا هم املصداق األمثل للقرآن الكريم، فام تركوا موقفاً أو مسألة تعرض عليهم 
السبيل  أهنم يف صدارهتا. وعىل هذا  اىل  إالّ وأشاروا  الكريم وتفسريه  القرآن  بخصوص 
ة عىل أهنم (أهل الذكر) الذين قال فيهم  سار اإلمام عىل الرضا ، الذي نص غري مرّ
رِ إنِْ  كْ لَ الذِّ وا أَهْ ئَلُ سْ مْ فَ يْهِ ي إلَِ َّ رِجاالً نُوحِ بْلِكَ إالِ نا مِنْ قَ لْ سَ ما أَرْ احلق تبارك وتعاىل: ﴿وَ

 .(٢٢)﴾ ونَ مُ لَ مْ ال تَعْ تُ نْ كُ
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ونحن  الذكر  أهل  نحن  املتقدم:  تعاىل  قوله  معنى   يف جوابه عن  عنه  وقد روي 
مصداقه  ف  رصُ الذي  الذكر)  (أهل  بـ  القرآين  للتعبري  املتقدم  وجوابه  املسؤولون(٢٣). 
بوا يف حتديدها،  حتى ذهبوا اىل أنّ املراد  ق املفرسون وغرّ احلقيقي اىل دالالت أخر رشّ
هبم أهل الكتاب وعلامء األخبار(٢٤ )، وقد حرص اإلمام الرضا  عىل تصحيح ما ذهب 
اليه املسلمون يف املراد بـ (أهل الذكر)، فهم ليسوا أهل الكتاب وال النصار، وذلك يف 
جملس احلوار الذي جر عند (املأمون) ملّا قال بعض العلامء احلارضين إنّ املعني بـ (أهل 
: سبحان اهللا، وهل جيوز ذلك؟  الذكر) هم اليهود والنصار، فردّ اإلمام هذا الوجه قائالً
إذن يدعونا اىل دينهم ويقولون إنّه أفضل من دين اإلسالم(٢٥)، ثم قال  حمتجاً بآيات 
كر رسول اهللا،ونحن أهله، وذلك بنيّ يف كتاب اهللا عز وجل حيث يقول يف سورة  أُخر: الذّ
مْ  يْكُ لَ اهللاُ إلَِ نْزَ دْ أَ وا قَ نُ ينَ آمَ لْبابِ الَّذِ وا اهللاَ يا أُولِ األَ قُ اتَّ يداً فَ دِ ذاباً شَ ُمْ عَ دَّ اهللاُ هلَ الطالق: ﴿أَعَ
اتِ مِنَ  احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ جَ الَّذِ رِ يِّناتٍ ليُِخْ بَ مْ آياتِ اهللاِ مُ يْكُ لَ وا عَ تْلُ يَ والً  سُ راً * رَ ذِكْ
ينَ  ارُ خالدِِ هنْ ا األَ نَّاتٍ تَْرِي مِنْ تَْتهَِ هُ جَ لْ خِ دْ اً يُ لْ صاحلِ مَ يَعْ مِنْ باِهللاِ وَ ؤْ نْ يُ مَ ورِ وَ امتِ إىلَِ النُّ لُ الظُّ

﴾(٢٦). فالذكر رسول اهللا  ونحن أهله(٢٧). قاً زْ هُ رِ نَ اهللاُ لَ سَ دْ أَحْ بَداً قَ فِيها أَ

من  الفئة  هذه  أذهان  من  اخلاطئة  الفكرة  انتزاع  يريد  اإلمام  أنّ  النص  من  والظاهر 
العلامء، ليظهر هلم أنّ الصواب يف (أهل الذكر) عدم انحصارها يف أهل الكتاب وغريهم، 
وإنام تتجاوز هؤالء ليكون يف رأسها وصدارهتا النبي األكرم  وآل بيته الذين جعلهم 
اهللا تبارك وتعاىل صنو القرآن والثقل الثاين بعده متهيداً، فيام يبدو ،لفكرة أنّ األئمة  هم 
املرجع بعد النبي يف كل عرص، وهم الذين يتوجب وضعهم يف صدارة األمة مع األخذ 

بمقوالهتم يف جمال الترشيع والتطبيق القرآين .

اىل  الرجوع  اإلمام هو عدم  املراد بكالم  أن  اىل  املعارصين  املفرسين  أشار بعض  وقد 
أهل الكتاب عىل مر العصور واأليام، وأنّ عرص اإلمام الرضا  البد من الرجوع فيه 
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اىل اإلمام عىل أساس أنه مرجع علامء اإلسالم ورأسهم(٢٨). وأزيد عىل ذلك بأنّ يف كالمه 
مجيعها،  املسائل  يف  اليه  الرجوع  يتوجب    منهم  إماما  أمة  لكل  أن  اىل  إشارة   

والسيام يف القضايا القرآنية .

نَاسٍ  وهلذا روي عن اإلمام الرضا  نفسه عن جده رسول اهللا  أنّه يُدعى كل أُ
 .(٢٩) م وسنّة نبيّهم اهنِم، وكتاب رهبّ مَ بإمام زَ

أقول: وكثرياً ما كان اإلمام الرضا يفرس اآليات املباركات التي ترد فيها مفردات حتتمل 
أن يراد هبا غريهم  أو يتوجه املسلمون هبا اىل غري أهل البيت غلطاً يف بيان مصاديقها أو 
عمداً، لرصفها عن األئمة بدوافع سياسية وتفضيلية أخر. وهلذا نلحظ حرصه  يف 
بيان أهنم (حجج اهللا) و (ورثة الكتاب) و (العروة الوثقى). فقد ذكر املؤرخون ما ذهب 
تابَ  ا الْكِ نَ ثْ رَ مَّ أَوْ اليه العلامء يف جملس (املأمون)ملا سأهلم عن (املصطفني) يف قوله تعاىل: ﴿ثُ
نِ اهللاِ  اتِ بإِذِْ مْ سابقٌِ باِلَْريْ نْهُ مِ دٌ وَ تَصِ قْ مْ مُ نْهُ مِ هِ وَ سِ مْ ظاملٌِ لنَِفْ نْهُ مِ نا فَ بادِ يْنا مِنْ عِ فَ طَ ينَ اصْ الَّذِ

ة حممد بكاملها(٣١). ﴾(٣٠). فقال احلارضون: إهنم أمّ بريِ لُ الْكَ ضْ وَ الْفَ ذلكَِ هُ

ذلك  عىل    واستدل  غريهم،  دون  الطاهرة  العرتة  أهنم  اىل  اإلمام  ذهب  حني  يف 
مجيع  الكريمة  اآلية  هبذه  جالله  جل  أراد  لو  أنه  اىل  ذاهبا  قرآين  علمي  عقيل  باستدالل 
تبارك  فعل؛ ألنه  ما  فعل  وإنْ  النار عىل كل مسلم،  مت  رِّ العلامء، حلُ قالت  املسلمني، كام 
ين خالف ذلك، فمن يعمل مثقال  وتعاىل ال يعذب أحداً اصطفاه، والثابت يف رضورة الدّ

.(٣٢) ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة رشاً يره أيضاً

أقول: وما ذهب اليه اإلمام الرضا  يتّسق مع القرآن الكريم الذي مل يصطفِ أحداً 
مع  معنى،  من  (االخالص)  مفردة  عليه  تشتمل  ما  بكل  له  وخملِصا)  لَصاً  خمُ يكن(  مل  ما 
حلاظ أن يكون هؤالء املصطفون مطهرين من الرجس بكل ما حتمله كلمة (الرجس) من 
دالالت أيضاً. وهبذا يثبت أنّ أهل البيت هم (املصطفون) الذين عناهم اهللا تبارك وتعاىل 
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يف اآلية املباركة. ومل خيرج اإلمام الرضا يف بيانه لآلية الكريمة عام ذهب اليه أجداده من 
أئمة أهل البيت يف هذه املسألة؛ فقد روي عن اإلمامني الباقر والصادق  قوهلام يف تفسري 

 .(٣٣) اآلية املباركة سالفة الذكر: (هي لنا خاصة، وإيّانا عنى)

أهل البيت هم حجج اهللا وشهداؤه يف الربية والعروة الوثقى
وهذه مسألة قرآنية أيضاً، فقد عرض املفرسون حديثاً لإلمام الرضا  يف بيان قوله 
ةَ  لَّ جٍ مِ رَ ينِ مِنْ حَ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ما جَ مْ وَ تَباكُ وَ اجْ هِ هُ هادِ قَّ جِ وا يفِ اهللاِ حَ دُ جاهِ تعاىل: ﴿وَ
ونُوا  تَكُ مْ وَ يْكُ لَ يداً عَ هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ يفِ هذا ليَِكُ بْلُ وَ نيَ مِنْ قَ لِمِ مُ املُْسْ كُ امَّ وَ سَ يمَ هُ مْ إبِْراهِ بيِكُ أَ
ىل  املْوَْ مَ  نعِْ فَ مْ  الكُ وْ مَ وَ  هُ باِهللاِ  وا  مُ تَصِ اعْ وَ كاةَ  الزَّ وا  آتُ وَ الةَ  الصَّ وا  قِيمُ أَ فَ النَّاسِ  ىلَ  عَ داءَ  هَ شُ
جج اهللا يف خلقه ،ونحن شهداء اهللا وأعالمه  ﴾(٣٤). يقول فيه اإلمام: (نحن حُ ريُ مَ النَّصِ نعِْ وَ
 دون سواهم؛  يف بريّته)(٣٥). وحديثه يتضمن اإلشارة اىل أمور اختص هبا أهل البيت 
األول منها كوهنم حجج اهللا يف اخللق، فهم الذين حيتج هبم اخلالق تبارك وتعاىل عىل خلقه، 
لعون عىل أحوال العباد بتخويل من اهللا جل جالله، ولعل هذا هو معنى  ألهنم الشهداء املطّ
الشهادة يف قوله تعاىل آنف الذكر ،فضالً عام توحي به مفردة الشهادة من دالالت ومنها 
بوصفهم  وأفعاهلم،  أقواهلم  يف  هلم  وقدوة  للناس  انموذجاً  كوهنم  يف  العمليّة)  (الشهادة 

.(٣٦) مو والفضل بني األمم مجيعاً مقياساً للسّ

، فهي اختصاصهم يف كوهنم الشهداء عىل اخللق  أما الداللة الثانية لقول اإلمام 
لعني عىل اخلالئق وتعرض  العية) يعرف منها كوهنم مطّ شهادة عملية تطبيقية، وشهادة (اطَّ
الربيّة،  الثالثة، فهي كوهنم أعالم  الداللة  أما  تبارك وتعاىل.  بإذن اهللا  العباد  عليهم أعامل 
التي هيتدي هبا كل انسان ضالٍ أو غري  البارزة  وهي إشارة منه اىل أهنم الشواخص 
واالنضواء  هبم  لالقتداء  مستعداً  ويكون  أقواهلم،  ويسمع  أعامهلم   وير يبرصهم  ضالٍ 

حتت لوائهم يف الورود عىل اهللا جل جالله .
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بطرائق خاصة  األمة  أعامل   عىل  املتقدم يف اطالعهم  اإلمام  يتناسب مع قول  ومما 
تُ  لَسْ كالمه  الذي أجاب به بعض الناس الذي طلب اليه الدعاء له وألهل بيته: أَوَ
ذلك،  من  الرجل  فاستعظم  وليلة(٣٧).  يوم  كل  يف  عيلّ  لتعرض  أعاملكم  إنّ  واهللا  أفعل؟ 

فأجابه اإلمام مستدالً بكتاب اهللا: أما تقرأ كتاب اهللا عز وجل: 

ةِ  هادَ الشَّ يْبِ وَ ونَ إىلِ عاملِِِ الْغَ دُّ َ رتُ سَ نُونَ وَ مِ املُْؤْ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ كُ لَ مَ  اهللاُ عَ َ ريَ سَ وا فَ لُ مَ لِ اعْ قُ ﴿وَ
﴾ (٣٨). ثم قال: هو واهللا عيل بن أيب طالب (٣٩).  ونَ لُ مَ مْ تَعْ تُ نْ مْ بامِ كُ ئُكُ بِّ نَ يُ فَ

ويف كالم اإلمام مباحث متعددة يف صدارهتا تأكيده عىل نظرية (عرض األعامل) التي 
قرآنية  اىل  اإلشارة  عن  فضالً  عرشية)،  (اإلماميةاإلثني  عقيدة  يف  الفروع  أهم  من  تعد 
هذه الفكرة التي مصدرها كتاب اهللا، واختصاص هذا العرض لألعامل باهللا جل جالله، 
ضا اإلمام عليا ، بوصفه  وبالرسول األكرم ، واملؤمنني الذي خصّ منهم اإلمام الرّ
املثال الفريد للمفردة املتقدمة، ومن ثمَّ األئمة من ذريته، وهلذا أوردت اآلية املباركة مفردة 

. (املؤمنون) بصيغة اجلمع كام يبدو ختصيصاً هلم
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ه اإلمام  ومما يستدل به عىل قول اإلمام الرضا يف هذا التفسري والبيان لآلية املباركة ،وعدّ
ق بخامتة  علياً هو املقصود بكلمة (املؤمنون)، آية (الوالية) التي نزلت يف اإلمام عيل يوم تصدّ
 النَّصار ودَ وَ يَهُ وا الْ ذُ تَّخِ نُوا ال تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ يُّ وهو راكع التي يقول فيها القرآن الكريم: ﴿يا أَ
 .(٤٠)﴾ َ املِنيِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ مْ إنَِّ اهللاَ ال يَْدِ نْهُ إنَِّهُ مِ مْ فَ نْكُ مْ مِ ُ هلَّ تَوَ نْ يَ مَ ضٍ وَ ليِاءُ بَعْ مْ أَوْ هُ ضُ ليِاءَ بَعْ أَوْ
فضالً عام ورد عن النبي األكرم  يف قوله: عيل سيَّد املؤمنني(٤١)، وهبذا يكون  مصداقاً 

.ومثاالً مميزاً ملفردة (املؤمنون) الواردة يف القرآن الكريم ويف كالم اإلمام الرضا

أقول: ويلحظ أنّ اإلمام الرضا قد أبان عن معنى كلمة (التقو) و(العروة الوثقى) يف القرآن 
ثْقى(٤٢). وة الوُ رْ و والعُ نُ كلمة التقّ ها بأهل البيت . فقد ورد عنه قوله: نَحْ الكريم بأن خصّ

وذلك، فيام يبدو، تفسري لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

ىلَ  عَ ولهِِ وَ سُ ىل رَ تَهُ عَ ينَ كِ لَ اهللاُ سَ نْزَ أَ ةِ فَ لِيَّ هِ ةَ االْ يَّ ةَ حَِ يَّ مِ َ وهبِمُِ احلْ لُ وا يفِ قُ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ عَ ﴿إذِْ جَ
لِيامً﴾(٤٣). لِّ شَْ ءٍ عَ كانَ اهللاُ بكُِ ها وَ لَ أَهْ قَّ هبِا وَ كانُوا أَحَ و وَ ةَ التَّقْ لِمَ مْ كَ هُ مَ لْزَ أَ َ وَ مِننيِ املُْؤْ

املفرسين  التقو)  عن رؤية  بيان معنى (كلمة  يف   الرضا وختتلف رؤية اإلمام 
الذين ذهبوا اىل أن املراد بـ(كلمة التقو) يف القرآن الكريم هي (بسم اهللا الرمحن الرحيم، 
حني  يف   .(٤٥) بالعهد والوفاء  الشهادة  كلمة  إهنا  بعضهم  وقال  اهللا)(٤٤).  رسول  وحممد 
(٤٦). ولكنّ اإلمام   اليه تقديره: كلمة أهل التقو جعلها بعضهم عىل نية حذف مضاف 
الرضا ، وعىل عادته يف تقويم األفكار التي ترغب يف رصف القرآن الكريم عن معانيه 
ومصاديقه احلقيقية يتوجه اىل جعل أهل البيت هم األنموذج الذي يريده اخلطاب القرآين، 
بحيث جعلهم كلمة التقو، فضالً عن كوهنم العروة الوثقى مشرياً بذلك اىل قوله تبارك 
دِ  قَ مِنْ باِهللاِ فَ ؤْ يُ وتِ وَ اغُ رْ باِلطَّ فُ نْ يَكْ مَ يِّ فَ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ راهَ يفِ الدِّ وتعاىل: ﴿ال إكِْ
نْ  مَ ﴾(٤٧)، أو اىل قوله تعاىل: ﴿وَ لِيمٌ يعٌ عَ مِ اهللاُ سَ ا وَ ثْقى الَ انْفِصامَ هلَ ةِ الْوُ وَ رْ كَ باِلْعُ سَ تَمْ اسْ
 .(٤٨)﴾ ورِ مُ إىلَِ اهللاِ عاقِبَةُ األُ ثْقى وَ ةِ الْوُ وَ رْ كَ باِلْعُ سَ تَمْ دِ اسْ قَ نٌ فَ سِ وَ مُْ هُ هُ إىلَِ اهللاِ وَ هَ جْ لِمْ وَ يُسْ
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فهم  احلبل الوثيق ذو العر املأمونة التي ال انفصام هلا وال انقطاع. وذلك عىل سبيل 
التمثيل بحال من تدىلّ من شاهق، فاحتاط لنفسه بأوثق عروة من عر احلبل املتني املأمون 

االنقطاع، حسبام يذكر الزخمرشي(٤٩).

وليس ببعيد قول اإلمام الرضا عن قول رسول اهللا  الذي جعل فيه القرآن وأهل 
البيت حبالً حمدوداً من السامء اىل األرض يف حديث الثقلني، فهام معاً العروة الوثقى التي 

ال انفصام هلا .

وقد الحظت أنّ اإلمام الرضا يعتمد مبدأ اإلشارة اىل أهل البيت، وهو منهم يف كثري من 
النصوص القرآنية التي ترد فيها مفردات يرصفها بعض املسلمني عن مصداقها احلقيقي 
ضِ  رْ األَ امواتِ وَ ىلَ السَّ مانَةَ عَ نَا األَ ضْ رَ األمثل. فنجده يفرسّ مفردة (األمانة) يف قوله تعاىل: ﴿إنَِّا عَ
بـ (الوالية)   .(٥٠)﴾ والً هُ وماً جَ لُ إنَِّهُ كانَ ظَ ا اإلِنْسانُ  هَ لَ حََ نْها وَ مِ نَ  قْ فَ أَشْ نَها وَ لْ يَْمِ أَنْ   َ بَنيْ أَ فَ الِْبالِ  وَ
عاها بغري حقّ كفر(٥١).  فهو  يفهم من مفردة (األمانة)  القرآنية  : األمانة الوالية، من ادَّ قائالً
 معنى أبعد من دالاللتها املعجميّة التي يتداوهلا املعجميون؛ ذاهبا هبا اىل كوهنا والية اهل البيت
وااليامن هبم يف كوهنم أولياء رسول اهللا ، والواجب عىل األمة مواالهتم؛ ألهنم املخصوصون 
 من هذه االمة باحد...هم أساس الدين  : ال يقاس بآل ممد  هبا كام يقول أمري املؤمنني 
بحسب  والوالية،  والوراثة(٥٢).  الوصية  وفيهم  الوالية،  حق  خصائص  وهلم  اليقني...  وعامد 

مذهب أهل البيت، معناها فرض طاعتهم ألهنم قادة األمة ورؤساؤها يف الدنيا واآلخرة .

 وهذا الوجه الذي فرسّ به اإلمام الرضا مفردة األمانة بـ (الوالية) قرآين املنشأ .و بعبارة أخر
أن اإلمام مل يطلق هذا املبنى من التفسري منرصفاً عن القرآن الكريم ،فالقرآن نفسه خصّ الوالية 
﴿إنَِّام  وتعاىل:  تبارك  قوله  ذلك  ،ومن  موضع  غري  يف    عىل  املؤمنني  وبأمري  وبرسوله  باهللا 
﴾(٥٣). وهذه  ونَ عُ مْ راكِ هُ كاةَ وَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ الةَ وَ ونَ الصَّ قِيمُ ينَ يُ وا الَّذِ نُ ينَ آمَ الَّذِ هُ وَ ولُ سُ رَ مُ اهللاُ وَ ليُِّكُ وَ
اآلية املباركة خمصوصة بعيل  كام تذكر املدونات التفسريية(٥٤). ومن املالحظ أنّ املدونات 
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اخلاصة بعقائد اإلمامية تؤكد كثرياً عقيدة (الوالية) التي ترد كثرياً يف أحاديث أئمة أهل البيت 
بُني عليها اإلسالم،  . فقد روي عن اإلمام حممد بن عيل الباقر حديثاً يف األسس التي 
فعد منها (الوالية) ألهل البيت. يقول اإلمام : بُني اإلسالم عىل مخسة دعائم: إقام الصالة، 

وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت احلرام، والوالية لنا أهل البيت(٥٥). 

أقول: وقد الحظت أن عناية اإلمام الرضا  هبذهِ القضية كانت عناية مميزة ،حتى أنّه 
فرسّ مفردات قرآنية متعددة داالً هبا عىل (الوالية). ويف ذلك دليل عىل عنايته يف تصويب األفكار 
السائدة يف عرصه التي كانت تدعو اىل االبتعاد عن والية األئمة، فضالً عن والية أمري املؤمنني 

. عيل
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 املبحث الثالث
عصمة األنبياء

نْعه من فعل املوبقات والوقاية منها(٥٧).  العصمة يف اللغة املنع(٥٦). وعصمة اهللا للعبد مَ
أما العصمة يف االصطالح، فهي (لطف يفعله اهللا تعاىل باملكلف، بحيث يمتنع منه وقوع 
 التقو أعىل درجات  املعنى  والعصمة هبذا  عليها)(٥٨).  قدرته  مع  الطاعة  وترك  املعصية 
وجواز  العصمة  يف  االسالمية  املدارس  اختلفت  وقد  الشهوات(٥٩).  عن  واالبتعاد 
اشرتاطها أو وجوبه يف األنبياء واألئمة  الذين خيتارهم اهللا جل جالله ويبعثهم لألمم 

مبرشين ومنذرين .

ويذهب املسلمون من غري اإلمامية اىل عدم اشرتاط العصمة يف األنبياء والرسل قبل 
اختيارهم للرسالة ويف أثنائها. وهلذا نجد املتون التفسريية حتفل بالكثري من األفكار التي 
عليها،  يكونوا  أن  ينبغي  التي  احلال  عن  وخترجهم  والرسل  األنبياء  مقام  اىل  تيسء  ربّام 
بوصفهم مبعوثني اىل أمم تصدر منها الكثري من األعامل واألقوال غري املقبولة، فليس من 

املعقول و املقبول أن يترصف هؤالء األنبياء بمثل ترصفات الرعية أو العوام من الناس.

والظاهر أنّ هذهِ املقوالت التي يذهب اليها سائر املسلمني راجعة يف األصل اىل ظواهر 
هم منها جواز وقوع اخلطأ  القرآن الكريم الذي وردت فيه مجلة من اآليات الكريمة التي فُ
 أئمة أهل البيت  هلذه االفكار البعيدة عن الصواب،  أو صدوره من األنبياء. وقد تصدّ
هوا أنبياء اهللا ورسله وأنفسهم عن هذه املسائل. وأخذ عنهم تالميذهم هذه العقيدة  ونَزّ
باجلانب  األنبياء واألوصياء، وربطوا ذلك  األفكار ولوازمها عىل  روا هلا وصححوا  ونظّ
اليه من  العقيل الذي يمنع ارتكاب من اصطفاهم اهللا تبارك وتعاىل للقيام بمهام الدعوة 
ز بعض أئمة املسلمني من الفرق اإلسالمية  القيام بام خيالف مفاهيم هذا االختيار. فقد جوّ
ل بعض املسلمني  وقوع كل ذنب من األنبياء صغرياً كان أو كبرياً حتى الكفر، يف حني فصّ
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يف ذلك ومل يصل هبم احلد اىل جتريدهم االنبياء من العصمة(٦٠).

يف حني أنّ اإلمامية يذهبون اىل عصمة االنبياء مطلقاً قبل البعثة ويف أثنائها .

ر أهل البيت  والذي هيم ههنا هو مواقف األئمة  ومقوالهتم فيام خيص (عصمة األنبياء)، فقد سخّ
وا الكثري من األقوال التي زعم أصحاهبا جواز وقوع الكبائر من الرسل. أنفسهم للذبَّ عن األنبياء وردّ

مبدأ  دافع كثرياً عن  الذي   الرضا روا هذا االجتاه اإلمام  الذين تصدّ األئمة  ومن 
عصمة األنبياء وصواب مواقفهم وأفعاهلم التي يذكرها القرآن الكريم. ومن ذلك إجابته 
أليس من  يابن رسول اهللا:   : قائالً ملاّ سأله عن قوله يف عصمة األنبياء  املأمون  عن سؤال 

قولك إنّ األنبياء معصومون؟ قال : بىل. قال: فام معنى قول اهللا: 

َ﴾(٦١). قال  الْكاذِبنيِ مَ  لَ تَعْ وَ وا  قُ دَ ينَ صَ الَّذِ لَكَ   َ بَنيَّ تَ يَ تَّى  ُمْ حَ هلَ نْتَ  أَذِ ملَِ  نْكَ  ا اهللاُ عَ فَ ﴿عَ
بذلك  وأراد  نبيّه  بذلك  خاطب  بإجارة  واسمعي  أعني  بإيّاكِ  نزل  مما  هذا   : الرضا 
كَ  لُ مَ نَّ عَ بَطَ يَحْ تَ لَ كْ بْلِكَ لَئنِْ أَشَْ ينَ مِنْ قَ إىلَِ الَّذِ يَ إلَِيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ أمتّه. وكذلك قوله: ﴿وَ
ئاً  يْ مْ شَ يْهِ إلَِ نُ  كَ تَرْ تَ  دْ دْ كِ لَقَ تْناكَ  بَّ ثَ أَنْ  لَوْ ال  ﴾(٦٢). وقوله تعاىل: ﴿وَ نيَ سِِ ونَنَّ مِنَ االْ تَكُ لَ وَ

ون: صدقت يابن رسول اهللا(٦٤). لِيالً﴾(٦٣). فقال املأمُ قَ

والنص املتقدم يوضح موقف اإلمام يف قضية العفو عن النبي الوارد يف القرآن الكريم، 
فاآلية يف ظاهرها  نفسه،  املأمون  الفكر االسالمي، فضالً عن  التي شغلت  القضية  وهي 
عىل  تدل  (عفو)   مفردة  ألن  األكرم،وحاشاه؛  النبي  من  الزلل  أو  اخلطأ  بوقوع  توحي 

الصفح والتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه حسبام يقول اللغويون(٦٥).

 ه اآلية توجيهاً آخر جاعالً إياها من باب أنّ اخلطاب للنبي ولكن اإلمام  وجّ
واملقصود به الناس من أمته الذين جيوز عليهم ارتكاب مثل هذه االفعال التي يؤاخذهم 
اهللا هبا. فوجه اإلمام النص الكريم توجيهاً ينأ به عن نسبة اخلطأ اىل النبي األكرم؛ ألنّ 
نْك)،  سياق اآلية املباركة سياق عتاب خاطب فيه التعبري القرآين النبي بـ (الضمري) يف (عَ
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بلفظ  ذلك  عليه، مصدراً  األمور  مثل هذه  له عن جواز وقوع  وتنزهياً    لشأنه  تفخيامً 
تعاىل  اهللا  بأنَّ  عر  يُشْ لئال  اخلاتم؛  النبي  شأن  يف  اهللا  من  لوقوعه  وتصديقاً  حتقيقاً  (العفو) 
 . يؤاخذ نبيه بفعله، ولكي ال حيس املتلقي أنّ يف اآلية رضباً من التقريع والغضب عليه
وهذا األمر يتناسب يف مضامينه مع توجيه اإلمام الرضا لآلية املباركة، فاألمر يف خطاب 
األمة من خالل النبي أمر إرشادي له  بأن ال يفعل ما كان األوىل له أن ال يفعله، مع 

كون هذا الفعل الذي قام به النبي غري حمظور عليه فعله، ولكن األوىل به أن ال يفعله(٦٦).

النأي عن نسبة  املباركة بشكل يمكن معه  وثمة وجه آخر يمكن أن حتمل عليه اآلية 
 ﴾ نْكَ عَ اهللاُ  ا  فَ ﴿عَ تعاىل:  قوله  أنّ  اىل  املفرسين  بعض  ذهب  فقد  األكرم،  النبي  اىل  اخلطأ 
ك اهللا، فلم  لحكَ اهللا وأعزّ استفتاح للكالم، فهو كقول القائل يف خطاب شخص ما: أصْ

يكن للنبي  ذنب يعفى عنه(٦٧).

ويذهب بعض املفرسين اىل وجه آخر جييز نسبة اخلطأ اىل رسول اهللا، وعندهم أنّ اهللا 
﴾ عن اجلناية عىل أساس أن (العفو) رديف هلا . نْكَ ا اهللاُ عَ فَ تعاىل كنّى بـ ﴿عَ

لك  واعتلوا  استأذنوك  حني  الغزو  عن  القعود  يف  هلم  أذنت  مالكَ  اآلية:  ومعنى 
استأنيت باإلذن حتى يتبنيّ لك من صدق يف غدره ممن كذب فيه(٦٨). بعللهم،وهالّ

أقول: ومثل هذا الوجه يف نسبة األخطاء اىل النبي  وغريه من األنبياء يتجاوز احلد 
وانموذج   للتقو أهل  ألهنم  هبا؛  يقومون  التي  أفعاهلم  وتصويب  احرتامهم  وجوب  يف 
للطاعة، فليس من املعقول أن تصدر منهم املخالفات التي متتنع يف العادة عىل من هم أقل 

منهم شأناً ومنزلة.

أوامره  وإجابة  اليه  وااللتجاء  وتعاىل  تبارك  اهللا  بحبل  التمسك  من  رضب  فالعصمة 
وترك نواهيه،  وتكريم للنفس عن الوقوع يف املعايص مع القدرة عليها .وهلذا ركز أئمة 
، فحني سئل اإلمام زين   عىل عصمة االنبياء، فضالً عن عصمتهم هم  أهل البيت 
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، فقال:  العابدين  عن معنى أن يكون اإلمام معصوماً

هو املعتصم بحبل اهللا(٦٩). وقريب من ذلك ما أجاب به اإلمام الباقر بعضهم قائال: 

املعصوم هو املمتنع باهللا عن مجيع مارم اهللا(٧٠).

األئمة  من  واألوصياء  األنبياء  هبا  يتمتع  التي  العقل  قوة  أنّ  تؤيد    هذه  وأقواهلم 
قادرين  مع كوهنم  املعايص  ذاك عقوهلم عىل  عند  تُغلب  فال  وتغلبها،   تتجاوز شهواهتم 
عليها. والبد من اإلشارة اىل أنّ املراد (بحبل اهللا)يف حديث اإلمام زين العابدين  هو 
القرآن الكريم، فضالً عن العرتة الطاهرة، فهذان العنوانان الزمان مهامن من لوازم خصال 

املعصوم أو الذي يتدرج يف مراتب العصمة حتى يصل اىل قمتها.

ونجد نظائر كثرية لعناية اإلمام الرضا  بنفي وقوع املعايص من األنبياء ،ومنها دفعه 
أال   : قائالً املأمون  سأله  إذ  (زليخة)،  بـ    يوسف  همَّ  يف  الناس  فيها  وقع  التي  الشبهة 
تْ  َّ دْ مهَ لَقَ تقولون إنّ األنبياء معصومون؟ فقال اإلمام: بىل. فقال فام تفسري هذهِ اآلية: ﴿وَ
نَا  بادِ عِ مِنْ  إنَِّهُ  شاءَ  حْ الْفَ وَ وءَ  السُّ نْهُ  عَ فَ  لنَِصِْ ذلكَِ  كَ بِّهِ  رَ هانَ  رْ بُ  أ رَ أَنْ  ال  لَوْ  هبِا  مَّ  هَ وَ بهِِ 
﴾(٧١). فقال اإلمام : لقد مهت به ،ولوال رأ برهان ربّه هلم هبا كام فعلت،  نيَ لَصِ املُْخْ
لكنه كان معصوماً، واملعصوم ال يمّ بذنب وال يأتيه. فقال املأمون: هللا درك يا أبا احلسن(٧٢). 

ت  مهّ كام  الفعل  بارتكاب  اهلَمّ  أنه  كالمه،  من  يبدو  كام   ، اهلَمَّ من  يفهم    واإلمام 
(زليخة) بذلك، ولكنه يرصف هذا النوع من اهلمّ بالفعل عن احلدوث، بل عن الوقوع يف 
نفس يوسف واخلطر يف ذهنه بنوع من العالج االهلي لذلك، وهو وجود (برهان ربّه) يف 

نفسه الذي رآه يوسف عىل نحو يمنعه من القيام بالفعل املحرم.

وهذا الربهان هو العصمة التي وجدت يف نفسه ووقعت يف نظره الذي أبرص به حقيقة 
طاعة اهللا تبارك وتعاىل وخمالفة هو النفس. فجاء تأويل اإلمام لظاهر النص القرآين الئقاً 
 الذي ابتعد عن مواطن الريبة مؤرشاً التفكر يف عقاب اهللا جل  بحال النبي يوسف 
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مّ شارعاً بارتكاب تلك الفعلة. جالله وغضبه عليه فيام لو تبادر اىل ذهنه وهَ

غ لنا تقديم اإلمام الرضا لتعبري (ولوال أنْ رأ برهان ربّه هلمَّ هبا كام مهّت)،  وهذا التوجيه يسوّ
يق . وهذا االجتاه الذي  مفرساً عبارة (برهان ربّه) بـ (العصمة)التي يتحىل هبا يوسف الصدّ
ذكر يتناسب مع ما ينقله اإلمام الرضا نفسه عن اإلمام الصادق  بأنّ همَّ يوسف خيتلف عن 
ت بأنْ تفعل القبيح، وهمَّ بأن ال يفعله. يقول اإلمام الرضا: لقد  مِّ (زليخة)؛ ألهنا إنام مهّ هَ

ت بأن تفعل، وهمَّ بأن ال يفعل(٧٣). حدثني أيب عن أبيه الصادق  أنّه قال: مهّ

ه اإلمام الرضا  داللتها عىل غري ما  ة الكثري من اآليات القرآنية التي وجّ أقول: وثمّ
تفهمه الفرق االسالمية األخر فيام خيص األنبياء حتفل هبا املدونات اإلمامية(٧٤)، ولعلنا 
نكتفي بام ذكر فيام سلف يف اإلبانة عام يتبناه مذهب أهل البيت من نظر بخصوص عصمة 

األنبياء. 
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املبحث الرابع
 التوحيد والعقائد اإلسالمية 

السجاالت  من  الكثري  حوهلا  ودارت  االسالمي،   الفكر  املباحث  هذه  شغلت  وقد 
واملناظرات الفكرية، وانقسمت األمة االسالمية يف عقائدها انقسامات متعددة حتى بات 
الذي يعد  (التوحيد)  الكفر واخلروج عن وجوه  القول يف بعض هذه األفكار رضباً من 

األصل األول من أصول الدين عند املسلمني .

(أحديته)  عن  ب  والذّ وتعاىل  تبارك  اهللا  توحيد  عىل    البيت  أهل  أئمة  دأب  وقد 
التي مل يشاركه فيها غريه، وقاموا بجهود كبرية يف سبيل تصحيح األفكار التي سادت يف 
أذهان الناس؛ رغبة منهم يف ترسيخ القيم واملوازين القرآنية التي فرضها اهللا تعاىل يف كتابه 
وا هلذه االفكار التي  الكريم. وكان اإلمام الرضا  واحداً من أهل البيت الذين تصدّ

نذكر منها:

1( عقيدة التثنية والتثليث
وهي إحد العقائد التي اختص هبا النصار الذين جيعلون من املسيح عيسى بن مريم ابناً 
هللا، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً، وعندهم أنّ اهللا روح القدس اله واحد. وأنّه (جل جالله) متحد 

ومتكون من ثالثة: (األب واالبن وروح القدس) ،وهؤالء الثالثة إله واحد يف فكر هؤالء(٧٥).

وقد وقف اإلمام الرضا  بوجه هذا النوع من الرشك باهللا تبارك وتعاىل ،متخذاً من القرآن 
الكريم دليالً عىل نفي هذا التثليث املنكر. فقد روت املدونات التأرخيية وكتب األخبار حوار اإلمام 
ه اإلمام يف جملس املأمون.  فقد قال  مع (اجلاثليق)،  وهو رأس األساقفة من النصار الذي حاجَّ
إنّا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد  يا نصاين، واهللا  اإلمام يف حوار طويل سائالً اجلاثليق بقوله: 
واهللا  أفسدتَ  اجلاثليق:  قال  وصالته.  صيامه  وقلة  ضعفه  إالّ  شيئاً  اكم  يسْ عِ عىل  ننقم  وما   ،
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اكم  يْسَ : وكيف ذلك؟ قال اجلاثليق: من قولك: إنّ عِ فت أمرك... قال الرضا  علمك وضعّ
كان ضعيفاً قليل الصيام قليل الصالة، وما أفطر عيسى يوماً قط وال نام بليلٍ قط، وما زال صائم 

نْ كان يصوم ويصيل؟!. فخرس اجلاثليق وانقطع(٧٦). لِمَ الدهر، قائم الليل. قال الرضا : فَ

لقد أراد اإلمام من حواره هذا استدراج النرصاين اىل اإلقرار بكون عيسى  نبياً ال يعبد إالّ 
اهللا تبارك وتعاىل؛ ليفند بذلك مقالتهم التي تقوم عىل عدَّ املسيح ابناً هللا تبارك وتعاىل. وهي املقولة 
ض بأصحاهبا وكفرهم بسبب ما ذهبوا اليه من أقوال تنايف وحدانية  التي نفاها القرآن الكريم وعرّ

اهللا جل جالله.  فقال تعاىل عىل لسانه: 

يبِّ  وا اهللاَ رَ دُ بُ اعْ ائيِلَ  بَنيِ إسِْ يا  يحُ  املْسَِ قالَ  يَمَ وَ رْ مَ ابْنُ  يحُ  املْسَِ وَ  إنَِّ اهللاَ هُ وا  قالُ ينَ  الَّذِ رَ  فَ دْ كَ ﴿لَقَ
﴾(٧٧). وقال  أَنْصارٍ َ مِنْ  املِنيِ للِظَّ ما  ارُ وَ النَّ أْواهُ  مَ ةَ وَ نَّ الَْ هِ  يْ لَ مَ اهللاُ عَ رَّ دْ حَ قَ فَ باِهللاِ  كْ  ِ يُرشْ نْ  إنَِّهُ مَ مْ  بَّكُ رَ وَ
ولُونَ  امَّ يَقُ وا عَ تَهُ نْ يَ  ْ إنِْ ملَ دٌ وَ َّ إلِهٌ واحِ ما مِنْ إلِهٍ إالِ وا إنَِّ اهللاَ ثالثُِ ثَالثَةٍ وَ ينَ قالُ رَ الَّذِ فَ دْ كَ أيضاً: ﴿لَقَ

 .(٧٨)﴾ ليِمٌ ذابٌ أَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ نَّ الَّذِ سَّ يَمَ لَ

النِ  أْكُ ةٌ كانا يَ يقَ دِّ هُ صِ مُّ أُ لُ وَ سُ لِهِ الرُّ بْ لَتْ مِنْ قَ دْ خَ ولٌ قَ سُ َّ رَ يَمَ إالِ رْ يحُ ابْنُ مَ ا املْسَِ وقال ايضاً: ﴿مَ
﴾(٧٩). ومن ثَم أنكر اهللا تبارك وتعاىل عىل  ونَ كُ فَ ؤْ نَّى يُ رْ أَ مَّ انْظُ ُمُ اآلياتِ ثُ ُ هلَ بَنيِّ يْفَ نُ رْ كَ عامَ انْظُ الطَّ
أهل الكتاب غلوهم يف الدين وموقفهم من املسيح الذي هو رسول اهللا وكلمته التي القاها اىل مريم 
ولُ  سُ يَمَ رَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ قَّ إنَِّامَ املْسَِ َ َّ احلْ ىلَ اهللاِ إالِ وا عَ ولُ ال تَقُ مْ وَ ينكُِ وا يفِ دِ لُ تابِ ال تَغْ لَ الْكِ ﴿يا أَهْ
مْ إنَِّامَ اهللاُ إلِهٌ  اً لَكُ ريْ وا خَ ةٌ انْتَهُ وا ثَالثَ ولُ ال تَقُ لِهِ وَ سُ رُ وا باِهللاِ وَ نُ آمِ هُ فَ نْ وحٌ مِ رُ يَمَ وَ رْ لْقاها إىلِ مَ هُ أَ تُ لِمَ كَ اهللاِ وَ

يالً﴾(٨٠). كِ فى باِهللاِ وَ كَ ضِ وَ رْ ما يفِ األَ امواتِ وَ هُ ما يفِ السَّ لَدٌ لَ هُ وَ ونَ لَ بْحانَهُ أَنْ يَكُ دٌ سُ واحِ

النرصانية معتمداً  العقيدة  تقوم عليها  فكرة  أسوء   قد صحح  الرضا  اإلمام  يكون  وهبذا 
جالله  جل  اهللا  فيه  د  َ رسَ الذي  القرآين  الدليل  والثاين  العقيل،  الدليل  األول  األدلة؛  من  رضبني 
ه ابناً هللا اىل تنزهيه من هذه الفرية، واثبات كونه عبداً من  املراحل التي مرّ هبا اتباع عيسى  يف عدّ

عباده الذين اختارهم ليكونوا من املرسلني .
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2( نفي الصفات احلادثة عن اهللا تبارك وتعاىل
فقد روي عن اإلمام الرضا  جوابه لبعض من سأله أنّ قوماً يقولون: إنّ اهللا عامل 
نْ قال بذلك  : مَ بعلم، وقادر بقدر، وحي بحياة وقديم بقدم، وسميع بسمع. فقال 
ودان به، فقد اختذ مع اهللا آهلة اخر، وليس من واليتنا يف شء. ثم قال: مل يزل اهللا سبحانه 

 .(٨١) عليامً قادراً حياً سميعاً بصرياً لذاته، تعاىل عام يقول املرشكون واملشبهون علواً كبرياً

ويرد اإلمام هنا عىل مذهب وعقيدة شاعت بني فرقة من املسلمني من املشبَّهة الذين 
ونه جسامً يتصف بصفات احلدوث التي يتسم هبا املخلوقون، وهلذا  جيسمون اهللا تعاىل ويعدّ
ه  حاسامً يف نفي الصفات عن احلق جل جالله فأثبت ملن يدعي ذلك الرشك  كان ردّ
يبنيّ لألمة    الرضا  . واإلمام  البيت  أنه أخرجهم من والية أهل  والتشبيه،  حتى 
.  ويف ذلك  االسالمية رضورة نفي الصفات عن اهللا تعاىل ليكون توحيدهم توحيداً حقيقياً
ين معرفته ،وكامل معرفته التصديق به، وكامل التصديق به  يقول اإلمام عيل:  أول الدِّ
توحيده، وكام توحيده االخالص له ،وكامل االخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل 
صفة أهنا غري املوصوف، وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة، فمن وصف اهللا فقد قرنه، 
ه(٨٢). وهذا  ،فقد عدّ ه، ومن حدّ أه فقد حدّ زّ أه، ومن جَ نّاه فقد جزّ نّاه، ومن ثَ ومن قرنه فقد ثَ

. هو األصل يف التوحيد الذي تسري عليه مدرسة أهل البيت

ون النصوص القرآنية  وهلذا نجدهم  يسعون اىل تنزيه اهللا عن كل ما ال يليق به من صفات ،ويوجهّ
املباركة التي تشتمل يف ظاهرها عىل نسبة املكان والزمان اىل اهللا تعاىل توجيهاً صائباً يبعدها عن الشبهات 
دوق سؤال املأمون لإلمام عن قوله تبارك وتعاىل:  التي هتفو اليها قلوب  املشبّهة. فقد رو الشيخ الصّ

نُ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ مْ أَ كُ وَ بْلُ ىلَ املْاءِ ليَِ هُ عَ شُ رْ كانَ عَ امٍ وَ يَّ ةِ أَ تَّ ضَ يفِ سِ رْ األَ امواتِ وَ قَ السَّ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ ﴿وَ
 .(٨٣)﴾ ٌ بنيِ رٌ مُ حْ َّ سِ وا إنِْ هذا إالِ رُ فَ ينَ كَ ولَنَّ الَّذِ يَقُ تِ لَ دِ املْوَْ وثُونَ مِنْ بَعْ بْعُ مْ مَ لْتَ إنَِّكُ لَئنِْ قُ الً وَ مَ عَ

السموات  خلق  قبل  واملالئكة  واملاء  العرش  خلق  وتعاىل  تبارك  اهللا  إنَّ   :فقال
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ثم جعل  اهللا عز وجل،  وباملاء عىل  وبالعرش  بأنفسها  تستدل  املالئكة  واألرض،فكانت 
رفع  ثم  قدير،  أنه عىل كل شء  فتعلموا  للمالئكة،  قدرته  بذلك  ليظهر  املاء،  عرشه عىل 
أيام، وهو مستولٍ  السبع واألرض يف ستة  السموات  بقدرته ونقله وجعله فوق  العرش 
عىل عرشه وكان قادراً عىل أن خيلقها يف طرفة عني، ولكنه تعاىل خلقها يف ستة أيام، ليظهر 
للمالئكة كامل خلقه منها شيئاً بعد شء فيستدل بحدوث ما يدث عىل اهللا تعاىل مرة بعد 
ال  خلق،  ما  مجيع  وعن  العرش  عن  غني  ألنه  اليه؛  به  حلاجة  العرش  اهللا  خيلق  ومل  ة.  مرّ
يوصف بالكون عىل العرش؛ ألنه ليس بجسم تعاىل عن صفة خلقه علواً كبرياً (٨٤). ويضع 
اإلمام بحديثه هذا قاعدة يمكن هبا بيان معنى عرش اهللا تبارك وتعاىل الذي يرد ذكره يف 
القرآن الكريم؛ فيفهم من كالمه أنّ العرش هو قدرة اهللا جل جالله ومكان استيالئه عىل 

الساموات واألرض وحمل عظمته التي ال ينازع فيها ابداً. 
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٣( اجلرب واالختيار )التفويض(
وهي من املسائل الفكرية الكبرية التي شغلت األمة االسالمية مدة من الزمن ،والسيام 
بيان األساس يف نشأة  املتكلمون من املسلمني اىل   إذ تصد القرن االسالمي األول؛  يف 
املدونات  .وتذكر  تعاىل؟  اهللا  من  أو  منه  هي  وهل  والطاحلة،  منها  الصاحلة  العبد  أفعال 
اخلاصة بالفرق االسالمية أنّ فكرة الرصاع بني (اجلرب واالختيار) قد دخلت تاريخ اإلسالم 
وانترشت بني املسلمني عن طريق الذين دخلوا اىل اإلسالم من الديانات األخر؛ إذ كانوا 
س الشبهات بني املسلمني وخلق حالة من االضطراب الفكري يف األذهان(٨٥).  حياولون دَ

واالختيار)  (اجلرب  ملسألتي  واملتكلمني  املسلمني  الفالسفة  من  الكثري  س  حتمّ وقد 
واختارت بعض الفرق االسالمية القول باجلرب يف حماولة منها لتسويغ أفعال املنتمني اليها 
أفعاهلم وترصفاهتم ليست منهم، وإنام هي من اهللا خالق كل يشء وال دخل  أنّ  وإظهار 
بأفعاهلم تلك. وهبذا الوجه يكون اهللا تعاىل قد أجرب عباده عىل ارتكاب كل يشء  للعباد 

 . قبيحاً كان أو صحيحاً

ف املدونات اخلاصة بالفرق االسالمية مصطلح (اجلربية) مرجعة إياه اىل (اجلرب)،  وتعرّ
ب تعاىل شأنه(٨٦). ومعناه نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته اىل الرّ

ويعد اجلعد ابن درهم (ت ١٢٨#) من أوائل الذين دعوا اىل هذه الفكرة يف اإلسالم 
وبثها بني املسلمني. وكان اجلعد يسكن الشام، وهو موىل لبني احلكم ،ويتصل بجامعة من 
اليهود فأخذ منهم فكرة القول باجلرب، والزم األمويني وتوىل تربية أبنائهم، وكان مقرباً من 
الشبهات واملقوالت اخلارجة  بالكثري من  القول  اليه  بعنايتهم. وينسب  خلفائهم وحماطاً 
عن توحيد اهللا جل جالله، وعنه أخذت مقولة خلق القرآن، وأن اهللا تعاىل مل يتخذ ابراهيم 
خليالً ومل يكلم موسى تكليامً، وهو أول من حفظت عنه مقالة التعطيل يف اإلسالم، وقد 
وصفته كتب الرتاجم بأنه مبتدع ضال أخذ عنه القول بخلق أفعال العباد(٨٧). وقد اقتص 
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منه خالد بن عبد اهللا القرسي وايل الكوفة لد هشام بن عبد امللك يوم األضحى(٨٨). 

وقد تصد أئمة أهل البيت  هلذا الرضب من األفكار املنحرفة التي أشاعها (اجلعد 
بن درهم) واتباعه، ووقفوا منها مواقف مانعة مصححة؛ ليزيلوا الشبهات التي تعرضت 
اإلمام  أوجدها  التي  األمرين)  (األمر بني  نظرية  العقيدة االسالمية. فظهرت عندهم  هلا 
الصادق جعفر بن حممد  يف مقولته التي أجاب هبا سؤال من سأل عن أفعال العباد 

وهل هم جمبورون عىل أفعاهلم أو خمولون ختويل تفويض؟ .

، ولكن أمر بني أمرين(٨٩). ويضَ َ وال تَفْ ربْ فقال : ال جَ

عىل  أكرههم  أو  الناس  أجرب  قد  وتعاىل  تبارك  اهللا  يكون  أنّ  قاطعاً  نفياً  ينفي  احلديث  وهذا 
أفعاهلم، كامهي الفكرة التي تذهب اليها فرقة (اجلربية) التي حتاول تسويغ األفعال السيئة التي يقوم 
هبا الناس أو األمراء واخللفاء من قتل وانتهاك للحرمات باسم الدين واسم اهللا، عىل نية أنّ أفعاهلم 

خملوقة وموضوعة فيهم بقدرته تعاىل، وأنه هو الذي أجربهم عىل فعلها. فتعاىل اهللا عامّ يصفون.

العباد تفويضاً  ض  تبارك وتعاىل قد فوّ أنْ يكون اهللا  نفياً قاطعاً  ينفي  إنّ هذا احلديث 
مطلقاً للقيام بأيَّ يشء دون أن يكون له سلطة عىل املخلوقني.

أبان  املذهبني. وقد  الفصل بني هذين  القول  اختارت    البيت  أهل  أن مدرسة  غري 
سئل  ،ملاّ  األمرين  بني  واألمر  والتفويض  اجلرب  فكرة    الرضا  موسى  بن  عيل  اإلمام 
بالرب،  قال  فقد  عليها،  بنا  يعذّ ثم  أفعالنا  يفعل  اهللا  أنّ  زعم  ن  مَ  : قائالً فأجاب  ذلك،  عن 
والقائل  بالتفويض،  قال  فقد   ، اىل حججه  والرزق  اللق  أمر  ض  فوّ اهللا  أنّ  ومن زعم 
بالرب كافر، والقائل بالتفويض مرشك. فقلت له: يابن رسول اهللا فام أمر بني أمرين؟ فقال: 
وا عنه. فقلت: فهل هللا عز وجل مشيئة وإرادة  وجود السبيل إىل إتيان ما أمروا به وترك ما هنُ
يف ذلك؟ فقال: أما الطاعة فإرادة اهللا ومشيئته فيها األمر هبا والرضا هلا واملعاونة عليها، 
خط والذالن عليها. قلت فلله عز وجل فيها  وإرادته ومشيئته يف املعايص النّهي عنها والسّ
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القضاء؟ قال: نعم. ما من فعل يفعله العباد من خري وش االّ وهللا فيه قضاء. قلت: فام معنى 
هذا القضاء؟ قال: 

احلكم عليهم بام يستحقونه عىل أفعاهلم من الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة(٩٠).

واإلمام  يظهر للمخاطب أنّ مسألة األمر بني األمرين مرتبطة بطاعة االنسان هللا 
تبارك وتعاىل من خالل إتيان ما أمره به وترك ما هني عنه بمشيئة اهللا وإرادته، فإنّه تعاىل 
يُعني العبد وهييئ له من أمره رشداً إذا عزم عىل تنفيذ الطاعات التي يرتضيها ويدعو اليها،  
وإنه تعاىل ينهى العبد ويمنعه من القيام باملنكرات والقبائح التي تسخطه وتغضبه، وكل 
ذلك مرتبط باحلكم عىل هذه األفعال وفاقاً ملبدأ الثواب والعقاب الذي جيازي اهللا به العباد 

وهذا هو معنى القضاء .

وتعاىل:﴿إنَِّا  تبارك  اهللا  قول  عىل  معتمد  اإلمام  له  فصّ الذي  الوجه  وهذا  أقول:   
وراً﴾(٩١) ومرتبط أيضاً بمشيئته جل جالله؛ ألنه هو الذي  فُ ا كَ إمَِّ راً وَ ا شاكِ بيِلَ إمَِّ يْناهُ السَّ دَ هَ
ن اإلنسان ومنحه املشيئة والقوة والنعمة، والسمع والبرص، فإن العبد ال يفعل فعال أو  مكّ
يكون قضاء الزماً وهذا  (القضاء) ال  اهللا وقدرته ومشيئته، ولكن هذا  بقضاء  إالّ  يرتكه 
(القدر) ليس قدراً حمتوماً. وهذا ما أبان عنه اإلمام عيل  الذي أجاب بعض السائلني 
عند مسريهم اىل الشام بأنّ خروجهم كان بقضاء وقدر ،فقال له اإلمام: لعلك ظننت قضاء 
الزماً وقدراً حامتاً، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد الوعيد. وإنّ اهللا 
سبحانه أمر عباده ختيرياً وهناهم تذيراً، وكلف يسرياً ومل يكلّف عسرياً، وأعطى عىل القليل 
للعباد  الكتب  ينزل  لعباً، ومل  األنبياء  سل  رْ يُ يُطع مكرها ومل  صَ مغلوباً، ومل  يُعْ كثرياً، ومل 
، ذلك ظنُّ الذين كفروا، فويل للذين  عبثاً، وال خلق الساموات واألرض وما بينهام باطالً

كفروا من النار(٩٢).

التي   املسألة قوله  لتوضيح هذه  الرضا  أقوال اإلمام  ومما يمكن ذكره من 
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ينقلها عن جده اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ، إذ يقول خماطباً بعض أصحابه: 
آدم  يابن  وجل:  عز  اهللا  قال   : احلسني  بن  عيل  قال  الرحيم.  الرحن  اهللا  بسم  اكتب: 
يت إلّ فرائيض، وبنعمتي قويت عىل معصيتي.  بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقويت أدّ
جعلتك سميعاً بصرياً، ما أصابك من حسنة فمن اهللا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، 
ىل بسيئاتك مني، وذلك إين ال أُسأل عام أفعل وهم  ىل بحسناتك منك وأنت أوْ وذلك أين أوْ

ألون. قد نظمت لك كل شء تريد(٩٣). يُسْ

وهبذا الوصف الذي ينقله اإلمام الرضا يكون كالمهم  يف مسألة 
،  ويوضح بعضه  (اجلربوالتفويض)  أو (القضاء والقدر)) متكامالً يتمم بعضه بعضاً

د والوحدانية،  بعضاً يقوم عىل فكرة قرآنية توحيدية واحدة مؤداها: إنّ اهللا أملك بالتفرّ
وهومالك العدل والرأفة والرمحة بالعبد من العبد نفسه. وأنّه مل يرتك االنسان حراً يف 

أفعاله مجيعاً كام أنه مل يكرهه عىل فعل أفعاله احلسنة والقبيحة ،وإنام اهلمه الصواب وسدد 
مَ النفس االنسانية فجورها وتقواها، فصار االنسان  خطاه وعلمه الصالح واخلطأ، وأهلْ
فاعالً بقدرة اهللا، ولكنه يف الوقت نفسه هو الذي خيتار أعامله من جهة صواهبا وخللها، 

جاعالً الفيصل يف ذلك مبدأ (الثواب) عىل األعامل احلسنة و(العقاب)عىل األعامل السيئة 
املشينة . 



٤٢
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  اخلامتة  
بعد الفراغ من هذا البحث املتواضع، الذي أمتنى عىل اهللا تبارك وتعاىل أن يكون مقبوالً 

عنده وعند موالنا اإلمام الرضا ، خرجت بجملة من النتائج التي أذكر منها ما يأيت: 

لنرش  الذين تصدوا    البيت  أهل  أئمة  أعالم  أبرز  من  واحد   الرضا اإلمام  إنّ   .١
الفكر االسالمي الصحيح يف بالد خراسان بعدما انتقل اليها ملاّ أقدمه املأمون العبايس اليها .

٢. اعتمد اإلمام يف نرش الفكر االسالمي عىل أساس مهم، وهو رضورة االعتامد يف 
فهم النص القرآين عىل عرتة النبي األكرم ،  وقد افتتح ذلك النمط من التوجه بقولته 
ه رسول اهللا يف أثناء ذهابه اىل خرسان ماراً بنيسابور يف احلديث  املعروفة التي نقلها عن جدّ
املعروف بحديث (سلسلة الذهب): (ال اله إال اهللا حصني، فمن دخل حصني أمن من 

عذايب. ثم قال: برشوطها وانا من رشوطها).

٣. ومن احلديث املتقدم تتضح عنايته بمباحث التوحيد اآلهلي التي صدرها ،بقول 
(ال إله إالّ اهللا) .

٤. تبنيّ من خالل البحث أنّ عند اإلمام عيل الرضا كامً كبرياً من اآلراء يف تفسري 
القرآن الكريم، ولذا وجب علينا القيام بجمع هذا الرتاث القرآين وعدم 

التفريط به،ملا يمثله من ذخرية تغني الدارسني والباحثني يف الفكر اإلسالمي .

٥. متثل مدرسة اإلمام الرضا مكمالً ملنهج أهل البيت يف قراءة االسالم وتثبيت 
أركانه ومكوناته بحسب ما أوجبه القرآن الكريم .

٦. مل يقترص جهد اإلمام الرضا  عىل تنزيه اإلسالم من الشبهات التي وضعها 
 ،بعض من حيسب عىل االسالم، وإنام جتاوز ذلك اىل تصحيح األفكار يف الديانات األخر



٤٣
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 ونفيه عقيدة (التثليث) التي يقول هبا النصار ، من خالل دفاعه عن النبي عيسى 
الذين يعدون املسيح ابناً هللا جل جالله ،فنفى عنه اإلمام ذلك مؤكداً أنه كان عبداً هللا تبارك 

وتعاىل .



٤٤
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  اهلوامش  
١)  البقرة / ١، ٢. 

٢)  ينظر: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس: ١ /٣. 
٣)  نفسه .

٤)  ينظر: املحرر الوجيز:١٦/١. 
٥)  االرساء/ ٨٨. 

٦) التوحيد للشيخ الصدوق: ١٦،  وينظر:  تفسرياألمثل للشيخ نارص مكارم الشريزاي:  .١/٧٠
٧)  البقرة/ ١. 

٨)  تفسري االمثل: ٧٠/١. 
٩)  آل عمران / ٧. 

١٠) ينظر: االتقان يف علوم القرآن، للسيوطي: ٥/٢. 
١١) نفسه .

١٢) تفسري االمثل: ٤٠٥/٢.
١٣)نفسه 

١٤)ال عمران/ ٧
١٥) آل عمران/ ٧

١٦) عيون اخبار الرضا، للصدوق: ١٥٣/١. 
١٧) بحار االنوار: ١١١/٨٩، ١١٢. 

١٨) ينظر: لسان العرب (غضض): ١٩٦/٧. 
١٩) بحار االنوار: ١٥/٨٩، وينظر: النتفسري األمثل: ١/ ٢١٦. 

٢٠) سنن الدارمي: ٢/ ٥٢٤.
٢١) مسند امحد بن حنبل: ٣ / ١٤. 

٢٢) النحل / ٤٣، وتنظر: االنبياء/ ٧. 
٢٣) تفسري االمثل: ٨ / ١٩٨. 

٢٤) ينظر: تفسري الطربي: ١٤/ ١٠٨، والكشاف: ٢ / ٥٦٧. 
٢٥) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٢٤٣، وتفسري األمثل: ٨ / ٢٠٠. 

٢٦) الطالق / ٠١، ١١. 
٢٧) عيون اخبار الرضا: ٢ / ٢٤٣. 

٢٨) ينظر: التتفسري األمثل: ٨ /٢٠٠.
٢٩) نفسه: ٩٦/٩. 

٣٠) فاطر / ٢٣. 
٣١) ينظر: الشيعة يف امليزان، ملحمد جواد مغنية: ٢٥٨. 



٤٥
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٣٢) ينظر: الشيعة يف امليزان: ٢٥٨. 
٣٣) وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٨٣، ٢٠١، وبحار األنوار: ٢٣ / ٢١٣، وينظر جممع البيان: ٨ /٢١٥

٣٤) احلج / ٨٧. 
٣٥) اكامل الدين وامتام النعمة، للصدوق: ٣ / ٥٢٦، والتفسري االمثل: ٠١ / ٤٠٨. 

٣٦)ينظر: التفسري األمثل: ٠١ / ٤٠٨. 
٣٧)اصول الكايف: ١٧١، والتفسري األمثل ٦ / ٢٠٦. 

٣٨)التوبة/ ١٠٥.
٣٩)نفسهام .

٤٠)املائدة / ٥٥. 
٤١) الكايف، للكليني: ١ / ٤٣٥، ومرآة العقول يف رشح أخبار الرسول، للمجليس: ٣ / ٢٧٨. 

٤٢) ينظر: بحار االنوار: ٢٤ /١٨٤، وتفسري األمثل: ١٦ / ٤٨٣. 
٤٣)  الفتح / ٢٦. 

٤٤) الكشاف، للزخمرشي: ٢٦ / ٥١٤. 
٤٥) نفسه .
٤٦) نفسه .

٤٧) البقرة / ٢٥٦. 
٤٨) لقامن/ ٢٢. 

٤٩) ينظر: الكشاف: ٤١٣. 
٥٠) االحزاب / ٧٢. 

٥١) بحار االنوار: ٣/ ٥٨٧، والتفسري االمثل: ١٣/ ٣٧١. 
٥٢) هنج البالغة: ٢٥. 

٥٣) املائدة / ٥٥. 
٥٤) ينظر: تفسري الطربي: ٦ / ٢٨٨ والكشاف ١/ ٦٨٢، واملحرر الوجيز: ٢/ ٢٠٨. 

٥٥)االمايل، للشيخ املفيد: ١ / ٢٢٨. 
٥٦) ينظر: لسان العرب (عصم): ١٢ /٤٠٣. 

٥٧) نفسه .
٥٨) النكت االعتقادية، للشيخ املفيد: ٣٧. 

٥٩) نفسه .
٦٠) ينظر: هوية التشيّع، للشيخ د. أمحد الوائيل: ١٧.

٦١ التوبة / ٤٣. 
٦٢) الزمر / ٦٥. 

٦٣)االرساء / ٧٤. 
٦٤)التفسري األمثل: ٥١ / ١٤٣. 



٤٦
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٦٥)ينظر: لسان العرب (عفا): ٧٢/١٥. 
٦٦)ينظر: التبيان يف تفسري القرآن، للطويس: ٢٢١/٥. 

٦٧)ينظر: املحرر الوجيز: ٣ / ٣٨
٦٨) ينظر: الكشاف: ٢/ ٢٦١، ٢٦٢. 

٦٩) بحار االنوار: ٥٢ / ١٩٤. 
٧٠) معاين االخبار، للصدوق: ٢ / ١٣٢. 

٧١) يوسف/ ٢٤.
٧٢) التفسري األمثل: ٧ / ١٨٠. 

٧٣) عيون األخبار: ٢/ ٢٠٢، وبحار االنوار: ١٢ / ٥٣٣. 
٧٤) يراجع يف ذلك عىل سبيل املثال: عيون اخبار الرضا  وبحار االنوار للعالمة املجليس .

٧٥) ينظر: اإلعالم بام يف دين النصار من الفساد واألوهام، للقرطبي: ١ / ٧٧. 
٧٦) التوحيد، للصدوق: ٤١٦ و ٤٣١، وعيون اخبار الرضا: ٢ / ١٥٥. 

٧٧) املائدة / ٧٢. 
٧٨) املائدة / ٧٣. 
٧٩) املائدة / ٧٥. 

٨٠) النساء/ ١٧١. 
٨١) الشيعة بني االشاعرة واملعتزلة، هاشم معروف احلسني: ١٩. 

٨٢) هنج البالغة: ١٤١. 
٨٣) هود / ٧. 

٨٤) عيون اخبار الرضا: ١٣١/٢٠. 
. ٨٥) لقد تكلم يف هذه املسألة الكثري من فالسفة اليونان والرسيانيونوالزرادشتيون والنصار

ينظر:هوية التشيع: ٦٨. 
٨٦) ينظر: امللل والنحل، للشهرستاين: ١ / ٨٥. 

٨٧) ينظر: لسان امليزان،البن حجر: ٢ / ١٠٥، وهتذيب التهذيب: ٨ / ٣٠١. 
٨٨) ينظر: الرد عىل اجلهمية، للدرامي: ١ / ٢٠٤، واألسامء والصفات، للبيهقي: ١ / ٦١٧. 

٨٩)الكايف: ١ / ٢٣٧، وبحار االنوار: ١٢/٥. 
٩٠)الفصول املهمة يف أصول األئمة، للحر العاميل: ١ / ٢٣٦، ٢٣٧. 

٩١)االنسان/ ٣. 
٩٢)هنج البالغة: ٤/ ١١. وينظر: عوايل الآللئ، لالحسائي: ٤/ ٣٨. 

٩٣)الفصول / املهمة: ١ / ٢٣٣.



٤٧

سلسلة كتاب العميد(٣)

املصادر واملراجع 
القرآن الكريم.

١) األسامء والصفات، ألمحد بن احلسيني البيهقي 
(ت ٤٥٨#)، حتقيق عبد اهللا بن محيد احلاشدي، د. 

واري، جدة، د.ت . ط، مكتبة السّ
الفساد  من   النصار دين  يف  بام  اإلعالم   (٢
وإثبات  اإلسالم  دين  حماسن  وإظهار  واألوهام 
نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم، تأليف حممد 
بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي(ت ٧١٢#) 
قا، د. ط ،دار الرتاث  حتقيق: د. أمحد حجازي السّ

العريب القاهرة ،١٣٩٨.
٣) األمايل، للشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن 
املفيد  بالشيخ  امللقب  البغدادي  العكربي  النعامن 
أكرب  عيل  ويل  استاد  حتقيق:احلسني  (ت٤١٣#)، 
احلوزة  يف  املدرسني  مجاعة  منشورات  الغفاري، 

العلمية،١٤٠٣#.
مة  ٤) األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ،تأليف العالّ
الفقيه الشيخ نارص مكارم الشريازي، (د-ط)،نرش 
قسم الرتمجة والنرش يف مدرسة اإلمام أمري املؤمنني 

  - إيران، (د-ت).
حممد  الشيخ  احلجة  للعالمة  األنوار،  بحار   (٥
الوفاء،   ،مؤسسة  د.ط  املجليس(١١١١#)،  باقر 

بريوت، د.ت .
أيب  الطائفة  لشيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   (٦
(ت٤٦٠#)  الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر 
مطبعة  د.ط،  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  حتقيق: 

اجلامعة االسالمية، طهران .
،تأليف  عباس  ابن  تفسري  من  املقباس  تنوير    (٧
جمد الدين الفريوز آبادي (ت ٨٠٧ #)، دار الكتب 

العلمية - لبنان ،(د. ت).
٨)  هتذيب التهذيب، تأليف أمحد بن عيل بن حجر 
الفكر،  دار  الشافعي (ت٨٥٢#) ط١،  العسقالين 

بريوت ،١٤٠٤# / ١٩٨٤م .
الصدوق(  األقدم  اجلليل  للشيخ  التوحيد،   (٩
الطهراين،  احلسيني  هاشم  السيد  حتقيق   ،(#٣٨١

منشورات مجاعة املدرسني بقم املقدسة، د.ت.
(تفسري  القرآن  تأويل  يف  البيان  جامع   (١٠
بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  تأليف  الطربي)، 
 ،(#٣١٠ (ت  الطربي)  جعفر  (أيب  بـ  املكنى  كثري 
الرسالة  مؤسسة  ط١،  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق: 

،١٤٢٠#/ ٢٠٠٠ م .
١١) الرد عيل اجلهمية، لعثامن بن سعيد بن خالد 
اهللا  عبد  بدر  حتقيق:  الدارمي(٢٨٠#)،  سعيد  بن 

البدر، دار ابن األثري، الكويت ،١٩٩٥ م .
١٢)الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة، تأليف هاشم 

معروف احلسني .
اإلحسائي،  مجهور  أيب  البن  الآللئ  عوايل   (١٣
املقدسة  قم   ، الشهداء  سيد  انتشارات  د.ط، 

. .#١٤٠٥،
١٤) عيون أخبار الرضا، للشيخ األقدم واملحدث 
األكرب أيب جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني 
له  وقدم  صححه  (ت٣٨١#)،  القمي  بابويه  بن 
،منشورات  األعلمي  حسني  العالمة  عليه  وعلق 

مؤسسة األعلمي، بريوت .
،للشيخ  األئمة  أصول  يف  املهمة  الفصول   (١٥
بن  حممد  ،حتقيق:  العاميل  احلر  احلسن  بن  حممد 
املعارف  مؤسسة  ط١،  القائيني،  احلسني  حممد 

اإلسالمية، طهران ،١٤١٨#. 



٤٨

١٦) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 
بن  حممود  القاسم  أيب  تأليف  التأويل،  وجوه  يف 
الرزاق  عمر الزخمرشي (ت ٥٣٨#)، حتقيق: عبد 
،بريوت،  العريب  الرتاث  احيار  دار  ،د.ط،  املهدي 

د.ت.
منظور  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  لسان   (١٧
األفريقي املرصي (ت ٧١١#)، دار صادر بريوت، 

لبنان، د.ت .
حجر  بن  عيل  بن  أمحد  تأليف  امليزان،  لسان   (١٨
باهلند،  النظامية  املعرفة  دائرة  حتقيق:  العسقالين، 
 ،#١٤٠٦، بريوت  االعلمي،  مؤسسة  ط/٣، 

١٩٨٦م .
١٩) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب 
 ،(#٥٤٢ االندليس(ت  عطية  بن  احلق  عبد  حممد 
دار  ط١،  حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد  حتقيق 

الكتب العلمية، لبنان ،١٤١٣#، ١٩٩٣م .

٢٠) معاين األخبار،للشيخ األقدم أيب جعفر حممد 
بن عيل القمي الصدوق،عني بتصحيحه عيل أكرب 

غفاري، انتشارات اسالمي،طهران،١٣٦١#.
٢١) امللل والنحل، أليب بكر حممد بن عبد الكريم 
دار  كيالين،  سيد  حممد  حتقيق  الشهرستاين،  أمحد 

املعرفة، بريوت ،١٤٠٤# .
٢٢) النكت االعتقادية، للشيخ املفيد،(ط/٢)،دار 

املفيد للطباعة والنرش، بريوت،١٤١٤#. 
الرشيف  اختاره  ما  البالغة وهو جمموع  ٢٣) هنج 
الشيخ  رشح   ، عيل  االمام  اقوال  من  الريض 

حممد عبده، دار املؤرخ العريب، بريوت .
الوائيل،  أمحد  الدكتور  للشيخ  التّشيّع،  هوية   (٢٤

(ط/٣)، دار الصفوة ،بريوت ،١٤١٤#. .



م. م . وداد هاتف  
مديرية الكرخ الثالثة 

بغداد 

يف القراءة الرضوية اصطفاء
 اآلل   اختيار إهلي



٥٠
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املقدمة  

جاءت القراءة الرضوية مصداقا من مصاديق الرمحة اإلهلية ببني البرش،  يف سبيل إثبات 
قيد  املوضوعة  التعامل مع  إذ مل يكن خيفى عليها أن هناك خطا أساسيا يف  القويم؛  احلق 
االشتغال، االصطفاء وعالقة ذلك باآلل من حيث أهنم التمثل األظهر/األوحد،  عند 
أن  واملالحظ  غري.  ال  احلقيقة،  جوهر  إىل  الوصول  وغايته  بتجرد،   النظر  يمعن  من  كل 
مجيع علامء املسلمني سواء أكانوا مفرسين، أم كانوا أصحاب سري أو صحاح، قد تعاملوا 
مع مرويات ترددت بينهم ونالت اهتاممهم ،واستدرت جهوداً حثيثة منهم، ولكن األمر 
وضعة  الذي كان موضع جدل وخالف دائم يشتد حيناً، ويفرت حينا آخر، هو يف كيفية مَ
هذه املرويات ومتركزها يف قلب معتقدات البعض، وكون الثقة هبا والعمل عىل أساسها 
يمثل امتثاالً لإلرادة اإلهلية ،مثلام كان األمر عند املالئكة ملا تعبدهم اهللا سبحانه بالسجود 
آلدم . يف حني أن هذه املرويات ذاهتا كانت هامشاً يف اهتامم البعض اآلخر األمر الذي 
جعلهم يدفعون هبا إىل الظل، ويغيبون دالالهتا، ومن ثم ارتباطاهتا بحياة املسلمني وأثرها 
يف تنظيم عالقة اخللق. إهنا حماولة جهدت يف أن تكون موفقة الختيار أكثر الروايات داللة 
عىل املقصود يف كل موضع، ذلك أن استيفاء كل املرويات خيرج املوضوع عن هدفه يف أن 
يضع إشارات متثل بؤرا تتمركز فيها وحوهلا قضايا عىل درجة كبرية  من األمهية يف فكرنا، 
را إجيابيا عن اإلسالم احلقيق. نسأل اهللا السداد ملا حيب ويرىض، من طاعته  وتعكس تصوّ

واإلذعان إلرادته . واحلمد هللا من قبل ومن بعد
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عن االمام ايب احلسن الرضا  انه قال أليب داود بن القاسم اجلعفري: ياداود إنّ لنا 
عليكم حقا برسول اهللا  وإنّ لكم علينا حقا فمن عرف حقنا وجب حقه ،ومن مل يعرف 

حقنا فال حق له(١).

ولعلنا نجرؤ ان ندعي اننا نعرف بعض حق حممد  وحق آله االطهار، ال اقل من حق 
املحبة والوالء ولعلنا نوفق للعمل بمقتضاه ولو بقليل من إحياء أمرهم فننال بذلك رمحة 
تواتر عنه قوله لشيعته   فقد  الصادق  السادس منهم أيب عبد اهللا  من اهللا بربكة دعاء 
وحمبيه: أحيوا أمرنا، رحم اهللا من أحيا أمرنا(٢). وما رمحته سبحانه إال بربكة جدهم رسول 

.(٣)﴾ َ عاملَنيِ ةً للِْ حَْ َّ رَ ناكَ إالِ لْ سَ ما أَرْ اهللا  وذلك قوله تبارك وتعاىل: ﴿وَ

من  ليشء  إحياء  موقف  يف  استحياء  عىل  هللا  تتقرب  ان  القادمة  السطور  حتاول  هنا  من 
واليمكن بحال أن يفي بعرش معشار حقهم علينا واليرتجم أقل من  البيت  أمر أهل 
ذلك من حمبتنا هلم ووالئنا وشدة تعلقنا هبم طريقا اىل مرضاة اهللا صدوعا ألمره سبحانه               

.(٤)﴾ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ يَغْ مُ اهللاُ وَ ببِْكُ وينِ يُْ بعُِ اتَّ ﴿فَ

 وهم من  لعل ذلك القليل القليل جيد قبوال برمحة اهللا وبآية رمحته حممد وآل حممد 
وا  نُ مْ آمَ ُ لَوْ أَهنَّ ق اال قليل  ﴿وَ جعلهم اهللا تعاىل علة للوجود وآية للقدرة فام آمن بذلك وصدّ

. (٥)﴾ ونَ مُ لَ ٌ لَوْ كانُوا يَعْ ريْ نْدِ اهللاِ خَ ا ملَثَُوبَةٌ مِنْ عِ وْ قَ اتَّ وَ

هبا  يتصف  التي  واجلــدال  العناد  طبيعة  اىل  يشري  الكريمة  اآلية  يف  املمتنع  الرشط  ان 
ربا  ابليس يف اعطافه فمألها كِ أن نفث  بعد   ،  (٦)﴾ الً دَ ءٍ جَ ثَرَ  شَْ االنسان. فقد كان ﴿أَكْ
إنَِّ  اقِّ اهللاَ فَ نْ يُشَ مَ وصلفا حتى ردت عىل اهللا وحادته وشاقته،  وشاقت رسوله .  ﴿وَ
. وال خيفى أنّ كل ذلك إنام هو خالف اإليامن والتقو، االمر الذي  (٧)﴾ قابِ يدُ الْعِ دِ اهللاَ شَ

يفيض اىل احلرمان من عطاء اهللا غري املجذوذ.

وملا جعل اهللا تبارك وتعاىل علة خلقه  آدمَ  إنام هي خالفته يف االرض، فقد كان لزاما 
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أن يعي البرش بطبيعة احلال أن اخلالفة - بوصفها مورداً أول من موارد اإلصطفاء - أمر 
لٌ من اهللا سبحانه يقرص االنسان عن أن تكون له فيه اخلرية  منوط باإلرادة االهلية فهي جعْ

من أمره.

وأنه ملا تعبّد املالئكة باالمتثال والطاعة والتسليم،  كان حريا ببني آدم أن يكون هلم يف 
هؤالء املالئكة أسوة حسنة، مع مالحظة أن اهللا سبحانه قد اختربهم بطاعته بااليامن بغيبه، 
والتصديق به والتسليم له. فكيف اذا كان بعض امره لبني آدم باالمتثال ملا تشهده عيوهنم، 
يف  وخيتار  الطريق  عن  بعضهم  ب  فيَنكَ حياهتم؟  مفردات  يمأل  حارضا  واقعا  ويعيشونه 
مقابل امر اهللا، سلوك سبيل من عاند وأبى واستكرب وقاس برأيه فآل به االمر اىل اخللود يف 
النار. ومل يمنعه ذلك من التامدي يف العصيان للذات املقدسة، يف مفارقة غريبة بعد معرفته 
نيَ  عِ َ مْ أَمجْ نَّهُ يَ وِ غْ تكَِ ألُ زَّ بعِِ اهللا وعبادته له جلّ وعال زمنا طويالً فنجده يعلن متحدياً: ﴿قالَ فَ

. (٨)﴾ نيَ لَصِ مُ املُْخْ نْهُ كَ مِ بادَ َّ عِ * إالِ

ام طائعا، لكنها  وكان ينبغي مع اعرتافه بعزة اهللا سبحانه وقدرته وعظمته، أن يكون مسلِّ
ارة بالسوء وقد استخفت من هوعىل شاكلتها يف اجلدل ،والعناد والكرب، فكانوا  النفس األمّ

له من التابعني.

قد اخربهم وامرهم بالطاعة والسجود   وقد قيل يف شأن ايامن املالئكة بالغيب ان اهللا
واذا رد راد ذلك فال مناص من حتقق الغيب ولو   من قبل سبعمئة عام من خلق ادم
بمقدار ساعة واحدة. وهذه فضيلة للمؤمن بالغيب تفوق فضيلة املؤمن بالعيان(٩) . نسأل 

اهللا سبحانه أال حيرمنا من فيوضاهتا بمنّه وكرمه .

إن كون خليفة اهللا سبحانه يف ارضه هو اول االنبياء وانه املصطفى االول ،فذلك يدل 
عىل أن االصطفاء مقرتن باالرادة االهلية مالزم هلا. 
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 وقد كان هذا االصطفاء للخليفة قبل ان خيلق اهللا اخللق ويضع هلم نواميسهم، وينظم 
وجودهم ،وجيعل ذلك –أي االصطفاء-  للخليفة آية،  تترشعن هبا حجيته عىل اخللق،  ملا 
للحجة من امهية تتعلق كل مصالح اخللق هبا. ويف ذلك تصديق قول الصادق جعفر ابن 

. حممد  حيث يقول: احلجة قبل اللق، ومع اللق، وبعد اللق(١٠)

وهذا يؤكد رضورة وجود حجة عىل االرض وأن خلوها من احلجة أمر منافٍ للحكمة 
من اخللق ومن الثواب والعقاب اذ اليعود هناك من مربر إليراد اي منهام مع انتفاء وجود 
املوجه الذي يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، ويسدد للصواب ،وحيث عىل الفضائل(١١).

وبعد ذلك، أية حجة تكون هلا هذه املنزلة الرفيعة، وهذه اليد الطوىل يف ان متثل ارادة اهللا 
عىل االرض؟ تفرض نفسها أم خيتارها نظراؤها يف اخللق، بام يقع يف نفوسهم، وما يوافق 

اهواءهم مما قد يوافق احلق او جيانبه؟!

أم اهنا آية من اهللا، نص عليها باجلعل االهلي الذي فرغ منه، وامر مالئكته بالسجود له 
طاعة وتسليام،  وان يكونوا مسخرين خلدمته مااراد اهللا سبحانه هلم ذلك؟؟ واذا علمنا 
إن  االوصياء،  االنبياء،وإرث  منزلة  االمامة  وإن  امجعني،  الناس  عىل  االمامة  للحجة  ان 
امَّ  تَعاىل عَ بْحانَ اهللاِ وَ ةُ سُ َ مُ الِْريَ ُ تارُ ما كانَ هلَ ْ خيَ قُ ما يَشاءُ وَ لُ ْ بُّكَ خيَ رَ اإلمامة خالفة الله(١٢) ﴿وَ
﴾(١٣) ، علمنا ان اختيار االمام احلجة امر راجع اىل اهللا ، الينازعه فيه احد وال  ونَ كُ ِ يُرشْ
يرد عليه احد، اال من مرد عىل النفاق، وركن اىل الشيطان به يتأسى ومنه يأخذ! وعندما 
نلتفت اىل ما أورده اهللا سبحانه يف حمكم كتابه العزيز يف أمر االمامة واالمام بوصفهام أرقى 
مصاديقاإلصطفاء -اصطفاء مقام اإلمامة، واصطفاء القائم هبا- نجد آيات مباركة كثرية 
اركاهنا والتعريف بمصاديقها. فقد قال سبحانه يف حمكم  تولت توطني داللتها وترسيخ 
﴾ يامً ظِ الً عَ وْ ولُونَ قَ تَقُ مْ لَ ةِ إنِاثاً إنَِّكُ ئكَِ ذَ مِنَ املْالَ َ اختَّ َ وَ بَننيِ مْ باِلْ كُ بُّ مْ رَ فاكُ أَصْ كتابه الكريم: ﴿أَ فَ

دُ هللاِ  مْ َ لِ احلْ ﴾(الزخرف:١٦) ﴿ قُ َ بَننيِ مْ باِلْ فاكُ أَصْ قُ بَناتٍ وَ لُ ْ ذَ ممَِّا خيَ َ (االرساء:٤٠)﴿أَمِ اختَّ
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مِنَ  فِي  طَ يَصْ ﴾(النمل:٥٩)﴿اهللاُ  ونَ كُ ِ يُرشْ ا  أَمَّ  ٌ ريْ خَ آهللاُ  فى  طَ اصْ ينَ  الَّذِ هِ  بادِ عِ ىل  عَ المٌ  سَ وَ
يمَ  ةِ إبِْراهِ لَّ نْ مِ بُ عَ غَ نْ يَرْ مَ ﴾(احلج:٧٥)﴿وَ ريٌ يعٌ بَصِ مِ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اهللاَ سَ الً وَ سُ ةِ رُ ئكَِ املْالَ
﴾(البقرة:١٣٠)  ِنيَ احلِ ملَنَِ الصَّ ةِ  رَ إنَِّهُ يفِ اآلخِ وَ نْيا  الدُّ يْناهُ يفِ  فَ طَ دِ اصْ لَقَ وَ هُ  سَ نَفْ هَ  فِ نْ سَ َّ مَ إالِ
مْ  نْتُ أَ وَ  َّ إالِ ُوتُنَّ  متَ ال  فَ ينَ  الدِّ مُ  لَكُ فى  طَ اهللاَ اصْ إنَِّ  بَنيَِّ  يا  وبُ  قُ يَعْ وَ بَنيِهِ  يمُ  إبِْراهِ صَّ هبِا  وَ ﴿وَ
ىلَ  عَ رانَ  مْ عِ آلَ  وَ يمَ  إبِْراهِ آلَ  وَ نُوحاً  وَ مَ  آدَ فى  طَ اصْ اهللاَ  ﴾(البقرة:١٣٢)﴿إنَِّ  ونَ لِمُ سْ مُ
نَا  ثْ رَ أَوْ مَّ  ﴾(الصافات:١٣٥)﴿ثُ َ بَننيِ الْ ىلَ  عَ بَناتِ  الْ ى  فَ طَ ﴾(آلعمران:٣٣)﴿أَصْ َ الْعاملَنيِ
اتِ  مْ سابقٌِ باِلَْريْ نْهُ مِ دٌ وَ تَصِ قْ مْ مُ نْهُ مِ هِ وَ سِ مْ ظاملٌِ لنَِفْ نْهُ مِ نا فَ بادِ يْنا مِنْ عِ فَ طَ ينَ اصْ تابَ الَّذِ الْكِ
فاكِ  طَ يَمُ إنَِّ اهللاَ اصْ رْ ةُ يا مَ ئكَِ إذِْ قالَتِ املْالَ ُ﴾(فاطر:٣٢)﴿وَ بريِ لُ الْكَ ضْ وَ الْفَ نِ اهللاِ ذلكَِ هُ بإِذِْ
هُ  زادَ مْ وَ يْكُ لَ فاهُ عَ طَ ﴾(آل عمران:٤٢)﴿قالَ إنَِّ اهللاَ اصْ َ اءِ الْعاملَنيِ ىل نسِ فاكِ عَ طَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ وَ

﴾(البقرة:٢٤٧). لِيمٌ عٌ عَ اهللاُ واسِ نْ يَشاءُ وَ هُ مَ كَ لْ يتِ مُ ؤْ اهللاُ يُ مِ وَ الِْسْ مِ وَ لْ ةً يفِ الْعِ طَ بَسْ

اذا الحظنا املفردات التي تندرج حتت مظلة االصطفاء نجد اهنا يمكن ان تنقسم بحسب 
مدلوالهتا االصطالحية ومضامينها املفهومية عىل ثالثة اقسام: ار انه من املناسب قبل 
ذكرها ان نعود ملراجعة احلقل املعجمي الذي نبت فيه اجلذر اللغوي ملادة: ص. ف و، وما 
تولد منه من مفردات ظلت تدور يف فضاءاته غري بعيدة عنه جاء يف لسان العرب: «صفا: 
الصفو والصفاء نقيض الكدر... وصفوة كل شئ خالصه من صفوة املال وصفوة االخاء 
واستصفى اليشء، أخذه. واستصفى اليشء، واصطفاه، اختاره. ومنه النبي  صفوة اهللا 
ون  ني اذا اختريوا، وهم املصطفُ من خلقه ومصطفاه. واالنبياء املصطفون. وهم من املصطفَ

اذا اختاروا»(١٤).

يقتيض  الذي  واالنتقاء،   واالختيار،   االستخالص،   واضح-   االمر -كام هو  ومدار 
عقال ان يكون لالفضل، واالكمل من بني النوع او اجلنس.

بأوجهه  الداليل  الفضاء  هذا  استثمرت  قد  اهنا  نجد  الكريمة،   االيات  اىل  وبالعودة 
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املختلفة فدلت عىل:

هبم  وخصكم  البنني  لكم  فأخلص  أ  اي  اصفاكم،  االستخالص:افصفاكم،  معنى   .١
عظيم  قوهلم  من  والتعجب  هلم  التقريع  معرض  يف  وهذا  البنات؟  لنفسه  واستخلص 

االفرتاء هذا. وهذه الداللة ضعيفة الصلة بموضوعنا قيد الطرح.

٢. معنى االختيار: للصفوة،  واالنتقاء لالفضل نحو:  اهللا يصطفي،  اصطفيناه ،اصطفى 
ما رآه  اختار  قد  تبارك وتعاىل  اهللا  ان  اي  ادم، اصطفينا عبادنا، اصطفاك،  لكم، اصطفى 

بعلمه، وبصريته انه األفضل واالصلح، فهو السميع البصري .

.كام  هذا  اختياره  يف  احد  يتدخل  أن  دون  من  الناس  ومن  املالئكة،  من  رسال  اختار 
انه اختار الدين، اي الرشعة التي تستقيم هبا احلياة، وتتحقق من خالهلا الغاية من خلق 
اوامرٍ  من  حكمه،وسننه  واقامة  وإعامرها،  االرض،  عىل  سبحانه  اهللا  خالفة  يف  االنسان 

.(١٥)﴾ ينَ مُ الدِّ فى لَكُ طَ ونواهٍ ونظم ﴿إنَِّ اهللاَ اصْ

فتتضح  عىل)،   ) اجلر  بحرف  اصطفى  الفعل  اقرتان  فيه  نجد  والذي  التفضيل:  معنى   .٣
﴾ اي  َ اءِ الْعاملَنيِ ىل نسِ فاكِ عَ طَ اصْ داللته هذه، ويتوطن مفهومها حيثام وردت فقوله ملريم ﴿وَ
.(١٦)﴾ َ بَننيِ ىلَ الْ بَناتِ عَ ى الْ فَ طَ ﴾ و ﴿أَصْ مْ يْكُ لَ فاهُ عَ طَ فضلك كام يف قوله تعاىل عن طالوت ﴿اصْ

واياً كان االمر فان اإلصطفاء ال خيرج عن دائرة اإلرادة اإلهلية ملا يف ذلك من إمتام للحجة 
واظهار للحكمة من العبادة ومما يؤول اليه مصري املتعبد من ثواب وما يتحصل عليه املعاند 
من عقاب هذا االمر الذي من دونه التعود هللا عىل اخللق من حجة وينتهي امر اخللق اىل 

العبث والتلف وحاشى هللا ان يكون فعله كذلك وهو العزيز احلكيم(١٧).

ويف هذا يقول سيد البلغاء واملتكلمني امري املؤمنني : واصطفى سبحانه من ولد ادم
 انبياء اخذ عىل الوحي ميثاقهم وعىل تبليغ الرسالة امانتهم ملا بدل اكثر خلقه عهد اهللا 

اليهم(١٨) .
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مل  بل  اليهم  موكل  وال  بالبرش  منوط  غري  االصطفاء  ان  عىل  الداللة  بنيّ  الكالم  وهذا 
مْ  هُ رَ أَمَ ونَ اهللاَ ما  صُ يَعْ الذين هم بمنزلة ارفع من االنسان و ﴿ال  يكن واقعا من املالئكة 
. وإذ مل خيوهلم اهللا سبحانه ذلك، فكيف خيول االنسان -وهو  (١٩)﴾ ونَ رُ مَ ؤْ ونَ ما يُ لُ عَ يَفْ وَ
يصفه بالظلم واجلهل واتباع اهلو– أمر اختيار ما فيه صالح الكون، وديمومته، وصحة 
 : عبادة اهللا ، كام يريدها اخلالق العظيم، وكام جعلها علة للخلق؟! وذلك قوله عزّ وجلّ

. (٢٠)﴾ ونِ دُ بُ َّ ليَِعْ اإلِنْسَ إالِ تُ الِْنَّ وَ قْ لَ ما خَ ﴿وَ

القادر  الذي هو مقصور عىل   اجلعل  ابتداءً من خالل  وقع  االختيار  إال ألن  ذاك  وما 
 .(٢١)﴾ ِ خالقٌِ ﴾ وذلك نظري قوله تعاىل:﴿إينِّ لٌ ِ جاعِ اخلالق وحده الرشيك له بقوله ﴿إينِّ

فاخللق واجلعل مرحلتان أُوليان لالصطفاء، من بني قدراته غري املتناهية سبحانه عىل أن 
يُوجد خلق آخر غري املالئكة واجلن، ليؤهله حلمل رساالته وخالفته عىل أرضه. ولو قال 
سبحانه (إين خمتار) المكن ان يقال: ربام استطاع املالئكة ان خيتاروا لو أُذن هلم. لكن وجه 

التعجيز ظاهر.

.وهذا  وحده  اهللا  بيد  االمر  اقتصار  عىل  أدل  هذا  كان  ظاهرا،  التعجيز  وجه  كان  وملا 
ري﴾. يعٌ بَصِ مِ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اهللاَ سَ الً وَ سُ ةِ رُ ئكَِ فِي مِنَ املْالَ طَ مصداق قوله عز وجل: ﴿اهللاُ يَصْ

يْنا  فَ طَ ينَ اصْ تابَ الَّذِ ا الْكِ نَ ثْ رَ مَّ أَوْ ومن هنا ثبت بطالن قول القائلني يف تفسري قوله تعاىل ﴿ثُ
بادِنا﴾، أن املراد باملصطفني هم االمة. وذلك ما أثبته اإلمام الرضا  كام أثبته آباؤه  مِنْ عِ
 من قبله. ففي اخلرب ان مجاعة من العلامء اجتمعت عند املأمون، بحضور االمام عيل ابن 
موسى الرضا ، فأستخربهم املأمون عن املراد من االية فقالوا: اراد اهللا االمة كلها، فقال 

املأمون: ماتقول يا أبا احلسن؟ فقال : إن اهللا اراد العرتة الطاهرة(٢٢).

االمام احلجج واالدلة  ليورد  مناظرة حول معنى االصطفاء واآلل  اىل  قاد  الذي  االمر 
التي تقوض بناءهم الواهن الذي بنوا عليه مذاهبهم،  واشتطت بذلك اراؤهم، وتكلفوا 
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.(٢٣)﴾ مَ وَ أَقْ مْ وَ ُ اً هلَ ريْ نا لَكانَ خَ رْ انْظُ عْ وَ مَ اسْ نا وَ عْ أَطَ نا وَ عْ مِ وا سَ مْ قالُ ُ لَوْ أَهنَّ ما اليلزمهم﴿وَ

والجل اثبات الوهن احلاصل يف روايات املخالفني يف ذلك، وتأكيد ان احلق املبني انام 
الكلم عن مواضعه،  وعندهم فصل اخلطاب.  فهم الحيرفون  الطاهرة،   العرتة  هو عند 
ورؤاهم  املخالفني  روايات  لبعض  متواضعا  عرضا  الصفحات  هذه  كانت  ذلك  الجل 
 ، التي هي جتسيد وامتداد لروايات آبائه املعصومني  ، بازاء روايات اإلمام الرضا
وماصدعوا به من احلق، استجالءً للحقيقة واحتفاءً بام منّ به اهللا علينا من ادراكها، والتعبد 

بمواالة الدعاة اليها، ومصاديقها من االنوار املحمدية العلوية. واهللا من وراء القصد .

جاء يف لسان العرب «واآلل آل النبي  وملا كثر الكالم يف معنى اآلل مل جيز ان يستدل عىل 
ان الصدقة الحتل ملحمد    فلام قال ما اراد اهللا من هذا ثم رسوله اال بسنة رسول اهللا
وآل حممد دل عىل ان آل حممد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا عنها اخلمس وهم 
صليبة بني هاشم وبني املطلب )...( ورجح ابن االثري هذا املعنى وقال الشافعي دل هذا 

احلديث ان آل حممد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا عنها اخلمس.»(٢٤).

واآلل اوسع داللة من االهل. ومن هنا كان منشأ اخلالف يف تفسريها، ذلك أن االهل 
ينحرص مفهومها بالذرية، وما ينتسب اىل الرجل من ولده، وولد ابيه وجده ،عىل االّ يبتعد 
آلَ  وا  لُ خِ ﴿أَدْ تعاىل  قوله  بدليل  االتباع  عىل  مدلوهلا  انسحب  فقد  اآلل  اما  النسب.  هبم 

﴾(٢٥) . وقد اراد سبحانه هنا اتباع فرعون(٢٦). ذابِ دَّ الْعَ نَ أَشَ وْ عَ فِرْ

فهمهم  العامة يف  اآلل واالهل كانت وراء جنوح  املفهومية بني  السعة  اختالف  ولعل 
واحتجاجهم بأن اآلل هم االهل يف احلديث املروي عنهم (آل حممد امته) وقد دفع االمام 

الرضا  هذا املعنى من حيث ان الصدقة حتل لالمة وحترم عىل اآلل(٢٧).

وهذا كان استدالله االول عىل أن االصطفاء قد وقع خلصوص العرتة الطاهرة ،ال لعموم 
االمة مما ال يقبله عقل، وال ينطبق عىل واقع.
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وملا كان االنسان اكثر يشء جدال، ظل الناس يستوضحون االمر. وكلام جاءهم دليل 
رغبوا بغريه، ثم رغبوا عنه اىل آخر. ويف ذلك حكمة اهلية بالغة ذلك كي اليقول قائل بقلة 
الدالئل واقتصارها عىل وجه دون اخر وهلذا نجد ان يف تاريخ كل امام معصوم  امجعني 
البد من حدوث مناظرة او ايراد اسئلة تتناول هذه القضية ذات االمهية الكرب يف حياة 
املسلمني عىل مستو عالقتهم باهللا تعاىل وتعبدهم باالمتثال والطاعة وعىل مستو عالقة 
العبادات  تنظيم  املستويان من  ببعضها االخر وما يستتبعه هذان  الفرق االسالمية  بعض 

واملعامالت االجتامعية واالقتصادية يف جماالت احلياة املختلفة.

﴾(٢٨) فقد  نيَ لِمِ سْ مُ  للِْ بُرشْ ةً وَ حَْ رَ دً وَ هُ لِّ شَْ ءٍ وَ ﴿تبِْياناً لكُِ وملا كان القران الكريم 
وجد فيه الرائد الناصح ينابيع اهلداية ومشارب الفالح واشار هبا اىل قومه فمنهم من كان 

له بذلك برش ومنهم من ال حيب الناصحني فام زادهم ذلك اال عنتاً وكفرا.

وإذْ نحن يف رحاب االمام ايب احلسن الرضا ، نستقري جداه ونستمطر حمييَ غيثه 
ر املأمون أن ينال من االمام  إذ ظنّ عجزه  لنقف عىل استدالالت عظيمة الفائدة، قدّ

بإزاء حجج واستدالالت العلامء الذين حشدهم هلذا الغرض .

فقتل كيف قدر وكبت فكان من اهلالكني.

سأل العلامء االمام : هل فرس اهللا االصطفاء يف الكتاب؟ فذكر هلم اثني عرش موضعا 
فرس فيها ذلك، يف الظاهر سو الباطن(٢٩). 

احلسن  بايب  مكتفية  املواضع  تعرض هذه  أن  السطور-عىل قصورها-  وستحاول هذه 
ببعض مصادر  النادر– ومكتفية  القليل  –إالّ يف  البيت  أهل  ملدرسة   ممثالً  الرضا 
مجهور علامء املخالفني،  ذلك ان جلهم متفقون عىل دفع فضائل ودالئل إمامة املعصومني 

من آل حممد عليه الصالة والسالم وإنْ اختلفت أساليبهم ومروياهتم يف ذلك .
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 .(٣٠)﴾ َ بنيِ رَ قْ تَكَ األَ ريَ شِ رْ عَ نْذِ أَ املوضع االول: قوله تعاىل ﴿وَ

»ورهطك  االقربني  عشريتك  «وانذر  مسعود:  بن  اهللا  وعبد  كعب  بن  ايب  قراءة  عىل  وهي 
لفظه تدل عىل مادون  الرجل وعشريته واهنا  تعنى قوم  املخلصني «والرهط فضال عن كوهنا 
العشرية  من  باالدنني  خمتصة  فهي  االربعني  اىل  وقيل  امرأة  فيهم  اليكون  الرجال  من  العرشة 

واالقارب.»(٣١).

وهذا االمر بأختصاص االقربني باالنذار انام هو لتقديم هلم واعتناء هبم «وهذه منزلة رفيعة 
(٣٢). وخرب 

 بذلك اآلل» عىل حد قول ايب احلسن  وفضل عظيم ورشف عال حني عنى اهللا
دعوة النبي لبني عبد املطلب وانذاره هلم ثم تبشريه اذا ما هم اطاعوه مستفيض ذكره يف كتب 
العامة واخلاصة فقد ذكر احلاكم احلسكاين ،بحديث طويل ينتهي اىل قول النبي االكرم : اين 
اليكم من اهللا تعاىل ،والبشري ملا جييء به احدكم. جئتكم بالدنيا واالخرة. فأسلموا  النذير  انا 
واطيعوين هتتدوا .ومن يواخيني منكم ويوازرين، يكون وليي ووصيي من بعدي وخليفتي يف 
اهيل ويقيض ديني؟ فسكت القوم، واعاد ذلك ثالثا، كل ذلك يسكت القوم ويقول عيل: انا. 

فقال: انت. فقام القوم، وهم يقولون اليب طالب: اطع ابنك فقد امره عليك(٣٣).

ثم يذكر يف هامش هذه الرواية ان يف تاريخ دمشق سبع طرق خمتلفة هلذا احلديث. وال 
يكون ذلك مانعا للقوم من ان يروا رأيا اخر يضعف دالالت هذه الرواية، فرتو عندهم 
وبأسانيد خمتلفة وطويلة، تنتهي اىل القول بأن رسول اهللا  قال بعد ان طعموا ورشبوا: 
يابني عبد املطلب يابني هاشم يابني عبد مناف، افتدوا انفسكم فأين الاغني عنكم من النار 
شيئا. ثم قال: ياعائشة بنت ايب بكر، وياحفصة بنت عمر ويافاطمة بنت ممد وياصفية عمة 

ممد،اشرتين انفسكن من النار،فاين ال اغني عنكن شيئا(٣٤).

املناسب  من  هل  انه  منها:  لعل  موضع،  من  اكثر  يف  تستوقفنا  الرواية  هذه  ان  واحلال 
بالبدء هبم بام جاء به من  ان يؤيسهم من قرابته هلم وهو مأمور بربهم بأن امره اهللا تعاىل 
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من    الرسول  ملكانة  وحط  به  نقول  الذي  الشفاعة  ملبدأ  تقويض  اهنا  أو  عميم؟  خري 
مكان بعيد؟ واذا كان القران الكريم يأمر بالدعوة باحلسنى فأين احلسنى من الوعيد الذي 

تستبطنه نربة الكالم هذا التي تنسبها الرواية لنبي الرمحة؟ اين الوعد من هذه الدعوة؟ 

ملاذا   ، النساء(٣٥)  دون  الرجال  من  االدنني  من  يفيض  معنى  الرهط  كان  ملا  منها:  ولعل 
يوجه رسول اهللا  خطابه اىل زوجتني من ازوجه واىل ابنته واىل عمته؟ اال يتضح هاهنا 
–ولو من خالل  املواقف مقدمة  ان تكون حارضة يف كل  هلا  يراد  زج غري موفق السامء 
السن جديرات  نسائه؟  االخريات من  والسالم  الصالة  يذكر عليه  مل  ملاذا  واال  االنذار- 
مٌ  ﴿قَوْ اهنم  ذلك  للحق  االنكار  ولكنه  جحش؟  بنت  زينب  عمته  ابنة  وفيهن  باالنذار 

. (٣٦)﴾ ونَ مُ صِ خَ

مُ  نْكُ بَ عَ هِ ذْ ليُِ يدُ اهللاُ  رِ يُ  قوله تعاىل: ﴿إنَِّام  املوضع الثاين: ومما احتج به ابو احلسن 
رياً﴾(٣٧) . هِ مْ تَطْ كُ رَ هِّ طَ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ الرِّ

.(٣٨) وانه فضل لآلل الجيحده معاند النه فضل بنيّ

 ومن الالفت ان صاحب كتاب شواهد التنزيل يورد من االدلة والروايات عىل نزول هذه 
االية املباركة يف فضل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني مايستغرق به عرشات الصفحات 
تتفق مجيعها عىل تأكيد هذه الروايات وما قالت به من نزول اآلية املباركة يف بضعة النبي 
املصطفى وزوجها وابنيهام عليهم الصالة والسالم امجعني. ومجيع تلك الروايات جتمع عىل 
أن نزول اآلية كان يف بيت أم سلمة  وتوطن هلا فضيلة كوهنا زوجة للنبي األكرم ممن 
مل تغري ومل حتدث بعده. وتدل داللة واضحة عىل أن زوجات النبي  لسن من أهل بيته 
وإال فام معنى قوله عليه الصالة والسالم إلم سلمة أنك اىل خري وإنك من أزواج النبي؟ 
ه عن فضول األقوال واألفعال التي اليمكن بحال  وهو الذي الينطق عن اهلو، وهو املنزّ
أن تنسجم مع اخللق العظيم، الذي أثبته اهللا تبارك وتعاىل لنبيه الكريم يف حمكم كتابه، يف 
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 .(٣٩)﴾ يمٍ ظِ قٍ عَ لُ ىل خُ إنَِّكَ لَعَ قوله تبارك وتعاىل: ﴿وَ

ومن تلكم الروايات الكثرية هاتان روايتان عىل سبيل املثال ال احلرص،  مما ذكره احلاكم 
عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  (عيل  خصوص  يف  املباركة  اآلية  نزول  يف  احلسكاين 

الصالة والسالم):

١. رقم الرواية(٧١٠) عن أيب سعيد عن أم سلمة قالت: أنزلت هذه اآلية يف بيتي... 
اآلية. قلت: يارسول اهللا ألست من أهل البيت؟ قال: أنت اىل خري إنك من أزواج النبي، 

قالت: ويف البيت رسول اهللا  وفاطمة وعيل واحلسن واحلسني  أمجعني(٤٠). 

٢. رقم الرواية( ٦٤٠) عن أنس بن مالك أن رسول اهللا  كان يمر ببيت فاطمة 

يدُ اهللاُ ...﴾  رِ  ستة أشهر اذا خرج اىل صالة الفجر فيقول الصالة يا أهل البيت ﴿إنَِّام يُ
ثم يتلو اآلية(٤١).

والالفت حقاً أن صاحب الكشاف ير أن املراد من (أهل البيت) نساء النبي  وغاية 
ما عنده من دليل كون هذه العبارة (اهل البيت) منصوبة عىل النداء أو عىل املدح وعليه 
فهي دليل بنيّ عىل أن نساء النبي من أهل بيته!(٤٢)  واحلال ان النساء –الزوجات– لو كنّ 
من أهل الرجل وعصبته لبقني كذلك عند تطليقهن فضالً عن أن العرف االجتامعي ساد 
عىل إحلاق ما تلد املرأة بالرجل وعشريته ولو كان األمر كام يزعمون للحقَ بنو املرأة بأبيها 

وعشريهتا أو لتساو األمران –أن يلتحقوا بأيّ من أبوهيم- يف أقل تقدير. 

وملا وجدنا تفريقاً يف الفرقان العظيم بني ما تفرضه عالقة الرجل باملجتمع اذا كانت من 
اً  قَ مِنَ املْاءِ بَرشَ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ جهة الرجل واذا ما كانت من جهة املرأة وذلك قوله تعاىل ﴿وَ

 .(٤٣)﴾ راً هْ صِ باً وَ هُ نَسَ لَ عَ جَ فَ
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ا  لْ تَعالَوْ قُ مِ فَ لْ كَ مِنَ الْعِ دِ ما جاءَ كَ فِيهِ مِنْ بَعْ اجَّ نْ حَ مَ املوضع الثالث: قول اهللا تعاىل: ﴿فَ
اهللاِ  نَتَ  لَعْ لْ  عَ نَجْ فَ لْ  تَهِ بْ نَ مَّ  ثُ مْ  كُ سَ نْفُ أَ وَ نا  سَ نْفُ أَ وَ مْ  كُ اءَ نسِ وَ نا  اءَ نسِ وَ مْ  كُ بْناءَ أَ وَ نا  بْناءَ أَ عُ  نَدْ
 أبرز للمباهلة عليا وفاطمة  ﴾(٤٤)  ذكر اإلمام الرضا  ان رسول اهللا َ ىلَ الْكاذِبنيِ عَ
واحلسن واحلسني  فقرن نفسه صلوات اهللا عليه بنفس عيل  مثلام فعل حني قال عليه 
الصالة والسالم: لينتهني بني وليعة أو ألبعثنّ إليهم رجالً كنفيس، يعني عليأ وهذه 
الطاهرة  نفسه    اهللا  أن جعل رسول  أحد  فيه  ، ورشف اليدانيه  لعيل  خصوصية 

.(٤٥)
 كنفسه

وقصة املباهلة معروفة يف كتب السري والصحاح والتفاسري إذْ تروي مجيهعا أن (السيد 
والعاقب) ومها من رؤوس القوم عند نصار نجران جاءا اىل النبي عليه الصالة والسالم 
فقال  املباهلة.  اىل    دعامها  أن  فكان  إثباهتا،  أو  لرتكها  ويدعوانه  دعوته  عليه  ينكران 
احدمها لآلخر-ملا رأ النبي ونفسه وأبناءه ونساءه عليهم الصالة والسالم أمجعني-: ال 
تالعنه. إنك إن العنته ال نفلح نحن وال أعقابنا. فقال رسول اهللا : لو العنوين مابقيت 
يف نجران عني تطرف(٤٦)  من أجل ذلك صارت حادثة املباهلة مورداً من موارد اختصاص 

.( عيل وفاطمة واحلسن واحلسني) اآلل بـ

وألصقهم  األهل  أعز  ألهنم  والنساء  األوالد  خص    أنه  الكشاف  صاحب  يذكر 
اصحاب  تفضيل  عىل  منه   اقو اليشء  دليل  وفيه  بنفسه  الرجل  فداهم  وربام  بالقلوب 
ض  الكساء  وفيه دليل واضح عىل نبوة النبي  ألنه لو مل يكن مطمئنا لصدقه ما عرّ

أحب اخللق إليه للهالك(٤٧).

أال يثري هذا تساؤال بدهيياً: كيف واحلال هذه، يرتك رسول اهللا أهله من نساء وأبناء من 
 املادي، وال عىل املستو دون حق والغطاءواليؤثرهم بيشء مما حباه اهللا به العىل املستو
املعنوي! .األمر الذي دعا ابا عبد اهللا الصادق  أن يسأل األحول –ولعله يسأل بمرارة 
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أنه هلا .قال ما أنصفونا واهللا لو كانت  الناس يف اخلمس؟ قال: قلت: تزعم  –: ما تقول 
مباهلة ليباهلنّ بنا ولئن كانت مبارزة ليبارزن بنا ثم نكون وهم سواء(٤٨). ويف موضع آخر، 
عن عمر بن سعد قال: قال معاوية اليب: مايمنعك أن تسب ابا تراب؟ قال: لثالث رويتهن 
نا  بْناءَ عُ أَ ا نَدْ لْ تَعالَوْ قُ مِ فَ لْ كَ مِنَ الْعِ دِ ما جاءَ كَ فِيهِ مِنْ بَعْ اجَّ نْ حَ مَ عن النبي  ملا نزلت﴿فَ
قال   امجعني  بيدي عيل وفاطمة واحلسن واحلسني    اهللا  ...﴾اخذ رسول  مْ  كُ بْناءَ أَ وَ

هؤالء اهيل(٤٩). وماذا بعد كل هذا احلق إال الضالل.

إن حكمة اخلالق العظيم تقتيض أن هيلك من هلك عن بينة، وأن حييا من حييا عن بينة. 
وما أقوال األئمة وأفعاهلم إال بينات من اهلد تقود اىل النجاة والفالح. مثلام أن كل ما 
اجرتحته األمة بعلامئها، وساستها، وقادهتا من حتريف للحقائق وتزييف للوقائع، إنام هو 

بينات دامغات عىل عصياهنم وشدة شقاقهم. واهللا املستعان عىل ما يصفون .

فياليت لبعض فرق املسلمني مثل ما أويت مبعوثا النصار من احلكمة يف االذعان للحق 
والتسليم به! وإذْ مل تكن -ولن تكون- فياليتها كانت مباهلة بني رسول اهللا  واملؤمنني 
األمم  اهللا يف  أنبياء  ما كان بني  نظري  املتفيهقني،  املتشدقني  املسلّمني ألمره وبني هؤالء  به 

السالفة وأقوامهم! 

 لعيل  النبي  املنزلة وهو قول  املسلمني حديث  ملا ثبت عند مجيع  انه  الرابع:  املوضع 
الكريم  القران  بعدي. وثبت يف  انه النبي  اال  بمنزلة هارون من موسى  مني  انت   :
يهِ  أَخِ وسى وَ يْنا إىلِ مُ حَ أَوْ الذي اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ان اهللا  قال: ﴿وَ
 (٥٠)  فقد استدل االمام الرضا﴾ ةً لَ مْ قِبْ وتَكُ يُ بُ وا  لُ عَ اجْ وتاً وَ يُ بُ صَْ  ام بمِِ مِكُ وْ ءا لقَِ بَوَّ أَنْ تَ

عىل املوضع الرابع من مواضع اصطفاء اهللا  ملحمد وآل حممد للرسالة واالمامة اذ اراد 
جعل بيوهتم قبلة فكان ان خرج رسول اهللا –بأمراهللا تعاىل- الناس من مسجده وابقى 

عليا  مؤكدا هلم ان اهللا اخرجهم وابقاه(٥١).
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 يقول فيه: «لقد  يُرد اىل عبد اهللا بن عمر يف جواب له عن فضل عيل  ويف حديث 
اويت ابن ايب طالب ثالث خصال الن تكون يل واحدة منهن احب ايل من محر النعم زوجه 

رسول اهللا  ابنته فولدت له. وسد االبواب اال بابه يف املسجد .
واعطاه الراية يوم خيرب.»(٥٢)

ولنا أن نتساءل: مع معرفة ابن عمر وأشباهه بفضائل أمري املؤمنني عيل ، مما يتمنون 
ولو واحدة من عديدها الذي اليدركه اال اهللا سبحانه، أما كان حرياً هبم أن يذعنوا للحق 

ويتبعوه لينهلوا من مناهله الروية؟ 

﴾(٥٣)  واذ يقرر ابو احلسن الرضا  هُ قَّ بى حَ رْ الْقُ ا  آتِ ذَ املوضع اخلامس: قول اهللا تبارك وتعاىل: ﴿وَ
 ان نزول هذه االية املباركة، وعمل رسول اهللا  هبا انام هو خصوصية خص اهللا هبا نبيه االعظم، 
إذْ اكرمه بأن تكون غنيمة نرصه له خاصة، ملا مل يقاتلهم احد من املسلمني بل حتقق النرص بأن اوقع اهللا 
رهبة رسوله عليه الصالة والسالم، يف نفوسهم فصاحلوه، ثم امره اهللا سبحانه ان هيب هذه الغنيمة اىل 
فاطمة  فكانت (فدك) هبة من اهللا ونحلة من رسوله لسيدة نساء العاملني(٥٤)  مدة حياته الرشيفة مل 

. وا رسوله وه ،وحادّ يردّ عليه ذلك أحد، ولكن بعض املسلمني انقلبوا عىل إرادة اهللا، فحادّ

ب يذكر الفخر الرازي مسائل عدة يف املراد من (ذا  ق ويغرّ  ومن مفارقاهتم يف التفسري الذي يرشّ
القربى) ويقدمه عىل ما تذكره االية من (املسكني وابن السبيل) فيقول: «فقال ذا القربى اشارة اىل ان 
هذا حق متاكد ثابت اما املسكنة فتطرأ وتزول ،ويعزز ثبوت حق القربى كوهنا مضافة اىل اللفظ (ذا) 

الذي اليرد اال يف الثابت(٥٥) .

ومع كل هذه الرباهني والرتجيحات حلق ذوي القربى مل جيد بعض املسلمني من غضاضة يف أن 
، عليه القيام بحق أبنائه، ليكون  يمنعوا أهل بيت النبوة حقهم يف نبيهم حممد  والداً، رمحاً وصوالً

أسوة لبقية املسلمني، ومنبعاً للفضائل، وبابا لرمحة اهللا الواسعة، وموجهاً لألمة اىل كل مكرمة  .
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ومل يسأل علامؤهم أنفسهم ماباهلم يبيحون للحاكم املسلم –ويل األمر عندهم– أن يقسم 
أموال املسلمني عىل وفق هواه، فيخص هبا ذوي قرباه، واليرتك لرعاياه اال الفتات يف حني 
ينكرون عىل صاحب رشيعتهم التي هبا ارتقوا منربه، واعتلوا العروش، أن يرتك لبضعته 
ذلك  وما  جتهيز!   وال  ،والزحف  منهم  قتال  دون  من  عليه  به  اهللا  أفاء  مما  شيئاً  الطاهرة 
إال خوفاً من أال تكون (فدك)  بستانا، بل دولة مرتامية األطراف سال هلا لعاب حزب 
إبليس فغريوا قوالً غري الذي قيل، واهللا يف كل ذلك يميل هلم ليزدادوا إثام، ثم ليكبهم عىل 

وجوههم يف النار اليفرت عنهم العذاب والهم ينقذون .

املوضع السادس: وهو فريضة من اهللا عىل املسلمني من اتى هبا فهي له، ومن تركها فهي 
ةَ  دَّ َّ املْوََ راً إالِ هِ أَجْ يْ لَ مْ عَ كُ ئَلُ لْ ال أَسْ وهي قول اهللا تعاىل ﴿قُ (٥٦)﴾ هُ رُ فْ يْهِ كُ لَ عَ رَ فَ فَ نْ كَ عليه ﴿مَ
بى﴾(٥٧). وقيل إن االنصار قالوا: يارسول اهللا من هؤالء الذين اهللا أمرنا بمودهتم؟  رْ يفِ الْقُ
 االنصار ان يعينوا رسول اهللا عيل وفاطمة وولدمها(٥٨) . وذلك بعد ان رأ : قال

عىل مايتكلفه من حقوق وينوبه من نوائب فجمعوا له من امواهلم شكرانا منهم هلدايته هلم، 
فنزلت االية ختربهم أن أجر رسوله عليه وعىل آله الصالة والسالم عىل ما هداهم إليه من 
 اإلسالم هو ان يوادوا قرابته(٥٩). فام ويف منهم اال قليل وطعنوا يف مصداقية الرسول
ونَ لِ مِنَ اهللاِ  ْلِكُ ال متَ هُ فَ تُ يْ َ رتَ لْ إنِِ افْ اهُ قُ رتَ ولُونَ افْ ففضح اهللا سبحانه رسائرهم وانزل ﴿أَمْ يَقُ
﴾(٦٠)، فندموا  يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ مْ وَ نَكُ يْ بَ يْنيِ وَ يداً بَ هِ فى بهِِ شَ ونَ فِيهِ كَ فِيضُ مُ بامِ تُ لَ وَ أَعْ ئاً هُ يْ شَ
يِّئاتِ  نِ السَّ وا عَ فُ يَعْ هِ وَ بادِ نْ عِ بَةَ عَ بَلُ التَّوْ ي يَقْ وَ الَّذِ هُ واشتد بكاؤهم فأنزل تبارك وتعاىل ﴿وَ

. (٦١)﴾ ونَ لُ عَ مُ ما تَفْ لَ يَعْ وَ
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إنّ ارتباط نزول ثالث اياتٍ مباركات من أجل تبيان امر ما، البد وانه يظهر 

امهية ذلك االمر وتأكيده واهنم ملا اخذوا عىل انفسهم تتبع اسباب نزول االية الواحدة 
بل اجلزء من االية ويكثرون من تتبع طرق روايات ذلك اجلزء او تلك االية فالالفت اكثر 
ان  اقتضت أمهيته  بعضاً وتربز مضمونا  لتعمق داللة بعضها  عندما جتتمع عدة نصوص 
يظهر اهللا تعاىل رسائر نفوس القوم فريد عليها وهذا امر الينكر وداللته اال الذين يف قلوهبم 

مرض فزادهم اهللا مرضا .

املوضع السابع: استدل االمام الرضا  يف السابع من مواطن داللة االصطفاء الظاهر 
ا  َ يُّ ِ يا أَ ىلَ النَّبيِّ ونَ عَ لُّ هُ يُصَ تَ الئكَِ مَ سو الباطن عىل حد تعبريه  بقوله تعاىل: ﴿إنَِّ اهللاَ وَ

. لِيامً﴾(٦٢) وا تَسْ مُ لِّ سَ يْهِ وَ لَ وا عَ لُّ نُوا صَ ينَ آمَ الَّذِ

 وملا مل يكن هلم بد من قبول االمر اختلفوا يف كون الصالة عىل حممد وآل حممد واجبة أم 
مندوبة؟ قال صاحب الكشاف: قلت واجبة ومن ثم اختلفوا يف وجوهبا بالصالة املفروضة 
وعند كل اذكر فجعلها أبو حنيفة وأصحابه اليروهنا رشطاً يف الصالة بل اكتفى بعضهم 

 .(٦٣) بالتشهد وهو السلم عليك اهيا النبي. وأما الشافعي فقد جعلها رشطاً

انه  آله من  الصالة عليه وعىل  لكيفية  املوضح  املسلمني عىل صحة احلديث  تسامل  ومع 
جميد»  محيد  انك  ابراهيم  وآل  ابراهيم  عىل  صليت  كام  حممد  وآل  حممد  عىل  صل  «اللهم 
تعاىل                   اهللا  بقول  قوله    الرضا  االمام  آالل فعضد  معنى  اجلدال يف  اال  امامهم  يكن  مل 
﴾ بعد ان اخذ اعرتافهم بأن املراد بـ (يس)هو النبي حممد  ومن  نيَ ىل إلِْ  ياسِ المٌ عَ ﴿سَ
هنا كانت السابعة من الدالئل عىل اصطفاء حممد وآل حممد ان اهللا تعاىل خصهم بالسالم 

 . دون سائر االنبياء مجيعا فلم يقل سالم عىل آل ابراهيم او عىل آل موسى(٦٤)

 ﴾ نيَ ولكن علامء اجلمهور مل ينفكوا يضببوا هذا املعنى. وهم بني قائل بقراءة ﴿آلْ  ياسِ
بكرس اهلمزة وسكون الالم، وهو اسم الياس كام يرونه ويصوبه الطربي ويستبعد ان يكون 
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ى كل نبي باسمه من دون تصدير اسمه بـ  (آل)باملد الن السياق الحيتمل كام ير فقد سمّ
. (آل)(٦٥)

اليه  اضيف  الياس  ايب  اسم  ياسني  ان  فعىل  ياسني)  آل  قرأ (عىل  «واما من  قائل:  وبني 
. واذا كان اكثرهم ذكر ان املراد من آل ياسني (آل حممد)، فقد حرش هذا املراد بني  اآلل»(٦٦)
أقوال عديدة من دون متييز أو تأكيد بل ذهب بعضهم اىل ترجيح معنى آخر عليه! فالفخر 
الرازي ارتأ ثالثة مرادات من (آل ياسني): األول ما ذكرناه يف أعاله ويقول عنه: وهو 
األقرب! والثاين أنه (آل حممد)والثالث أن ياسني هو اسم القرآن وإذا فآل ياسني معناه آل 

. القرآن.(٦٧) وغري بعيد عنه رأي ابن كثري(٦٨)

بن  سعيد  عن  ذكر  انه  إال  التفسريية.   طروحاته  فيه  دارت  مقارب  فضاء  وللشوكاين 
 ﴾ لِنيَ سَ جبري وغريه أن ياسني هو اسم من أسامء حممد  دليله قوله تعاىل: ﴿إنَِّكَ ملَنَِ املُْرْ

ويستشهد عىل ذلك بقول السعد احلمريي: 
عىل املـودة إال آل ياسني(٦٩) يانفس ال متحيض بالنصح جاهدةً   

ويف الشواهد أن نافع وابن عامر وورش وشيبة قرؤوا (آل ياسني). وفيه عن ابن عباس أن 
آل ياسني، آل حممد(٧٠)  وهذا ما مل يستطع العلامء يف حرضة اإلمام الرضا  إال أن يسلموا 
به(٧١)، فتتضح وتتأكد أمامهم هذه الفضيلة آلل حممد  عليهم الصالة والسالم كي اليقول قائل 

. (٧٢)﴾ هُ لَتْ آياتُ صِّ منهم أو ممن يتبعهم عام جاءهم من احلق﴿لَوْ ال فُ

املوضع الثامن: بعد ان اوجب اهللا سبحانه وتعاىل لذوي القربى حقا عىل نبيه 

 وامره بإيتائه اليهم، زادهم كرامة بأن ارشكهم ورسوله  معه، جلّ وعال يف حق من 
هُ  سَ ُ أَنَّ هللاِ مخُ مْ مِنْ شَْ ءٍ فَ تُ نمِْ نَّام غَ وا أَ مُ لَ حقوقه الواجبة، ذلك هو اخلمس فقال عز من قائل: ﴿وَاعْ
بى﴾(٧٣)  ويف هذا قال ابو احلسن  ان اهللا تبارك وتعاىل فصل بني االمة  رْ ي الْقُ لذِِ ولِ وَ سُ للِرَّ وَ
واآلل اذ جعل نفسه ورسوله وآله من ذوي القربى يف حيز والناس كلهم يف حيز دون ذلك حتى 
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اليتامى واملساكني ألن علة احتياجهم جزء من اخلمس تنقطع بأنقطاع اليتم عن االول وانقطاع 
املسكنة عن الثاين اما سهم ذوي القربى فال ينقطع الن صلة الرحم ال انقطاع هلا.

ويف تفسري العيايش ان االمام الصادق  سئل عن املراد من االية فقال  هم اهل قرابة 
رسول اهللا  فسئل:  منهم اليتامى واملساكني وابن السبيل؟قال: نعم(٧٤).

وفيه ايضا عن فيض بن ايب شيبة عن رجل عن ايب عبد اهللا  قال: ان اشد مايكون 
الناس حاال يوم القيامة اذا قام صاحب املس فقال يارب مخيس وان شيعتنا من ذلك لفي 

حل(٧٥).

اسهم  مخسة  عىل    اهللا  رسول  زمان  عىل  يقسم  كان  الفيء،  ان  الكشاف  عن  ونقالً 
الباقي يقسم عىل  آله الصالة والسالم، وكان اخلمس  اربعة: منها لرسول اهللا عليه وعىل 
مخسة اسهم: سهم منها لرسول اهللا . واالسهم االربعة لذي القربى واليتامى واملساكني 
بى  رْ الْقُ ي  لــذِِ ﴿وَ قوله    املؤمنني  امري  عن  البيان  جممع  يف  وروي   . السبيل(٧٦)  وابن 
مساكيننا  قال: هم  السبيل؟  وابن  واليتامى  قلت:  قربانا.  قال: هم   ﴾ نيِ اكِ املْسَ وَ يَتامى  الْ وَ
الفيء  تقسيم  يف  بعده،  من   ، اهللا  رسول  هنج  املسلمون  غري  وقد  سبيلنا(٧٧)  وابناء 
واخلمس بام استفاضت يف ذكره مصادر اجلمهور وتفرقت السبل فيهم لتربير ذلك الفعل 
حتى لقد اغلظ الشافعي اليب حنيفة القول ملا حرص الفيء بالفقراء عمال بام تأسس بعد 
وفاة رسول اهللا . واحتج عليه بان اهللا تعاىل قد علق االستحقاق بالقرابة،  ومل يشرتط 
احلاجة،  وعدم اعتبار القرابة مضادة وحمادة(٧٨) اما الطربي يف جامعه فيذكر ان يف اآلية 

ثالث مسائل:

األوىل: أن اخلطاب للنبي  واملراد هو وأمته وفيها تأكيد حق ذوي القربى لصلة الرحم 
.والثانية: أن هذه اآلية منسوخة بآية املواريث. وقيل النسخ، إن للقريب حق الزم يف الرب 
عىل كل حال وهو الصحيح! الثالثة: ان املراد بالقربى أقرباء النبي  واألول أصح فإن 
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بى﴾(٧٩ ). رْ ي الْقُ لذِِ ولِ وَ سُ للِرَّ هُ وَ سَ ُ أَنَّ هللاِ مخُ حقهم مبنيّ يف كتاب اهللا عزّ وجلّ يف قوله ﴿فَ

إن املتتبع آلراء مجهور العلامء جيد أهنم عندما يضايقهم احلق والجيدون سبيال اىل دفعه 
نراهم جيهدون أنفسم يف تقيص أوهن األقوال وأضعف الروايات ليصدروها بالتصويب 
أنفسهم  للحق. وما ذلك من  اىل ذلك من دسهم ومعاندهتم  وما  والتصحيح واألولوية 
بل اهنم اتبعوا املمهدين هلم بالتمكني من الذين غمطوا مكانة البضعة الطاهرة  وديعة 
رسول اهللا وآهلام فحرموها بكل ما آتاهم الشيطان من قوة فلم يربوها لصلتها برسول 
 قد برها بعطاء أو صلة فضالً عن إرث! عىل أهنم قد  اهللا بأن أنكروا أن يكون أبوها 
وصلوا أرحامهم ومواليهم بكل ما أفاء اهللا عىل الدولة اإلسالمية أبان توسعها وازدهارها 
والأدل عىل ذلك مما صدر من الثالث من خلفاء مسلميهم. أتراهم عملوا بام مل يعمل به 

رسول اهللا  والعياذ باهللا؟!

النستغرب قوهلم ذلك وهم من يطعنون بعصمته عليه الصالة والسالم ويؤمنون بعدالة 
مُ اهللاُ مِنْ  ىل ما آتاهُ ونَ النَّاسَ عَ دُ الصحابة النجوم!  ولكنهم مصداق قوله تعاىل: ﴿أَمْ يَْسُ
. ومع اهنم يفرسون  (٨٠)﴾ يامً ظِ كاً عَ لْ مْ مُ يْناهُ آتَ ةَ وَ مَ ِكْ احلْ تابَ وَ يمَ الْكِ يْنا آلَ إبِْراهِ دْ آتَ قَ لِهِ فَ فَضْ
احلكمة بالنبوة اال اهنم يفرسون امللك العظيم بالنساء(٨١). وهم هنا إما حيطون من أنفسهم 
 وذلك أهنم يرون كثرة النساء ملكا عظيامً، وإما حيطون من قدر الشارع املقدس بأنه ير
ذلك كذلك، تعاىل اهللا علواً كبريا. وإما اهنم يغيبون املعنى املراد إيغاالً بالكفر واجلحود 
ال  اتباعا ملن ﴿فَ والسالم  الصالة  عليهم  وآل حممد  معرفة فضل حممد  للناس عن  ودفعا 

 .﴾ ونَ هَ الْكافِرُ رِ لَوْ كَ هِ وَ تمُِّ نُورِ اهللاُ مُ ﴾(٨٢) . ﴿وَ ىلَّ تَوَ بَ وَ ذَّ نْ كَ لكِ ىلَّ * وَ ال صَ قَ وَ دَّ صَ

﴾ قال  االمام الرضا  ونَ مُ لَ مْ ال تَعْ تُ نْ رِ إنِْ كُ كْ لَ الذِّ وا أَهْ ئَلُ سْ املوضع التاسع: قال تعاىل: ﴿فَ
: الذكر رسول اهللا  ونحن اهله وذلك بيان قول اهللا تعاىل:
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وا  تْلُ يَ ــوالً  سُ رَ  * ــراً  ذِكْ مْ  يْكُ إلَِ اهللاُ  لَ  ــزَ نْ أَ دْ  قَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ لْبابِ  األَ أُولِ  يا  اهللاَ  وا  قُ اتَّ ﴿فَ
اليهود  هم  الذكر  بأهل  املراد  ان  القوم  علامء  زعم  ملا  وذلك   .﴾ يِّناتٍ بَ مُ اهللاِ  آياتِ  مْ  يْكُ لَ عَ
انه افضل من دين                                اذا يدعونا اىل دينهم ويقولون  والنصار فرد عليهم: هل جيوز ذلك 

االسالم ؟(٨٣). 

 رو العيايش عن حممد بن مسلم عن ايب جعفر  قال: قلت له ان من عندنا يزعمون 
﴾ اهنم اليهود والنصار فقال : اذا يدعوكم اىل دينهم  رِ كْ لَ الذِّ وا أَهْ ئَلُ سْ ان قول اهللا ﴿فَ
قال ثم قال بيده اىل صدره نحن اهل الذكر ونحن املسؤولون(٨٤) . وتلك ذرية بعضها من 

بعض وهم خري الربية.

 .صاحب الكشاف ان املسؤولني هم اليهود والنصار وجريا عىل امجاع اجلمهور، ير
واما السؤال فهو عمن بعثهم اهللا من الرسل: أمل يكونوا برشا؟(٨٥) وعن سفيان اسألوا مؤمني 
أهل الكتاب. ويرو عن ابن عباس، أن أهل الذكر هم أهل القرآن. وقيل أهل العلم(٨٦).

بشأنه  ماتشعبت  فهذا   ، حممد  بأنه    الرضا  االمام  احتج  الذي  (الذكر)،  أما 
أقوال علامء اجلمهور،  فقالوا إن املراد بالذكر هو الرسالة،  ملا مل يستطيعوا دفع كون كلمة 
) بدال من كلمة(ذكر). وقالوا إنه بمعنى الرشف ثم بني اهللا سبحانه هذا الرشف،  (رسوالً
فقال رسوالً –عىل حد زعمهم- وأولوا قول اهللا تعاىل ثالثةً بـ (صاحب ذكر). وربام كان 
فوه وضبّبوه وهلذا  معموالً للمصدر. ولكن ما أراد اهللا البد يظهر عىل ألسنتهم، ولو ضعّ
. ومن حيث أنه  مل يكن هلم من بد من القول: واألكثر عىل أن املراد بالرسول هنا حممد(٨٧)
بدل من (ذكراً) ثبت أن أهل الذكر هم أهل حممد عليهم الصالة والسالم. ومن هنا منشأ 
حسد الشيطان وحسد أوليائه أن قدمهم اهللا وأوجب طاعتهم فهم عدل القرآن وترامجته 
والقائمون عليه الراسخون يف علومه ظاهرها وباطنها حمكمها ومتشاهبهامكيها ومدنيها 

.﴾ ٌ ريْ نْدِ اهللاِ خَ ا ملَثَُوبَةٌ مِنْ عِ وْ قَ اتَّ وا وَ نُ مْ آمَ ُ لَوْ أَهنَّ ناسخها ومنسوخها ،﴿وَ
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مْ  كُ بَناتُ وَ مْ  هاتُكُ مَّ أُ مْ  يْكُ لَ عَ ــتْ  مَ ــرِّ ﴿حُ وجــل:  عز  اهللا  قول  وذلــك  العارش:  املوضع 
 اهللا  لرسول  او حفيدته حتل زوجة  ابنته  كانت  اذا    الرضا  سأل   (٨٨)﴾ مْ واتُكُ أَخَ وَ

قال: ال. فسأهلم اذا ماكانت احد نسائهم حتل لذلك فقالو: بىل. فقال: ان هذا بيان انه 
. وهو عني ما احتج  من آل النبي  وليسوا هم. كذلك وهذا فرق بينهم وبني االمة(٨٩)

به االمام الكاظم  عىل هارون العبايس(٩٠) .

 نا نحن اذ كنا من آل الرسول صصْ املوضع احلادي عرش: قال االمام الرضا  خُ
تبارك وتعاىل قد نسب مؤمن آل فرعون اىل  بان اهللا  الناس بدينه، ذلك  بوالدتنا وعممنا 
مُ  تُ نَ يَكْ وْ عَ مِنٌ مِنْ آلِ فِرْ ؤْ لٌ مُ جُ قالَ رَ فرعون بنسبه النه كان ابن خاله. فقال سبحانه: ﴿وَ

. (٩١)﴾ مْ بِّكُ يِّناتِ مِنْ رَ بَ مْ باِلْ كُ دْ جاءَ قَ َ اهللاُ وَ يبِّ ولَ رَ الً أَنْ يَقُ جُ ونَ رَ لُ تُ قْ إيِامنَهُ أَ تَ

فاذا كان نسب مؤمن آل فرعون اىل فرعون مع اختالف دينهام، فام بالك بمن يعود اىل 
حممد  يف الفكر والعقيدة، كام يعود اليه يف النسب، فهم من صلب واحد! لكن األمة 
مرصة عىل قطيعة نبيها األكرم، وثكله بولْده وترشيدهم يف اآلفاق وهنب حقوقهم والتجني 
عليهم بمختلف اجلنايات –وال أقل من إنكارهم إسالم أيب طالب  وادعائهم وجود 
  وما أثاروه من منكرات بحق اإلمام احلسن  خالفات بني السيدة الزهراء وعيل 
والقائمة تطول وتطول– وما يف ذلك من إيذاء متعمد ودائم ومستمر لرسول اهللا  وهذا 
 عني ما رصح به عليه الصالة والسالم إذْ قال: (ما أوذي نبي مثلام أذيت)(٩٢) وما أظنه
عنى بذلك مدة حياته الرشيفة فقط وما نر ونسمع به من فضائع ومنكرات بحقه وبحق 
دينه احلنيف سواء ممن ينسبون هلذا الدين أم من أهل الكتاب وامللحدين أشد أذ وأمىض 

أثرا مما حصل أبان الدعوة املباركة وأبان نشوء الدولة اإلسالمية .

املوضع الثاين عرش: الصالة فريضة من اهللا سبحانه امر هبا يف كتابه الكريم يف كثري من 
(٩٤)﴾ الةَ الصَّ وا  أَقِيمُ ﴿وَ وقال   (٩٣)﴾ وفِ رُ باِملْعَْ رْ  أْمُ وَ الةَ  الصَّ أَقِمِ  نَيَّ  بُ ﴿يا  فقال  املواضع 
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الةَ  ﴾(٩٦)  و ﴿أَقِمِ الصَّ يْلِ لَفاً مِنَ اللَّ زُ ِ النَّهارِ وَ يفَ رَ الةَ طَ أَقِمِ الصَّ الةَ﴾(٩٥)  و ﴿وَ أَقامَ الصَّ و ﴿وَ
﴾(٩٧) واذا كان سبحانه وتعاىل قد اكد هذه  رِ جْ الْفَ آنَ  رْ قُ يْلِ وَ اللَّ قِ  سَ سِ إىلِ غَ مْ لُوكِ الشَّ لدُِ
الةِ  لَكَ باِلصَّ رْ أَهْ أْمُ العبادة عىل نبيه وامته من ورائه فأنه خص اهل نبيه بقوله سبحانه ﴿وَ
يْها﴾(٩٨). وقد فرسها االمام الرضا  بالكرامة من اهللا هلم  اذ مل خيص اهللا  لَ ْ عَ ربِ طَ اصْ وَ
احدا من ذراري االنبياء بمثل ذلك فكان رسول اهللا  يأيت باب فاطمة  تسعة اشهر 

وينادي: الصالة الصالة يرحكم اهللا(٩٩) .

لعل يف السطور السابقة غيض من فيض ما جاهد أئمتنا عليهم الصالة والسالم وأوقفوا 
حياهتم الرشيفة إليضاحه لألمة والنصح باتباعه رغبة يف فالحها.

وليست الغاية منه استيفاء مجيع احلجج يف املواضع حمل العرض. واليمكن ذلك بحال. 

ورد  مما  هي  ،إنام  هلا  تعرض  التي  املواضع  أن  من    الرضا  اإلمام  قول  بيان  وهذا 
والتنويه  اصطفائهم  مواضع  من  إدراكه  من    البيت  أهل  خص  عام  الظاهر،ناهيك  يف 
نون بفضله واستيعابه من  بفضلهم،  مما اليعلمه االهم عليهم الصالة والسالم،  ومن يؤذَ
لدن حكيم خبري، فيأذنون له بنرش ذلك من خلص اتباعهم ومواليهم، دفعا للشبهات وما 
يرجف به املتفيهقون من هذه األمة التي آذهنا رسوله الكريم  بأهنا ستحذو حذو اليهود 
يف شقاقهم ونفاقهم وحماددهتم هللا تعاىل، فلو أن اليهود دخلوا جحر ضب لدخلته أمة حممد 

 إال القليل ممن وىف بمنّ من اهللا وتوفيق.

ولعل يف إيذانه الرشيف ألمته هبذا تفسري لكثرة ما ذكر اهللا تعاىل اليهود يف حمكم كتابه 
وسيلة  فال  الوحي  نزول  أبان  حدث  قد  املسلمني  من  ويقع  وقع  ما  يكن  مل  فلام  العظيم. 
أنجع من أن خياطبهم سبحانه ويعظهم وحيذر العايص املعاند ويعد املمتثل املخبت بمثل 
ما خاطب به اليهود وما بينه مما حدث هلم بعد كل ذلك .وقد علم كرباؤهم قصد اهللا عزّ 
وجلّ ولكنهم أخفوا ما علموا وجهدوا يف تغيري وجهة االحداث والتاريخ وما يقف وراء 

ذلك من تقدير العزيز القدير وما علموا 
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تابِ أُولئكَِ  اهُ للِنَّاسِ يفِ الْكِ نَّ يَّ دِ ما بَ ُد مِنْ بَعْ اهلْ يِّناتِ وَ بَ لْنا مِنَ الْ نْزَ ونَ ما أَ مُ تُ ينَ يَكْ ﴿إنَِّ الَّذِ
. (١٠٠)﴾ نُونَ عِ مُ الالَّ هُ نُ عَ لْ يَ مُ اهللاُ وَ هُ نُ عَ لْ يَ

أما الذين رشح اهللا صدورهم لإليامن فيقولون احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي 
فتهتفت قلوبنا وعيوننا تفيض من  ينادي لإليامن  منادياً  إنا سمعنا  لوال أن هدانا اهللا ربنا 

الدمع ملا عرفت من احلق: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري .

واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل رسوله الكريم وآل بيته الطيبني الطاهرين .

لقد كانت املواضع التي بنيّ اإلمام الرضا  املراد منها، من املفاصل املهمة يف حياة 
املسلمني إذْ مل تشغل مسألة ما املساحة التي شغلتها مسألة اإلصطفاء اإلهلي ملنصب اخلليفة 
الناس إلرادته فيمن اصطفاهم ومل  امتثل  فإذا  الذي أراده اهللا جلّ وعال ميداناً لالبتالء. 
مْ  يْهِ لَ نَّ اهللاُ عَ الءِ مَ يقولوا ما علمه اهللا يف نفوسهم،  فأجراه وحياً مباركاً عىل ألسنتهم: ﴿أَ هؤُ
ننِا﴾(١٠١)  كانوا هم الفائزين. وجعل ذلك ابتالءً يستجيل الرسائر ويثبت املواقف كي  يْ مِنْ بَ

اليعتذر معتذر بأنه مل يعلم القصد، ومل يُرشَ اليه بالرشاد .

ان كل ما تقدم –عىل إجيازه وقصوره– إنام هو مصداق من مصاديق الرمحة اإلهلية ببني 
البرش، لعلهم هيتدون. استعرضت فيه أشهر الروايات من دون تكرار مع حماولة جهدت 
ان  املقصود يف كل موضع، ذلك  الروايات داللة عىل  أكثرتلك  أن تكون موفقة الختيار 
بسيطة،  اشارات  يضع  أن  يف  املتواضع  هدفه  عن  املوضوع  خيرج  املرويات  كل  استيفاء 
التعامل مع املوضوعة  وموجزة ملن يريد االستزادة. والخيفى أن هناك خطان أساسيا يف 
قيد االشتغال، االصطفاء وعالقة ذلك باآلل من حيث أهنم التمثل األظهر/األوحد، 

عند كل من يمعن النظر بتجرد، وغايته الوصول اىل جوهر احلقيقة، الغري.

أو  سري  أصحاب  كانوا  أم  مفرسين،   أكانوا  سواء  املسلمني  علامء  مجيع  ان  واملالحظ 
صحاح، قد تعاملوا مع مرويات ترددت بينهم ونالت اهتاممهم، واستدرت جهوداً حثيثة 
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منهم، ولكن األمر الذي كان موضع جدل وخالف دائم يشتد حيناً، ويفرت حينا آخر،هو 
هبا  الثقة  وكون  البعض،  معتقدات  قلب  يف  ومتركزها  املرويات  هذه  وضعة  مَ كيفية  يف 
والعمل عىل أساسها يمثل امتثاالً لإلرادة االهلية، مثلام كان األمر عند املالئكة ملا تعبدهم 
اهللا  بالسجود لآلدم. يف حني ان هذه املرويات ذاهتا كانت هامشاً يف اهتامم البعض 
ارتباطاهتا  ثم  ومن  دالالهتا،  ،ويغيبون  الظل  اىل  هبا  يدفعون  جعلهم  الذي  األمر  اآلخر 
بحياة املسلمني وأثرها يف تنظيم عالقة اخللق باخلالق. نسأل اهللا التوفيق والسداد ملا حيب 

ويرىض، من طاعته واإلذعان إلرادته .واحلمد هللا من قبل ومن بعد .
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  اهلوامش 

القرآن الكريم .
١)حتف العقول عن آل الرسول. ابن شعبة احلراين.منشورات دار املجتبى.٢٠٠٨: ٣٢٩.

٢)بحار األنوار
٣) سورة االنبياء: ١٠٧. 

٤) سورة آل عمران: ٣١. 
٥) سورة البقرة: ١٠٣.
٦) سورة الكهف: ٥٤.

٧) سورة احلرش: ٤.
٨) سورة ص: ٨٢، ٨٣.

مؤسسة  منشورات  األعلمي  حسني  الشيخ  تح  الصدوق  النعمة.الشيخ  ومتام  الدين  كامل  ينظر:   (٩
األعلمي بريوت لبنان ط٢   ٢٠٠٤: ٢٣.

١٠)  م. ن: ١٦. 
١١) ينظر: م. ن.١١

١٢) حتف العقول: ٣٢٣. 
١٣)  سورة القصص: ٦٨.

١٤)  لسان العرب مادة: ص ف و.
١٥)  ينظر: اإلصطفاء معناه وأقسامه. عيل عساكر. شبكة اجلفر األلكرتونية.

١٦)  ينظر: م. ن.

١٧)  ينظر: م. ن.
 . ١٨)  هنج البالغة، من كالم سيد البلغاء واملتكلمني، أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

مؤسسة أنصاريان. قم املقدسة. ط ٤: ٢٠٠٦: ٢٠.
١٩)  سورة التحريم: ٦.

٢٠)  سورة الذاريات: ٥٦. 
٢١)  سورة ص: ٧١. 

٢٢)  ينظر: حتف العقول: ٣١٢. 
٢٣)  سورة النساء: ٤٦.

٢٤)  ينظر لسان العرب: مادة آل.
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٢٥)  سورة غافر: ٤٦
٢٦)   ينظر: كامل الدين ومتام النعمة: ٢٣١.

٢٧)  ينظر: حتف العقول: ٣١٣.
٢٨)  سورة النحل: ٨٩. 

٢٩)  ينظر: حتف العقول: ٣١٤. 
٣٠)  سورة الشعراء: ٢١٤. 

٣١)  ينظر: لسان العرب: مادة: ر هـ ط .
٣٢)  حتف العقول: ٣١٥. 

٣٣)  شواهد التنزيل: ١: ١٢٠. 
٣٤) تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل. أبو القاسم حممود بن عمر 
الزخمرشي اخلوارزمي. تح:عبد الرزاق املهدي. دار إحياء الرتاث العريب ط٢   ٢٠٠١: ٣: ٣٤٤–٣٤٥.

٣٥)ينظر: لسان العرب مادة: ر هـ ط .
٣٦) سورة الزخرف: ٥٨. 

٣٧)  سورة االحزاب: ٣٣. 
٣٨)  حتف العقول: ٣١٥. 

٣٩)  سورة القلم: ٤
٤٠)  شواهد التنزيل: ٧٥.

٤١)  م. ن .١٣. 
٤٢)  الكشاف: ٣: ٥٤٦. 
٤٣)  سورة الفرقان:٥٤.

٤٤)  سورة آل عمران: ٦١.
٤٥)  ينظر: حتف العقول: ٣١٦. 

٤٦)  ينظر: شواهد التنزيل: ١: ١٢٦. 
٤٧)  ينظر الكشاف: ١: ٣٩٦

٤٨)   ينظر تفسري العيايش: ١:٢٠٠.
٤٩)   م. ن: ١: ٢٠

٥٠)  سورة يونس: ٨٧.
٥١)  ينظر: حتف العقول: ٣١٦. 

٥٢)  عن مسند أمحد بن حنبل: ٢: ٢٦. عن شبكة املعلومات.
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٥٣)  سورة األرساء: ٢٦.
٥٤)   ينظر: حتف العقول: ٣١٧. 

٥٥)  ينظر:  تفسري مفاتح الغيب.  الفخر الرازي دار احياء الرتاث العريب بريوت لبنان.ط
٤٫٢٠٠١: مج:٩: ٥٠٧.

٥٦)  سورة الروم: ٤٤.
.٢٣:٥٧)  سورة الشور

٥٨)   شواهد التنزيل: ٢: ١٣١.
٥٩)  ينظر: م. ن: ١٣٨.

٦٠)  سورة اال حقاف: ٨. 
 .٢٤ :٦١)  سورة الشور
٦٢) سورة االحزاب: ٥٦. 

٦٣)   ينظر الكشاف: ٣: ٥٦٦، ٥٦٧.
٦٤)  ينظر: حتف العقول: ٣١٩. 

٦٥)  ينظر: الكشاف: ٣: ٥٦٦.
٦٦)  ينظر: م. ن.

٦٧)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حممد بن جرير الطربي.دار الفكر بريوت لبنان: 
. ١١٣:٢٣:١٩٩٥

٦٨)  ينظر: تفسري ابن كثري: ٤: ٣.
٦٩)  تفسري فتح القدير ملحمد بن عيل الشوكاين. عامل الكتب: ٤: ٣٥٩. 

٧٠)  ينظر شواهد التنزيل: ٢: ١٦٥.
٧١)  ينظر: حتف العقول: ٣١٩.

٧٢)  سورة فصلت: ٤٤.
٧٣)  سور ة االنفال: ٤١.

٧٤)  ينظر: تفسري العياٍيش: ٢: ٦٥ وما بعدها .
٧٥)  ينظر: م. ن .٦٧.

٧٦)  ينظر: تفسري مفاتح الغيب: مج: ٩: ٥٠٧. 
٧٧)  ينظر جممع البيان يف تفسري القرآن للطربيس: ٩: ٤٣١. شواهد التنزيل: ٢: ٢٧٤. 

٧٨)  ينظر: الكشاف: ٢: ٥٠٣. هامش رقم ١.
٧٩)  ينظر: جامع البيان: ١٤: ٢٣٦. حتف العقول: ٣٢٠. 
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٨٠)  سورة النساء: ٥٤. 
٨١)   ينظر جامع البيان: ٥: ١٩٥. 

٨٢)  ينظر: شواهد التنزيل: ٢: ٢٧٤. 
٨٣)  تفسري العيايش: ٢: ٢٨٢. 

٨٤)   م. ن .
٨٥)  ينظر: الكشاف: ٢: ٥٦٧.

لبنان  بريوت  الــرتاث  احياء  دار  االنصاري  امحد  بن  حممد  اهللا  عبد  ابو  القرآن:  ألحكام  اجلامع   (٨٦
.١٠:٩٥:١٩٨٥

٨٧) ينظر: م. ن: ١٧٣.
٨٨)  سورة النساء: ٢٢.

٨٩)  ينظر: حتف العقول: ٣٢١. 
٩٠) ينظر:  االرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد.ابو عبد اهللا حممد بن النعامن العكربي املعروف بالشيخ 

املفيد. تح: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث: ٢: ٢٣٨.
٩١)  سورة غافر: ٢٨. 

٩٢)  بحار األنوار: 
٩٣)  سورة لقامن: ١٧. 
٩٤)  سورة البقرة: ٤٣.

٩٥)  النور: ٣٧.
٩٦)  سورة هود ١١٤. 

٩٧)  سورة االرساء: ٧٨. 
٩٨)  سورة: طه:١٣٢.

٩٩)  ينظر: حتف العقول: ٣٢١.
١٠٠)سورة البقرة: ١٥٩.
١٠١) سورة االنعام: ٥٣.



الروايات التفسريية 

 عند اإلمام الرضا

... دراسة حتليلية ...

النبوة وعصمة األنبياء أمنوذجا 

م.م. عبد احلسني راشد معارج الغليمي

جامعة الكوفة 

 كلية الفقه 

قسم علوم القرآن واحلديث الشريف 
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املقدمة 

يتخذ الباحث من الروايات التفسريية لإلمام الرضا  مادته البحثية لبيان أثر اإلمام 
كذلك  العصمة،  هي  النبوة  رشوط  وأول  والرسول،  النبي  بني  والفرق  النبوة،  يف   
أنواع الوحي اإلهلي، معتمداً املنهج األثري التفسريي حملالً ومبيناً عصمة األنبياء والرسل 
أهل  عن  املأثورة  واألحاديث  بالكريمة  باآليات  مستدالً  أمجعني)،  عليهم  اهللا  (صلوات 
البيت ، كذلك آراء علامء املسلمني  مستدالً تارة وأخر ناقد لبعض اآلراء التي تنسب 
إىل األنبياء والرسل  التي ال تليق بمكانتهم املقدسة كوهنم حجج اهللا عىل اخللق وأمناءه 
باعتامد  وثقت  قد  الروايات  أن  علامً  تفسريية،  نامذج  تسعة  الباحث  اختار  وقد  عليهم، 
الغريبة،  األلفاظ  الشخصيات، وموضحاً  لبعض  املتن، كذلك مرتمجاً  أو  السندي  املنهج 
خامتاً البحث بالنتائج التي توصل هلا الباحث، مع فهرست للهوامش ومرتمجاً للمصادر 

واملراجع، ونساءل اهللا  التوفيق والسداد   .
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النبوة 
اقَ  حَ إسِْ وَ يلَ  عِ امَ إسِْ وَ يمَ  اهِ إبِْرَ ىلَ  عَ لَ  نزِ أُ ا  مَ وَ نَا  يْ لَ عَ لَ  نزِ أُ ا  مَ وَ  ِ باِهللاّ ا  نَّ آمَ لْ  ﴿قُ تعاىل:  قال   
مْ  نْهُ مِّ دٍ  أَحَ  َ بَنيْ قُ  رِّ فَ نُ الَ  مِْ  هبِّ رَّ مِن  بيُِّونَ  النَّ وَ ى  يسَ عِ وَ ى  وسَ مُ  َ أُويتِ ا  مَ وَ بَاطِ  سْ األَ وَ وبَ  قُ يَعْ وَ
﴾(آل عمران٨٤)، يشكل اإليامن بالنبوة األساس الثاين بعد اإليامن باهللا  ونَ لِمُ سْ هُ مُ نُ لَ نَحْ وَ
تعاىل  باهللا  آمن  أن  بعد  البرشي  والعقل  بخلقه،  وعنايته  باهللا  اإليامن  عىل  فرع  وهو  تعاىل 
بالدليل والربهان القاطع قاده هذا اإليامن باهللا إىل التصديق بالنبوة واألنبياء وأنزال الكتب 

والرشائع.

ولقد تناول املتكلمون والفالسفة وأهل العرفان واملتصوفة واملفكرون اإلسالميون هذه 
املسألة العقيدية اخلطرية الشأن بالبحث والدراسة والتحليل بوصفها أبرز ظاهرة غيبية يف 
عامل احلس واملادة عىل هذه األرض فهي تعني اتصال عامل الغيب بعامل الشهادة والفيض 

الرباين بعامل اإلنسان(١).

ولقد قضت حكمة اهللا تعاىل أن يكرم االنسان بالعقل ويزينه بالنظر والفكر كي يدرك 
املعارف وإدراك  فيوم من  يوما  احلياة ويستزيد  العيش ومطالب  بذلك كثرياً من مصالح 
املصالح لكنه مل يبلغ بعقله الكامل ومل يدرك احلق وحده فقد صبغه اهللا تعاىل حمدودا يف كل 
يشء لذا مل يرتكه تعاىل إىل عقله القارص عن الكامل واحلسري عن إدراك متام املصالح فكانت 
نعمة من اهللا تعاىل أنَّهُ أنزل الصحف والكتب هدايةً للعقل وإرشاداً للفكروسالمةً للجسم 
اهللا  يأمر  بام  احلياة  لصبغ  وإيثاراً  اإلنسانية  حدود  عند  باإلنسان  ووقوفاً  للفطرة  وموافقةً 
تعاىل به من اإليامن وطاعته وقد جعل اهللا تعاىل محلة تلك الكتب أفضل الناس يف أقواهلم 

وأرشفهم يف أهليهم، وهم رسل اهللا تعاىل وأنبياؤه من البرش إىل البرش(٢).

مْ آيَاتهِِ  يْهِ لَ و عَ تْلُ مْ يَ هِ سِ نْ أَنفُ والً مِّ سُ مْ رَ ثَ فِيهِ َ إذِْ بَعَ ىلَ املُْؤمِننيِ ُ عَ نَّ اهللاّ دْ مَ قال تعاىل: ﴿لَقَ
ٍ﴾(آل عمران١٦٤)، اللٍ مُّ بنيِ بْلُ لَفِي ضَ واْ مِن قَ انُ إنِ كَ ةَ وَ مَ ِكْ احلْ تَابَ وَ مُ الْكِ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ وَ
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 ِ اهللاَّ تِ  ــاالَ سَ رِ ونَ  غُ لِّ بَ وكذلك﴿يُ ﴾(النساء١٦٥)،  ينَ رِ نذِ مُ وَ ينَ  ِ بَرشِّ مُّ ــالً  سُ ﴿رُّ ومنهم 
ة: (وظيفة  َ﴾(االحزاب٣٩)، ويتجىل من ذلك أنَّ النبوّ داً إالَِّ اهللاَّ نَ أَحَ وْ شَ ْ الَ خيَ نَهُ وَ وْ شَ ْ خيَ وَ
الكاملني  إهلية وسفارةٌ ربانية، جيعلها اهللا ملن جيتبيه وخيتاره من عباده الصاحلني وأوليائه 
إنسانيتهم فريسلهم إىل سائر الناس لغاية إرشادهم إىل مافيه منافعهم ومصاحلهم يف الدنيا 

واآلخرة)(٣).  وللنبوة يف اللغة معان منها: 

. (٤) ١. االخبار:  واشتقاقه يكون من اإلنباء الذي هو اإلخبار ويكون عىل هذا مهموزاً

٢. اإلرتفاع:  أن يكون مفيداً للرفعة وعلو املنزلة واشتقاقه يكون من النباوة التي هي 
باهلمز  بالتشديد  اال  املنزلة فال جيوز  اللفظ علو  أريد هبذا  الطويس: ومتى  قال  االرتفاع، 
وعىل هذا حيمل ماروي عن  عنه قال (ال تنبزوا بإسمي) أي الهتمزوه ألنه أراد علو 

املنزلة(٥) .

اختصه  من  عىل  تعاىل  اهللا  من  تفضل  ا:  بأهنَّ فت  رِّ عُ فقد  واالصطالح  بالعرف  النبوة  أما   
عمن  الفضل  يف  بنبوته  احلكمة  يف  املوجبة  اخلالل  واجتامع  عاقبته  بحميد  لعلمه  بكرامته 

، وقيل إنَّ النبي هو: املؤدي عن اهللا تعاىل بالواسطةٍ من البرش(٧). سواه(٦)

 ويف وجوب بعثة النبوة وجوازها ذهب اإلمامية واملعتزلة إىل وجوهبا الشتامهلا عىل اللطف 
يف التكاليف العقلية(٨)،  وإىل ذلك ذهبت الفالسفة أما األشاعرة فاليرون وجوهبا(٩)  وأما 
القائلون بانتفاء البعثة ومنهم الربامهة واليهود وهم فرق منهم من خالف يف جواز النسخ عقال 
. (١٠)

ومنهم من خالف يف النسخ سمعا ومنهم من أجاز النسخ وخالف يف نبوة نبينا حممد

 ومن القائلني بانتفاء البعثة الربامهة إذ قالوا: إنَّ الرسول إما أن يأيت بام يوافق العقول أو 
دّ  رَ العقول وجب  بامخيالف  العقل كفاية وإن جاء  ففي  العقول  باميوافق  فإن جاء  بامخيالفها 
، وهذه الشبهة باطلة، وذلك أن نقول مل الجيوز أن يأتوا باميوافقالعقول،كذلك إنَّ هناك  قولهُ

الكثري من الرشائع والعبادات التي الهيتدي العقل إىل تفصيلها(١١) .
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 ولقد أوضح االمام الرضا العلة يف بعثة الرسل واالنبياء ومعرفتهم،  فقد رو الصدوق 
فلم وجب  قائل  قال  فإن  قال:  أنَّه    الرضا  بن شاذان* عن  الفضل  باسناده عن 
يكن يف  مل  أن  ملا  قيل: ألنه  بالطاعة؟  إليهم  واإلذعان  واإلقرار هبم  الرسل  معرفه  عليهم 
خلقهم وقوامهم مايكملون به مصاحلهم وكان الصانع متعاليا عن أن ير وكان ضعفهم 
وعجزهم عن ادراكه مل يكن بدٌ هلم من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليه أمره وهنيه 
وأدبه ونفعهم عىل مايكون به إحراز منافعهم ومضارهم فلومل جيب عليه معرفته وطاعته 
مل يكن هلم يف جميء الرسول منفعة والسد حاجة وكان إتيانه عبثاً لغري منفعة وإلصالح 

وليس هذا من صفة احلكيم الذي أتقن كل يشء(١٢).

  إنَّ من يتدبر قول اإلمام ير أنَّ اإلنسان جيهل الكثري من مصاحله ونتائج أعامله واهللا 
ويف  الدنيوية  حياته  يف  سعيداً  جيعله  أن  أراد  بل  بجهله  عبده  هيلك  أن  من  وأعظم  أجل 
اآلخرة من الناجني فاإلنسان لن يبلغ بعقله الكامل ولن يدرك احلق ،فمن باب لطفه بعث 
إلينا رسالً معصومني فلو مل يكن معصومني مل حتقق الفائدة فأول صفة من صفات االنبياء 
بيِلَ  اهُ السَّ نَ يْ دَ  العصمة(١٣) ، لكي يوضحوا سبل اخلري من سبل الرش قال تعاىل: ﴿انَّا هَ

وراً﴾(االنسان ٣). فُ ا كَ إمَِّ راً وَ اكِ ا شَ إمَِّ

 قال الشيخ املظفر : «فوجب أن يبعث اهللا يف الناس رمحة هلم ولطفا هبم 

                               ﴾ ةَ مَ ِكْ احلْ تَابَ وَ مُ الْكِ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ مْ آيَاتهِِ وَ يْهِ لَ و عَ تْلُ مْ يَ هِ سِ نْ أَنفُ والً مِّ سُ ﴿رَ
. (ال عمران١٦٤) وينذرهم عام فيه ويبرشهم بام فيه صالحهم وسعادهتم»(١٤)

كذلك إنَّ اللطف من اهللا تعاىل واجب،  الن اللطف من كامله املطلق وهو اللطيف بعباده 
أن  تعاىل البد  فإنَّه  لفيض اجلود واللطف  قابال ومستعدا  املحل  فإذا كان  الكريم،  اجلواد 

يفيض لطفه اذ البخل يف ساحة رمحته والنقص يف جوده وكرمه(١٥) .

وليس املراد من وجوب اللطف إنَّه تعاىل مأمور به ومفروض عليه من اخللق، وإنام املراد 
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منه رضورة اتصافه هبذه الرضورة كرضورة اتصافه بوجوب الوجود(١٦) .

إنَّ مباحث النبوة نالت اهتامم علامء اإلسالم قاطبةً وأخذوا يكشفون النقاب عنها عرب 
البحث بآيات الكتاب املجيد والسنة املطهرة وإبراز مراميها ومقاصدها ،وقد كان لإلمام 
الرضا  الدور الوضاء املرشق يف الكشف عن كل ما يتعلق بالنبوة وخاصة يف عصمتهم 
وتنزهيهم من كل يشء ال يليق بقداستهم فهم املصطفون من لدن اهللا تعاىل وقبل أن نقف 
ثر عن اإلمام الرضا  رواية يف بيان أوجه الفرق بني النبي  عىل تلك الروايات فلقد أُ
والرسول وحاالت التلقي النبوي، ولقد جاء ذكر النبي والرسول يف القرآن الكريم مجعاً 

ومفصالً لذلك اختلف العلامء يف بيان الفرق بني النبي والرسول عىل قولني:
١. اليوجد فرق بني النبي والرسول، فالنبي رسول والرسول نبي، وهذا رأي املعتزلة(١٧)

ومن أدلتهم عىل ذلك:

﴾(مريم٥٤) وجه الداللة، إنَّ معنى الرسول والنبي  اً بيِّ نَّ والً  سُ انَ رَ كَ أ) قوله تعاىل: ﴿وَ
واحد ال فرق بينهام(١٨) .

﴾)احلج٥٢( اذ إنَّ اللفظتني  ٍ الَ نَبيِّ ولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ ب) قوله تعاىل: ﴿وَ
–الرسول والنبي-  متفقتان يف الفائدة وإنَّ أول األنبياء آدم  وآخرهم حممد ، وإنَّ 

.(١٩)مرةً بالنبي وبالرسول مرةً أُخر  اهللا خاطب نبيه حممد

املحدث  هو  والنبي  أمة  اىل  املبعوث  هو  فالرسول  والرسول،  النبي  بني  فرق  هناك   .٢
الذي اليبعث اىل أمة، قال قطرب* (٢٠): والنبي من أوحي إليه بملك أو أهلم يف قلبه أو نبه 
بالرؤيا الصادقة فالرسول أفضل بالوحي الذي فوق وحي النبوة ألن الرسول أوحي إليه 
جربائيل خاصة بتنزيل الكتاب من اهللا وهذا الرأي منسوب اىل األشاعرة واإلمامية(٢١)، 

مستدلني عىل ذلك بأدلة منها: 
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﴾(احلج/٥٢)، وجه الداللة  ٍ الَ نَبيِّ ولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ أ( قوله تعاىل: ﴿وَ
لَّت عىل ثبوت التغاير بني الرسول والنبي، وهو عطف عام عىل خاص ويقتيض  أنَّ اآلية دَ
املغاير. قال الكلبي** والفراء: كل رسول نبي من غري عكس(٢٢).  وقال السيد الطباطبائي:  

والرسول يكون نبياً إشارة إىل إمكان اجتامع الوصفني(٢٣).

النبي والرسول هي العموم واخلصوص املطلق الذي يعني  القائمةبني  وعليه فالعالقة 
االجتامع يف األخص الذي هو ما زاد قيداً وهو هنا (الرسول) االنفراد يف األعم وهو ما زاد 
. وقد رو الكليني  فرداً وهو هنا النبي فيقال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول(٢٤)
انَ  كَ ﴿وَ  عن قول اهللا  أبا جعفر  والصفار بسند عن زرارة بن اعني* قال: سالت 
اً﴾(مريم ٥٤) قلت: ما الرسول وما النبي؟ قال : النبي هو الذي ير يف  والً نَّبيِّ سُ رَ
منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك والرسول يعاين امللك ويكلمه، قلت: فاإلمام ما 
الَ  ولٍ وَ سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ مَ منزلته؟ قال: يسمع الصوت وال يعاين، ثم قال: ﴿وَ

﴾(احلج٥٢)(٢٥). ٍ نَبيِّ

ب(إنَّ أنبياء اهللا كانوا حفظةً لرشائع اإلسالم وخلفاءه يف املقام(٢٦) ، كذلك إنَّ اختالف 
ى إنَِّهُ  وسَ تَابِ مُ رْ يفِ الْكِ كُ اذْ األسامء يدل عىل اختالف املسميات(٢٧) ، بدليل قوله تعاىل: ﴿وَ

بيِّاً﴾(مريم٥١)، ويف ذلك داللة عىل الفرق بينهام(٢٨) . والً نَّ سُ انَ رَ كَ لَصاً وَ ْ انَ خمُ كَ

ولنر ما هو رأي اإلمام الرضا  يف الفرق بينهم؟ حيث ير اإلمام  إنَّ هناك 
فرقاً بينهم فقد رو الكليني والصفار، بإسنادمها عن احلسن بن العباس بن املعروف** 
النبي والرسول واالمام؟ قال فكتب الفرق بني  قال جعلت فداك: أخربين ما الفرق بني 
الرسول والنبي واالمام هو: «إنَّ الرسول هو الذي ينزل عليه جربائيل فرياه ويسمع كالمه 
وينزل عليه الوحي وربام نبيء يف منامه نحو رؤيا إبراهيم  والنبي سمع الكالم وربام 
رأ الشخص ومل يسمع الكالم، واإلمام هو الذي يسمع الكالم وال ير الشخص»(٢٩).
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وتر بوضوح أنَّ اإلمام  قد فرق بينهم بفرق جوهري وهو أنَّ الرسول هو الذي 
ينزل عليه الوحي خاصة يف تبليغ الرسالة ويشرتك مع النبي يف الصفات األخر كالرؤيا 
الوحي ،كذلك نستنتج من هذه  ينزل عليه  النبي فال  أما  الصفات،  والسمع وغريها من 
انَ  ا كَ مَ الرواية أنَّ اإلمام  قد أوضح درجات الوحي اإلهلي الثالث، قال تعاىل: ﴿وَ
اءُ إنَِّهُ  ا يَشَ نهِِ مَ يَ بإِذِْ يُوحِ والً فَ سُ لَ رَ سِ رْ ابٍ أَوْ يُ جَ اء حِ رَ ياً أَوْ مِن وَ حْ ُ إالَِّ وَ هُ اهللاَّ مَ لِّ كَ ٍ أَن يُ لبَِرشَ

﴾(الشور٥١) وهي: يمٌ كِ ٌّ حَ يلِ عَ

١. الوحي بواسطة امللك: يقول استاذنا الدكتور حممد حسني الصغري: الطريقة الطبيعية 
يرسل اهللا ملكاً يبلغ النبي  وهو من أرقى درجات التبليغ وهي أرقى درجات الوحي 
هُ  دَ أكَّ الذي  املعنى األول  الروح األمني(٣٠)، وهو  بواسطة    نبيا حممد  التي حدثت مع 
اإلمام ، إنَّ الرسول هو الذي ينزل عليه جربائيل فرياه ويسمع كالمه، قال تعاىل:              

﴾(الشعراء١٩٣-١٩٤). ينَ رِ ونَ مِنَ املُْنذِ بكَِ لتَِكُ لْ ىلَ قَ مِنيُ عَ َ وحُ األْ لَ بهِِ الرُّ ﴿نَزَ

لَّ عليه القرآن املجيد  ٢. الرؤيا الصادقة: وهو املعنى الثاين الذي أشار اليه اإلمام  ودَ
ا  لْ مَ عَ أَبَتِ افْ ا  يَ الَ   قَ ا تَرَ اذَ رْ مَ انظُ كَ فَ بَحُ أَذْ  يفِ املْنََامِ أَينِّ  ِ أَرَ نَيَّ إينِّ بُ ا  يَ الَ  قال تعاىل: ﴿قَ
دْ  يمُ قَ اهِ إبِْرَ ا  يَ أَنْ  اهُ  نَ يْ نَادَ ِ وَ بنيِ جَ هُ للِْ لَّ تَ امَ وَ لَ امَّ أَسْ لَ فَ ينَ  ابرِِ اء اهللا مِنَ الصَّ ينِ إنِ شَ دُ تَجِ رُ سَ مَ ؤْ تُ
عىل  اآليات  لَّت  فدَ ﴾(الصافات١٠٢-١٠٥)  َ ننيِ سِ املُْحْ زِي  نَجْ لكَِ  ذَ كَ إنَِّا  ا  يَ ؤْ الرُّ قْتَ  دَّ صَ
خطاب  يف  تعاىل  اهللا  تعقيب  بدليل  العمل،   يستلزم  إآلهي  ووحيٌ  أمرٌ  إبراهيم  رؤيا  أنَّ 
الوحي   يف هذا  نبينا حممد  اشرتك  املحسنني(٣١). وقد  الرؤيا وجزاء  بتصديق  إبراهيم 
نَّ  لُ خُ تَدْ قِّ لَ َ ا باِحلْ يَ ؤْ هُ الرُّ ولَ سُ ُ رَ قَ اهللاَّ دَ دْ صَ واشار القرآن احلكيم اىل ذلك يف قوله تعاىل: ﴿لَقَ
﴾(الفتح٢٧) وهو بمثابة الوعد احلق وقد تكون الرؤيا يف  َ ُ آمِننيِ اء اهللاَّ امَ إنِ شَ رَ َ دَ احلْ جِ املْسَْ
جزء من هذا امللحظ متهيداً للوحي املبارش، وقد يعرب عنها بالصادقةالصاحلة، كام حصل 
هذا املعنى بالنسبة لرسول اهللا  أول بدء الوحي، كام يف رواية السيدة عائشة: «أول ما 
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بدئ به رسول من الوحي الرؤيا الصادقة (الصاحلة) يف النوم فكان ال ير رؤيا إال جاءت 
مثل فلق الصبح»(٣٢) .

٣. الوحي املباش: وهي حالة إلقاء الكلمة اإلهلية إىل رسول بال واسطة ملك لكن من 
(٣٣) ، كام خاطب اهللا نبيه حممد  وراء حجاب دون معاينة أو رؤية المتناع ذلك عقالً ورشعاً
ا  تَاهَ امَّ أَ لَ  يف معراجه إىل الساموات العىل، وكام خاطب نبيه موسى قال تعاىل: ﴿فَ
﴾(طه١١-١٢)،  وقال  وً سِ طُ دَّ ادِ املُْقَ يْكَ إنَِّكَ باِلْوَ لَ عْ نَعْ لَ اخْ بُّكَ فَ نَا رَ ِ أَ يإينِّ وسَ نُودِي يَا مُ

﴾(النساء١٦٤).  لِيامً ى تَكْ وسَ ُ مُ مَ اهللاّ لَّ كَ تعاىل: ﴿وَ

 وهذه البالغة البليغة قد جعلت   إنَّ هذه العلوم واحلكم التي وردت عن اإلمام 
من االمام مرجعاً يف مجيع العلوم االسالمية ومصدراً للترشيع وقدوةً صاحلة لكل مذاهب 
املسلمني ولقد استعان بنور علمه وسمو حكمته كل عامل وأديب واحتج بقوله وبالغته كل 
كاتب ومؤلف،  وكام اختار اهللا رسالً وانبياء ليبلغوا رساالته لتكوين املجتمع األمثل عىل 
األرض فقد اختار مجاعةً للدفاع عن هذه الرساالت والرشائع املقدسة وعن أشخاصها 
وهم بال شك أهل بيت النبوة ذرية بعضها من بعض يف سلسلة تستمر أجياالً جيالً بعد 
للدفاع عن  التي حرصت كل احلرص  تلك اجلامعة   أحد  الرضا  اإلمام  جيل وكان 
املقدسات اإلهلية حتى هرع إليه من كل صوب النصار واليهود وامللحدون واملشككون 
 حجة اهللا عىل خلقه يدفع بالشبهات  فضال عن املسلمني ،لذلك كان اإلمام الرضا 
التي تثار يف عرصه والسيام الشبهات التي توهم أنَّ األنبياء  غري معصومني ويتمسكون 

م برشٌ مثلنا خيطئون ويصيبون(٣٤). بدعواهم هذه بظواهر بعض اآليات القرآنية وإهنَّ
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عصمة االنبياء
مجيع  أنَّ  واملالحظ  االنبياء  عصمة  هي  فيها  واجلدل  احلوار  وقع  التي  املسائل  من  إنَّ 
إىل  ذهبوا  فاألشاعرة  مصاديقها،  يف  اختلفت  لكنها  العصمة  يف  قالت  االسالمية  الفرق 
عصمة االنبياء من كل الذنوب بعد النبوة ما عدا السهو واخلطأ واجازوا عليهم الذنوب 
فقد  املعتزلة  أما   ، الوحي(٣٦)  بعد  الكبائر  عىل  اإلقدام  جوزوا  واحلشوية   ، النبوة(٣٥)  قبل 
ذكر القايض عبد اجلبار أنَّه ال جيوز عىل االنبياء الكبرية ال قبل البعثة وال بعدها خالفا ملا 
وا الصغائر عىل األنبياء(٣٧) ، قال اإلمام أبو حنيفة: «إنَّ  وزُ يقوله اهل احلشوإالأنَّ املعتزلة جَ
األنبياء عليهم الصالة والسالم كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح»(٣٨)

مجهور السنة عىل العموم أوجبوا العصمة.

من  معصوماً  النبي  يكون  أن  جيب  أنَّه   : مجيعاً علامؤهم  ذكر  فقد  االمامية  رأي  وبقي   
الذنوب صغريها وكبريها قبل النبوة وبعدها عىل طريق العمد والنسيان وعىل كل حال(٣٩)
، بل جيب أن يكون منزهاً عام ينايف املُروة كالتبذل بني الناس من أكل يف الطريق أو ضحكٍ 

كل عمل يستهجن فعله عند العرف العام(٤٠) . عال وٍ

 عرب استقراء الروايات التفسريية الواردة عن اإلمام الرضا لوحظ أنَّ مجيعها هتدف 
إىل إثبات عصمة االنبياء، بل مجيع ما يتعلق باألنبياء  وسنذكر عددا من الروايات نبدأ 
بآدم ونختم بنبينا حممد  تربكاً، وسيتجىل بوضوح دور أهل بيت الرمحة يف الدفاع عن 

مناء اهللا وسفرائه وهي: أُ

﴾(طه/١٢١) وَ غَ هُ فَ بَّ مُ رَ صَ آدَ عَ : قال تعاىل ﴿وَ أوالً

موسى  بن  لعيل  املأمون  مجع  ملا  قال:  اهلروي  الصلت  أيب  عن  بإسناده  الصدوق   رو
لقم حجراً فقام إليه عيل  الرضا  أهل املقاالت فلم يقم أحد إال وألزمه حجته كأنَّه أُ
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بن حممد اجلهم* فقال له: يا بن رسول اهللا أتقول بعصمة األنبياء؟ قال : نعم، قال: 
و﴾؟ فقال : ويك ياعيل اتق اهللا وال  غَ هُ فَ بَّ مُ رَ ص آدَ عَ فام تعمل يف قول اهللا تعاىل ﴿وَ

تنسب إىل أنبياء اهللا الفواحش، وال تتأول كتاب اهللا برأيك فإن اهللا عز وجل قد قال: 

وجل  عز  قوله  عمران/٧)وأما  ﴾(آل  مِ لْ الْعِ يفِ  ونَ  خُ اسِ الرَّ وَ اهللاُ   َّ إالِ هُ  يلَ أْوِ تَ مُ  لَ يَعْ ما  ﴿وَ
وخليفةً  أرضه  يف  حجة  آدم  خلق  وجل  عز  اهللا  و﴾فإنَّ  غَ فَ ــهُ  بَّ رَ مُ  آدَ ــص  عَ آدم﴿وَ يف 
أن  النة ال يف األرض وعصمته جيب  آدم يف  املعصية من  للجنة وكانت  مل خيلقه  بالده  يف 
صم  عُ األرض وجعل حجةً وخليفةً  إىل  فلام هبط  اهللا  أمر  مقادير  ليتم  األرض  يكون يف 
﴾ َ املَنيِ الْعَ ىلَ  عَ انَ  رَ مْ عِ آلَ  وَ يمَ  اهِ إبِْرَ آلَ  وَ نُوحاً  وَ مَ  آدَ ى  فَ طَ اصْ  َ اهللاّ وجــل﴿إنَِّ  عز  بقوله 

(ال عمران٣٣)(٤١).

ويبدو من الرواية الرشيفة أنَّ اإلمام  يريد أن يقول: إنَّ علم التأويل علم قد اختص 
به الباري عزوجل الراسخني يف العلم وهم أهل البيت  كام هو املروي عنهم فال حيق 
من  املسلمني  ولعقائد  للكتاب  العزيز ويف هذا صيانة  الكتاب  بآيات  التالعب  كان  ألي 
أعدائهم، وهذا هو األمر األول، واألمر الثاين: أنَّ التكليف الرشعي يكون يف األرض ال 
يف اجلنة اخلالية من التكاليف كام هو معروف لد املسلمني مجيعهم، فإذا مابعث بأمر إهلي 

وجبت عصمته من كل أمر اليليق بالنبوة وصاحبها .

ويف خرب آخر رو الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم أنَّ املأمون 
﴾و غَ هُ فَ بَّ مُ رَ ص آدَ عَ ﴿وَ  فقال له: ما معنى قول اهللا عز وجل:  سأل اإلمام الرضا 
نْ  كُ (طه١٢١) فأجابه االمام  بأسلوب آخر فقال: إنَّ اهللا تبارك وتعاىل قال آلدم﴿اسْ
ةَ﴾(البقرة٣٥)وأشار  رَ جَ هِ الشَّ ـذِ بَا هَ رَ الَ تَقْ امَ وَ تُ ئْ يْثُ شِ داً حَ غَ ا رَ نْهَ الَ مِ كُ ةَ وَ نَّ كَ الَْ جُ وْ زَ أَنتَ وَ
هذه  من  تأكال  ال  هلام  يقل  ومل   (٣٥ ﴾(البقرة  َ املِنيِ الْظَّ مِنَ  ونَا  تَكُ احلنطة﴿فَ شجرة  اىل  هلام 
الشجرة وال مما كان من جنسها وقد امتثال وأطاعا ومل يقربا من تلك الشجرة وإنَّام أكال 
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هَ عليهام وطلب منهام أن يأكال من غريها مما كان  وَّ من غريها بعد أن وسوس هلام ابليس ومَ
من جنسها وحلف هلام... ومل يكونا قبل ذلك يعرفان من يلف باهللا كذبا، وكان ذلك من 
آدم قبل النبوة... فلام اجتباه اهللا وجعله نبياً كان معصوماً ال يذنب صغرية وال كبرية، قال 

﴾)طه ١٢١-١٢٢)(٤٢). دَ هَ يْهِ وَ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ اهُ رَ بَ تَ مَّ اجْ يثُ وَ غَ هُ فَ بَّ مُ رَ صَ آدَ عَ تعاىل:﴿وَ

قال الطربيس: لعل الرضا  أراد ترك املندوب وارتكاب املكروه من الفعل القتضاء 
أدله العقول واألثر املنقول(٤٣).  واملعروف عند االمامية أنَّ األمر بعدم االقرتاب من الشجرة 
واألكل منها إنَّام كان أمراً إرشادياً ال أمراً مولوياً و خمالفة آدم كانت من ترك األوىل(٤٤). 
وإنَّ النهي الوارد يف اآلية دون هني احلظر والتحريم ألنَّ احلرام ال يكون إالقبيحاً واألنبياء 
ال جيوز عليهم يشء من القبائح، ال كبريها وال صغريها(٤٥)، وهم ألطاف للعباد فال يقع 

.(٤٦) منهم ما يقدح يف عصمتهم وينفر عنهم القلوب ال ظاهراً وال باطناً

إليهم  يوحى  الذي  الدين  اىل  يرجع  أمر  واملخالفة يف  املعصية  واألنبياء معصومون من 
من جهة تلقيه فال خيطئون ومن جهة حفظة ال ينسون -خالفا للجبائي الذي قال ال تقع 
قوال  هلم  وتبليغه  الناس  اىل  القائه  جهة  من  حيرفون  وال   -(٤٧) سهواً إال  األنبياء  معايص 
اليهم وإنَّ األنبياء عىل عصمتهم جيوز هلم ترك األوىل  أُوحي  فال يقولون إال احلق الذي 
العصيان احلقيقي بل هو ترك األوىل  فالعصيان هنا ليس  الشجرة(٤٨)،  آدم من  ومنه أكل 
فخرس راحته يف اجلنة ونعيمها ونزل إىل األرض وأتعاهبا ،قال السيد الطباطبائي: «إنَّ 
آدم كان خملوقا ليحيى يف االرض ويموت فيها ويبعث فيها وإنَّام أسكنهام اهللا تعاىل اجلنة 

لالختبار»(٤٩).

قال السيد املرتىض: «إما وصف تارك الندب بأنَّه عاص توسع وجتوز يف املجاز واملجاز ال يقاس عليه 
وال يعد به عن موضوعه»(٥٠). وقد فرسبعض املفرسين: 

لَّ عن مطلوبه وخاب من حيث طلب اخللد بأكل الشجرة وفسد  «عىص بأكل الشجرة، وغو أنَّه ضَ
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عليه عيشه بنزوله إىل الدنيا»(٥١)، وقال الشاطبي: «آدم مل يعصم من اهلمة والتدبري فلحقه ما حلقه»(٥٢).

بعد  إال  نبياً والعصمة ال تشرتط  الشجرة  أكل من  آدم مل يكن عندما  «إنَّ  السبتي:  قال 
ثبوت النبوة له ومنهم من أمجع عىل ذلك ومنهم من اكتفى بظاهر قوله تعاىل: 

﴾(طه١٢٢) وهذا عطف بـ (ثم) التي تعطى املهلة ثم  دَ هَ يْهِ وَ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ اهُ رَ بَ تَ مَّ اجْ ﴿ثُ
ذكر اإلجتباء واهلداية واإلجتباء هنا النبوة بدليل قوله تعاىل عندما عدد األنبياء ومناقبهم: 
نَا﴾(مريم٥٨) يعني من النبني أمجعهم، قال يف حق يونس بعد قصة  يْ بَ تَ اجْ نَا وَ يْ دَ ممَِّنْ هَ ﴿وَ
قبل  الشجرة  من  أكله  يثبت  الوجوه  من  وجه  وهذا  ﴾(القلم٥٠)  هُ بُّ رَ اهُ  بَ تَ اجْ ﴿فَ احلوت: 

وإىل ذلك ذهب اآللويس وأضاف أنَّه سهو»(٥٤). ثبوت نبوته(٥٣)

يف حني تشدد النسفي والزخمرشي يف تفسريمها لآلية اذ وصفوا فعله بالغي والغي خالف 
الرشد والعدول عن قوله (وزلَّ آدم)  مزجرة بليغة وموعظة للمتكلفني(٥٥).

وقد نحا الرازي يف تفسري اآلية منحى اخر، فيذهب اىل أنه ظاهر القرآن وان دل عىل ان 
ادم عىص وغو لكن ليس الحد ان يقول ان ادم كان عاصيا وغاويا ألمور: 

١. قال العتبي: «يقال لرجل قطع ثوبا وخاطه قد قطعه وخاطه وال يقال خاط وال خياط 
لَّة مل تصدر عن آدم إال مرةً  حتى يكون معاودا لذك الفعل معروفا به ومعلوم أنَّ هذه الزَ

واحدة ً».

٢. إنَّ هذه الواقعة وقعت قبل النبوة.

٣. إنَّ قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصيا يف أكثر األشياء وغاوياَّ عن معرفة اهللا تعاىل 
ومل ترد هاتان اللفظتان يف القرآن مطلقتني بل مقرونتني بالقصة التي عيص فيها فكأنَّه قال 

عىص يف كيت وكيت وذلك ال يوهم التوهم بالباطل.

٤. إنَّه جيوز من اهللا ما الجيوز من غريه كام جيوز للسيد يف عبيده وولده عند معصيته من 



٩٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

اطالق القول ما الجيوز لغري السيد يف عبده وولده(٥٦).

وزاد الشيخ مغنيه معنى آخر وهو: أنَّ ادم  حني كان يف اجلنة كان يف الدار اآلخرة 
وهذه الدار ال تبليغ فيها وال تكليف كي حتتاج إىل أنبياء ونبوة آدم يف الدنيا ال يف اجلنة، وإنَّ 

األكل من الشجرة مل يرتتب عليه ظلم أي انسان سو األكل(٥٧).

ا كانت  ونحا السيد السبزواري (قدس) يف تفسري الشجرة منحى آخر حيث قال: «إهنَّ
لنبينا  بأشكال خمتلفة كام ظهرت  وأوليائه  تعاىل  اهللا  تظهر ألنبياء  ا  فإهنَّ الدنيا  مثاالً حلقيقة 
 يف صورة امرأةيف ليلة املعراج فلذلك كان هنيه هنا إىل عدم وقوعه يف متاعب الدنيا 

ومشاقها»(٥٨).

ورو الطويس  بإسناده عن أيب هريرة: قال رسول اهللا : احتج آدم 

وموسى، فقال موسى  آلدم  أنت أبونا وأخرجتنا من النة فقال آدم: ياموسى 
اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك التوراة بيده، أفتلومني عىل امر قدره اهللا عيل قبل ان خيلقني 

بأربعني سنة؟ فحج آدم موسى(٥٩).

م مل خيرجوا عن تفسري  ويتضح من استقراء آراء العلامء واملفرسين يف تفسري هذه اآلية أهنَّ
اإلمام الرضا، فقد فرسها بعضهم بأهنا النبوة كام يف الرواية األوىل وفرسها بعضهم االخر 

ا من باب املجاز وأنَّ هنيه كان إرشادياً ال مولوياً وهذا ما تفرسه الرواية الثانية . بأهنَّ

﴾(هود/ ٤٦) الحٍِ ُ صَ ريْ لٌ غَ مَ لِكَ إنَِّهُ عَ ثانيا: قال تعاىل ﴿إنَِّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْ

رو العيايش والصدوق بسند عن احلسن بن عيل الوشاء* قال: سمعت الرضا يقول: 
قال ابو عبداهللا: إنَّ اهللا قال لنوح: إنَّه ليس من أهلك، ألنه كان خمالفاً له ،وجعل من اتبعه 
من أهله، قال: سألني كيف يقرؤون هذه اآلية يف نوح ، قلت: يقرأها الناس عىل وجهني: 
لَ غريَ صالح، فقال كذبوا هو ابنه، ولكن اهللا نفاه عنه حني  مِ الحٍِ ، وإنَّه عَ ُ صَ ريْ لٌ غَ مَ إنَِّهُ عَ

خالفه يف دينه(٦٠).
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اإلمام يف هذه الرواية الرشيفة يقرر أمرين:

األمر األول: تصحيح قراءة اآلية القرآنية،  ذكر السيوطي روايات كثرية واختالف القراء 
فقال قرأ أهل الكوفة (عمل، بكرس امليم وفتح الالم)، و (غري) بنصب الراء عىل الفعل،  
ومعناه:  إنَّه عمل الرشك والكفر وقرأ الباقون (عمل) بفتح امليم وضم الالم وتنوين (غري) 
الكسائي  أنجيه عمل غري صالح والقراءة االوىل عن  أن  إياي  إنَّ سؤالك  بالرفع ومعناه 
أي عمل الرشك والكفر وهذا هو رأي  ويعقوب وسهل واملعنى عمل عمال غري صالح(٦١)

. (٦٢)
 االمام الرضا

األمر الثاين: إنَّ نفي الباري عزوجل البن نوح ليس نفياً للنسب بل نفياً لدينه املخالف 
لدين أبيه، يقول الفيض الكاشاين: «انه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاهتم ألنه ليس 
عىل دينك»، ورو عن االمام الرضا  يف حق ابن نوح: لقد كان ابنه ولكن ملا عص اهللا 
عزوجل نفاه عن أبيه كذا من كان منا مل يطع اهللا فليس منا أهل البيت(٦٣). ورو العيايش 

عن االمامني الباقر والصادق :إنَّهُ ابن امرأته(٦٤).

تعاىل:                         اهللا  وقال  نوح  بذلك  يعلم  ومل  غريه  من  خبث  لدُ  وَ إنَّه  واحلسن  جماهد  ورأي 
القول باطل قطعاً، الن يف ذلك طعناً عىل  ﴾، أي من ولدك، وهذا  لِكَ أَهْ مِنْ  لَيْسَ  ﴿إنَِّهُ 
نبي وإضافة اىل ما اليليق به(٦٥)، وقد روي عن ابن عباس: «مازنت امرأة نبي قط وكانت 
ا كانت تنسبه اىل اجلنون واخليانة من امرأة لوط اهنا كانت تدل عىل  اخليانة من امرأة نوح إهنَّ

أضيافة»(٦٦).

، وقال:   وقيل لسعيد بن جبري: قال نوح إنَّ ابني من أهيل أكان ابن نوح؟ فسبح طويالً
ال إله إال اهللا حيدث اهللا حممد  إنَّه ابنه وتقول ليس ابنه ، كان ابنه ولكنه كان خمالفاً يف 
﴾ قال السيوطي قال الثعلبي:  لِكَ النية والعمل والدين، فمن ثم قال تعاىل ﴿إنَِّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْ

وهذا القول اوىل بالصواب وأليق بظاهر الكتاب(٦٧).
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وقد ذكر السيد املرتىض ثالثة وجوه يف تفسري اآلية: 

الوجه األول: إنَّ نفيه ألن يكون ليس من أهله مل يتناول فيه نفي النسب وإنَّام نفي أن يكون 
لَكَ  أَهْ ِ وَ نَنيْ ِ اثْ نيْ جَ وْ لٍّ زَ ا مِن كُ لْ فِيهَ نَا احِْ لْ من أهله اللذين وعد اهللا بنجاهتم، قال تعاىل: ﴿قُ
﴾(هود٤٠) فاستثنى من أهله من أراد إهالكه بالغرق ويدل عىل  لُ وْ هِ الْقَ يْ لَ بَقَ عَ ن سَ َّ مَ إالِ
صحة هذا التأويل قول نوح : إنَّ ابني من أهيل وإنَّه وعدك احلق، وهذا الوجه يطابق 
اخلربان وال يتنافيان وقد روي هذا التأويل بعينه عن ابن عباس واىل ذلك ذهب الطويس 
والشيباين والزخمرشي والشوكاين وايب السعود وأحد آراء فخر الدين الرازي والطربيس 

واملروي عن الضحاك وعكرمة واجلبائي(٦٨).

الوجه الثاين: وهو قول جماهد واحلسن وهذا الذي ذكرناه سابقاً وهو مرفوض من مجيع 
املفرسين .

أنَّه ليس عىل دينك وإىل هذا الوجه ذهب كل من  الوجه الثالث: إنَّ املراد يف ذلك أي 
إنَّ  ذكر  حيث  والطربيس  الرازي  الدين  فخر  آراء  وأحد  وااللويس  تريدي  واملا  السبتي 

القوالن متقاربان(٦٩).

َ السيد الطباطبائي اآلية الكريمة: إنَّ نوحا  رسولٌ وأحد أنبياء أُويل العزم عاملا هللا   وقد فرسَّ
عارفا بمقام ربه بصريا بموقف نفسه يف العبودية وإنَّه كان ير ابنه ظاهرا من املؤمنني ولو مل يكن 
بِّ الَ  كذلك ملا دعاه اىل ركوب السفينة فهو  الداعي عىل الكافرين السائل هالكهم بقوله ﴿رَّ

يَّاراً﴾(نوح٢٦)(٧٠). ينَ دَ افِرِ ضِ مِنَ الْكَ رْ َ ىلَ األْ تَذرْ عَ

واملراد بكونه ليس من أهله الذين وعده اهللا بنجاهتم الن املراد باألهل يف قوله: 

﴾(هود٤٠)، األهل الصاحلون وهو ليس بصالح وإن كان ابنه  لُ وْ هِ الْقَ يْ لَ بَقَ عَ ن سَ َّ مَ لَكَ إالِ أَهْ ﴿وَ
.(٧١)

 ثر عن أهل البيت ومن أهله بمعنى االختصاص، وقيل أيضاً إنَّ املراد: إنَّه ليس عىل دينك وأُ
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 والظاهر إنَّ مدار األهليه بني العلامء هو القرابة الدينية القرابة النسب فاإلسالم أبعد 
اجلاهلني واملرشكني من قريب النسب برسول اهللا  كام هو معروف من طردهم وإذالهلم 
﴾(املسد١)فأخرج القريب وأبعده ولعنه،  تَبَّ َبٍ وَ ا أَيبِ هلَ رصحياً يف قوله تعاىل: ﴿تَبَّتْ يَدَ
قول أيب  وفيه  البيت(٧٢) أهل  منا  البعيد يف رصيح قول رسول : سلامن*  ب  قرَّ فيام 

فراس احلمداين: 
ومل يكن بني نوح وابنه رحم(٧٣) ك ان ت مـــودة س ل مان ل ه نسبا   

لذلك كانت اجلواب هيز هزاً، كام إنَّه يكشف عن حقيقة كبرية إنَّ الرباط الديني أسمى 
من رباط النسب والقرابة فهو فرد غري الئق حيث ال أثر لرباط القرابة بعد أن قطع رباط 

الدين(٧٤)،  فخرج بشقاوته وكفره باهللا فأصبح خملوق غري صالح لالستقامة(٧٥).

: من سمع  النبي االكرم  الروايات فعن  املعاين من   وقد ملئت كتب احلديث هبذه 
رجال ينادي ياملسلمني فلم جيبه فليس بمسلم(٧٦)، وعن االمام الصادق: ليس بول من 
أكل مال مؤمن حرام(٧٧)، حيث إنَّ األصل يف مذهب القادة الربانيني واألساس هو اإليامن 
بالعقيدة والعمل بمناهجهم والسري عىل آثارهم والثبات عىل خطهم يف اصعب االوقات 
واالزمنة. وهذا ما أكده االمام الرضا حني نفى اهللا تعاىل بنوة ابن نوح ألنَّه مل يسلك 

عىل دين اهللا الذي ارتضاه ألوليائه الصاحلني.

﴾(البقرة٢٦٠) بيِ لْ ئنَِّ قَ مَ يَطْ ن لِّ لَـكِ الَ بَىلَ وَ مِن قَ ؤْ ْ تُ ملَ الَ أَوَ تَى قَ يـِي املْوَْ يْفَ تُْ ينِ كَ بِّ أَرِ ثالثا: قال تعاىل ﴿رَ

بإسناده عن صفوان بن  رو العيايش بإسناده عن عيل بن أسباط(٧٨)* ورو الربقي(٧٩)
يـِي  يْفَ تُْ ينِ كَ بِّ أَرِ حييى(٨٠)** إنَّ أبا احلسن الرضا  سئل عن قول اهللا عز وجل: ﴿رَ
﴾ أكان يف قلبه شك؟ قال: ال ولكنه أراد  بيِ لْ ئنَِّ قَ مَ يَطْ ن لِّ لَـكِ الَ بَىلَ وَ مِن قَ ؤْ ْ تُ ملَ الَ أَوَ تَى قَ املْوَْ

من اهللا الزيادة يف يقينه(٨١).

ورو الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم إنَّ املأمون سأل اإلمام 
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 ْ ملَ الَ أَوَ تَى قَ يـِي املْوَْ تُْ يْفَ  ينِ كَ بِّ أَرِ : ﴿رَ  فقال: أخربين عن قول إبراهيم  الرضا 
﴾ قال الرضا : إنَّ اهللا تبارك وتعاىل كان أوحى إىل  بيِ لْ ئنَِّ قَ مَ يَطْ ن لِّ لَـكِ الَ بَىلَ وَ مِن قَ ؤْ تُ
نفس  يف  فوقع  أجبته،  املوتى  إحياء  سألني  إن  خليال  عبادي  من  متخذ  إين    إبراهيم 
ن  لَـكِ وَ بَىلَ  الَ  قَ مِن  ؤْ تُ  ْ ملَ أَوَ الَ  قَ تَى  املْوَْ يـِي  تُْ يْفَ  كَ ينِ  أَرِ بِّ  الليل فقال:﴿رَ إنَّه ذلك  إبراهيم 
﴾(البقرة٢٦٠)،   ... إلَِيْكَ نَّ  هُ صُْ فَ  ِ ريْ الطَّ نَ  مِّ ةً  بَعَ أَرْ ذْ  خُ وقال﴿فَ اللة،  ﴾عىل  بيِ لْ قَ ئنَِّ  مَ يَطْ لِّ
وقلن يانبي اهللا أحييتنا أحياك اهللا فقال إبراهيم: بل اهللا يي ويميت وهو عىل كل ش 

قدير(٨٢).

يمُ  اهِ انَ إبِْرَ ا كَ إبراهيم  أبو األنبياء وثاين أويل العزم وخليل الرمحن قال سبحانه: ﴿مَ
﴾(آل عمران٦٧).  نيَ كِ ِ انَ مِنَ املُْرشْ ا كَ مَ لِامً وَ سْ نيِفاً مُّ انَ حَ ن كَ لَكِ اً وَ انيِّ الَ نَصَْ اً وَ يّ يَُودِ

جاء يف علل الرشائع مسنداً عن احلسني بن خالد عن أيب احلسن الرضا  قال: إنَّام 
اختذ اهللا إبراهيم خليال ألنه مل يرد أحد ومل يسال أحداً غري اهللا(٨٣). وإبراهيم  تعرتف 
العرب  ويعظمه مرشكو  واليهودية  واملسيحية  اإلسالم  الثالثة:  الساموية  الديانات  بنبوته 
 هو اجلد احلادي  الكعبة وإبراهيم   وألهنم خدمة  النتساهبم إىل ولده إسامعيل 

.(٨٤)
 والثالثني لنبينا حممد

قَ السيد الطباطبائي عىل الرواية املروية عن عيل بن حممد اجلهم: إنَّ الرواية ال ختلو عن  لَّ عَ
ة هي احلاجة  داللة ماعىل إنَّ مقام اخللة يستلزم إجابة الدعاء واللفظ يساعد عليه فإنَّ اخللَّ
إىل صديقه،   الصديق حوائجه  رفع  إذا كملت  الصداقة  يسمى خليالً ألن  إنَّام  واخلليل   ،
قالوا:  املفرسين  إن  املرتىض  السيد  ذكر  والقضاء(٨٥).   الكفاية  عدم  مع  لرفعها  والمعنى 
إنَّ ابراهيم  مر بحوت نصفه يف الرب ونصفه يف البحر ودواب الرب والبحر تأكل منه 
فاخطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك حيا ومؤلفا مع تفرق أجزائه وانقسام أعضائه 
،وقد أجيب عىل ذلك –آية ورواية البحث - بأربعة  يف بطون حيوان الرب والبحر فشك(٨٦)
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وجوه ذكرها املفرسون وهي: 

الوجه األول: إنَّه ليس يف اآلية داللة عىل شك إبراهيم  يف إحياء املوتى ،وقد جيوز 
أن يكون  إنَّام سأل اهللا تعاىل ذلك ليعلمه عىل وجه يبعد عنه الشبهة وال يعرتض فيه 
شك وارتياب فطلب أن يريه تعاىل مثاالً حمسوساً وأحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن 
كان عاملاً به من جهة االستدالل(٨٧)، وللنبي أن يسأل ربه ختفيف حمنته وتسهيل تكليفه ، 
والذي يؤيد ذلك جواب ابراهيم  (ليطمئن) فبني إنَّه عارف مصدق(٨٨)، لكنه أراد أن 
ير يد القدرة وهي تعمل ليحصل عىل مذاق هذه املالبسة فيسرتوح هبا ويتنفس يف جوها 
ويعيش معها وهي أمر آخرغري اإليامن الذي ليس بعده إيامن(٨٩)، واأللف يف )أومل تؤمن( 

ألف إجياب قال الشاعر:

ألستم خري من ركــب املطايا                وأنـد العاملني بطون راح  

وعرب الطويس والطربيس بأنَّ هذه الوجه أقو الوجوه(٩٠)، وإىل ذلك كل من الزخمرشي 
والبيضاوي والسبتي والبيضاوي وسيد قطب وهو قول احلسن وقتادة وسعيد بن جبري 

والربيع وجماهد وكام حكاه الطربي وغريه(٩١). 

الوجه الثاين: بأنَّ اهللا اختذه خليالً وإنَّه جييب دعوته وحييى املوتى بدعائه فسأل اهللا تعاىل 
أيضاً لالستدالل  بأنَّه قد أجاب دعوته واختذه خليالً وذلك  قلبه  ليطمئن  يفعل ذلك  أن 
كام قال السيد املرتىض ، وهذا ماروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي حكاه 
فيها  يل  استجبت  قد  أنَّك  أعلم  تفسريها:  يف  قال  الذي  تريدي  املا  رأي  وهو  الطربيس 
دعوتك وأعطيتني الذي سألتك، أي اخللة، وذكر ذلك الفيض الكاشاين يف األصفى يف 

.(٩٢)
 عن الرضا ورو  أثر عن أهل البيت

وأميت  أحي  أنا  قال  إذ  اإلحياء  يف  إياه  نمرود  منازع  السؤال  سبب  إنَّ  الثالث:  الوجه 
كيف  أرين  يارب  وقال:  بإحياء،  هذا  ليس  إبراهيم:  فقال   ، إنساناً وقتل  حمبوساً  وأطلق 
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حتيى املوتى ليعلم نمرود ذلك ورو إنَّ نمرود توعده بالقتل إن مل حييى اهللا امليت بحيث 
يشاهد، فلذلك قال ليطمئن قلبي، أي بأن ال يقتلني اجلبار، عن حممد بن اسحاق بن يسار: 
قال السيد املرتىض هذا الوجه إن جاز صلح يف تأويل اآليه وحكا هذا الرأي الطويس(٩٣).

الوجه الرابع: إنَّام سأل إحياء املوتى ليزول شكهم يف ذلك وشبهتهم وجير جمر سؤال 
موسى  الرؤية عليه تعاىل(٩٤).

 قال الطباطبائي: إنَّ السؤال للحصول عىل األسباب األصلية ليحصل العلم باحلقيقة، 
الكيفية  إنَّه سأل عن  آية متشاهبة، ومعناها:  إنَّه قال: وهذه    الصادق  وقد روي عن 
والكيفية من فعل اهللا عز وجل متى مل يعلمها العامل مل يلحقه عيب وال عرض يف توحيده 

نقص، وإنَّ إبراهيم  انام كان يسأل حق اليقني(٩٥).

استعطاف وفيه لطف وعناية  يقول: هو سؤال  الرأي حيث  نفس  السبزواري  وللسيد 
ومثله بني اخلليلني كثري ال يفهمه إال من كان من أهله و (أرين) الوصول إىل حق اليقني 
بعد طي مراحل أصل العلم وعلم اليقني ، كذلك إنَّ املشاهدة والعيان يؤثران يف استقرار 

النفس ورسوخ العلم يف القلب ويزداد هبا اليقني(٩٦).

بقي هناك أمرٌ لقائلٌ يقول عىل الوجه األول: إنَّ علياً  قال: لو كشف ل الغطاء ما 
ازددت يقينا، وإبراهيم  رسوال من أويل العزم، فلامذا يسأل اهللا تعاىل؟ وقد أجاب عىل 
ذلك حممد بن أيب بكر الرازي قال: إنَّ عليا  أراد بذلك قوة يقينه قبل العيان ، حتى 

كان الزيادة احلاصلة بالعيان يسريه ال يعتدهبا(٩٧).
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 الرضا  املفرسين والعلامء نر إهنا مل خترج عن تفسري اإلمام  آراء  تتبع  من خالل 
بعض  حكاه  ما  وهذا  العلم  يف  الزيادة  طلب  األوىل  الرواية  يف    إنَّه  حيث  وإجاباته 
، ويف الرواية الثانية طلب اخللة فتطلب معرفه ذلك عن طريق االستدالل  رَّ املفرسين كام مَ
واملعاينة وهذا ما ذكره القسم اآلخر من املفرسين وهذا من الرتقي يف اإلجابة والتضاد يف 
الروايتني. وبذلك تثبتت عصمة إبراهيم  من كل مايليق به وقد اصطفاه اهللا تعاىل من 

بني عباده ليكون رسوالً   ونبيا ً  وإماما ً  وحجةً عىل خلقه.

بُّ  الَ ال أُحِ لَ قَ امَّ أَفَ لَ يبِّ فَ ا رَ ـذَ الَ هَ باً قَ كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ هِ اللَّ يْ لَ نَّ عَ امَّ جَ لَ رابعا: قال تعاىل: ﴿فَ
مِ  وْ الْقَ مِنَ  ونَنَّ  يبِّ ألكُ ينِ رَ يَْدِ  ْ ملَّ لَئنِ  الَ  قَ لَ  أَفَ امَّ  لَ فَ يبِّ  ا رَ ـذَ الَ هَ قَ غاً  بَازِ رَ  مَ الْقَ  َأ رَ ملَاَّ  اآلفِلِنيَ 
َّا  بَرِيءٌ ممِّ  ِ مِ إينِّ وْ ا قَ يَ الَ  لَتْ قَ فَ أَ امَّ  لَ فَ  ُ ربَ أَكْ ا  ـذَ يبِّ هَ ا رَ ـذَ الَ هَ ةً قَ غَ بَازِ سَ  مْ أَ الشَّ امَّ رَ لَ ينَ الِّ الضََّ

﴾(األنعام٧٦-٧٨). ونَ كُ ِ تُرشْ

 رو الصدوق والطربيس بإسنادها عن عيل بن حممد بن اجلهم: قال وسأل املأمون أبا احلسن 
باً  كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ هِ اللَّ يْ لَ نَّ عَ امَّ جَ لَ الرضا  فاخربين عن قول اهللا عز وجل يف ابراهيم : ﴿فَ
: إنَّ إبراهيم  ﴾ فقال الرضا  يبِّ ا رَ ـذَ الَ هَ باً قَ كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ هِ اللَّ يْ لَ نَّ عَ امَّ جَ لَ يبِّ فَ ا رَ ـذَ الَ هَ قَ
وقع إىل ثالثة أصناف صنف يعبد الزهرة ، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس ،وذلك 
الَ  الزهرة، قال﴿قَ  فرأ﴾ يْلُ اللَّ هِ  يْ لَ نَّ عَ امَّ جَ لَ الذ ي أخفي فيه﴿فَ حني خرج من الرسب(٩٨) 
بُّ اآلفِلِني﴾ألن األفول  الَ ال أُحِ ﴾الكوكب﴿قَ لَ فَ امَّ أَ لَ ﴾عىل اإلنكار واالستخبار،﴿فَ يبِّ ا رَ ـذَ هَ
الَ  لَ قَ أَفَ امَّ  لَ فَ يبِّ  ا رَ ـذَ الَ هَ غاً قَ بَازِ رَ  مَ الْقَ  َأ امَّ رَ لَ من صفات املحدث، المن صفات القدم﴿فَ
﴾عىل اإلنكار  يبِّ ا رَ ـذَ الَ هَ غاً قَ بَازِ رَ  مَ أَ الْقَ امَّ رَ لَ الِّنيَ فَ مِ الضَّ وْ ونَنَّ مِنَ الْقَ يبِّ ألكُ ينِ رَ يَْدِ  ْ لَئنِ ملَّ
ينِ  ْ يَْدِ ﴾يقول:﴿قالَ لَئنِْ ملَ الِّنيَ مِ الضَّ وْ ونَنَّ مِنَ الْقَ يبِّ ألكُ ينِ رَ ْ يَْدِ الَ لَئنِ ملَّ لَ قَ امَّ أَفَ لَ واالستخبار﴿فَ
﴾من الزهرة  ُ ربَ ا أَكْ ـذَ يبِّ هَ ا رَ ـذَ الَ هَ ةً قَ غَ سَ بَازِ مْ أَ الشَّ الِّنيَ * ملَاَّ رَ مِ الضَّ وْ ونَنَّ مِنَ الْقَ يبِّ ألكُ رَ
﴾ قال لألصناف الثالثة  تْ لَ فَ امَّ أَ لَ والقمر عىل اإلنكار واالستخبار ، العلياإلخبارواإلقرار﴿فَ
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ي  ذِ يَ للَِّ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ ِ وَ ونَ إينِّ كُ ِ َّا تُرشْ ِ بَرِيءٌ ممِّ مِ إينِّ وْ ا قَ من عبدة الزهرة والقمر والشمس﴿يَ
﴾(األنعام٧٨-٧٩)وإنام أراد ابراهيم  نيَ كِ ِ اْ مِنَ املُْرشْ نَ ا أَ مَ نيِفاً وَ ضَ حَ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ رَ السَّ طَ فَ
 بام قال أن يبني هلم بطالن دينهم ويثبت عندهم إنَّ العبادة التق ملا كان لصفة الزهرة 
والقمر والشمس، وإنَّام تق العبادة اللقها وخالق السموات  واألرض، وكان ما أحتج به 

قومه مما أهلمه اهللا تعاىل وأتاه كام قال اهللا عز وجل:

مِهِ﴾(األنعام٨٣)(٩٩). وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ ا إبِْرَ نَاهَ يْ ا آتَ نَ تُ جَّ تلِْكَ حُ ﴿وَ

تتلخص وظائف االنبياء  يف ثالثة أمور هي 

ولٍ إالَِّ  سُ بْلِكَ مِن رَّ نَا مِن قَ لْ سَ ا أَرْ ١. الدعوة اىل االيامن باهللا وعبادته كام قال تعاىل: ﴿مَ
﴾(األنبياء٢٥) ونِ دُ بُ اعْ نَا فَ هَ إالَِّ أَ نَّهُ الَ إلَِ هِ أَ يْ ي إلَِ نُوحِ

ةٌ  وَ مْ أُسْ مْ فِيهِ انَ لَكُ دْ كَ ٢. االيامن باليوم االخر وما يتعلق به، واشري اليه يف القران: ﴿قَ
﴾(املمتحنة٦). رَ خِ مَ اآلْ يَوْ الْ َ وَ و اهللاَّ جُ انَ يَرْ ةٌ ملِنَ كَ نَ سَ حَ

٣. تبيان الرشائع التي فيها صالح االنسان وسعادته يف الدنيا واالخر،  وأشري إليه بقوله 
ةَ  مَ ِكْ احلْ وَ تَابَ  الْكِ مُ  هُ مُ لِّ عَ يُ وَ آيَاتكَِ  مْ  يْهِ لَ عَ و  تْلُ يَ مْ  نْهُ مِّ والً  سُ رَ مْ  فِيهِ ثْ  ابْعَ وَ نَا  بَّ ﴿رَ تعاىل: 

﴾(البقرة/١٢٩)(١٠٠).  مْ يهِ كِّ زَ يُ وَ

عىل  باالستدالل  الدين  أصول  لَ  أصَّ من  أول  وهو  حجة  نبي  كان    إبراهيم  إنَّ   
علم التوحيد وبه اقتد رؤساء املتكلمني يف استدالله بالكواكب الثالثة التي وردت يف 
الكتاب، فكان قومه حرانيني ينظرون يف النجوم، ويردون هلا القضاء يف األفعال ويعبدون 
بعضها، فكان هو يقصد االحتجاج عليهم يف حدوثها بتغريها وتبدل أحواهلا فخرج مع 
أهل الرصد ليالً لينبههم عىل حدوثها بتغريها مع تسليم مذهبهم الفاسد هلم جدالً وقصده 
باالستدالل  احلدوث  التنبيه عىل  النظر واألظهر يف طريقة  فإنَّه من وجوه  الفاسد  مقابلة 

باألكوان(١٠١)، ويرشدهم إىل طريق احلق من طريق النظر واالستدالل(١٠٢).



١٠١

سلسلة كتاب العميد(٣)

 أوضح الرازي إنَّ هذه املناظرة إنَّام جرت إلبراهيم  وقت اشتغاله بدعوة القوم إىل 
لَ العلامء اآلية عىل عدة وجوه أقواها اإلستدراج وذلك أبلغ يف احلجاج  التوحيد(١٠٣)، وأوَّ
وألطف يف املكيدة(١٠٤)، قول من ينصف خصمه مع علمه بأنَّه مبطل فيحكي قوله كم هو 
﴾ اآلفِلِنيَ بُّ  أُحِ ﴿ال  الشغب  من  وأنجى  احلق  إىل  أدعى  ذلك  ألن  ملذهبه  متعصب  غري 
لريهيم تصور علمهم وبطالن  اىل حال(١٠٥)،  املتغريين من حال  األرباب  عبادة  ال أحب 
عبادهتم ملخلوق جاء عليه اعراض احلوادث، كام اوضح الطربيس يف تفسريه(١٠٦) وهناك 
تأويآلخر خيرج خمرج االنكار واالستهزاء ويكون من ذلك معنى االستدراجإذ هو إاللزم 

من حيث ال يشعر به. واىل ذلك ذهب السيد املرتىض(١٠٧).

اإلمام  أقوال  ونقل  واالستخبار  اإلنكار  سبيل  عىل  ريب  «هذا  الكاشاين:  الفيض  قال   
 واستدالله: إنَّ االنتقال واالحتجاب واالستتار دليل احلدوث والفقر وكل  الرضا 

حمدث مفتقر اىل حمدث»(١٠٨).

 : أبان السيد الطباطبائي معنى اآلية الكريمة وملخصه: حكى اهللا تعاىل عىل لسان إبراهيم 
 (مريم٤٣-٤٧) انه كان﴾ اً يّ فِ انَ يبِ حَ .... إنَِّهُ كَ أْتكَِ ْ يَ ا ملَ مِ مَ لْ اءينِ مِنَ الْعِ دْ جَ ِ قَ ا أَبَتِ إينِّ ﴿يَ

﴾ جاري جمر التسليم واملجاراة بعد نفسه  يبِّ ا رَ ذَ عىل علم بحقيقة االمر، وعىل هذا فقوله ﴿هَ
كأحدهم وجماراهتم وتسليم ما سلموه ثم بيان ما يظهر به فساد رأهيم وبطالن قوهلم وهذا الطريق 
من االحتجاح أجلب إلنصاف اخلصم وأمنع لتوزان عصبية ومحيته وأصلح إلسامع احلجة(١٠٩).

 ومن خالل استقراء آراء املفرسين تبني تفسريه هو املعتمد ورأيه هو السند ومل يذهب إىل هنا 
 . أوهناك فكان والزال تفسريوافٍ وشافٍ

﴾ بنيِ لٌّ مُّ ضِ وٌّ مُّ دُ انِ إنَِّهُ عَ يْطَ لِ الشَّ مَ ا مِنْ عَ ذَ الَ هَ يْهِ قَ لَ ضَ عَ قَ ى فَ وسَ هُ مُ زَ كَ وَ خامسا: قال تعاىل: ﴿فَ
﴾ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ إنَِّهُ هُ رَ لَ فَ غَ رْ لِ فَ فِ اغْ يسِ فَ تُ نَفْ مْ لَ ِ ظَ بِّ إينِّ (القصص١٥).  وقال تعاىل: ﴿رَ

﴾(الشعراء٢٠). الِّنيَ نَا مِنَ الضَّ أَ اً وَ ا إذِ هَ تُ لْ عَ (القصص١٦) وقال تعاىل: ﴿فَ
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 رو الصدوق والطربيس بإسنادهم عن عيل بن حممد بن اجلهم إنَّ املأمون سأل اإلمام 
لِ  مَ عَ مِنْ  ا  ذَ هَ الَ  قَ يْهِ  لَ عَ ضَ  قَ فَ ى  وسَ مُ هُ  زَ كَ وَ ﴿فَ اهللا  قول  عن  فأخربين  قال:    الرضا 
﴾، قال الرضا : إنَّ موسى دخل مدينه من مدائن فرعون عىل حني غفلة من  انِ يْطَ الشَّ
هِ  وِّ دُ ا مِنْ عَ ذَ هَ تهِِ وَ يعَ ا مِن شِ ذَ نِ هَ تَتالَِ قْ ِ يَ نيْ لَ جُ ا رَ دَ فِيهَ جَ أهلها وذلك بني املغرب والعشاء﴿وَ
﴾عىل العدو ويكم اهللا  ضَ قَ ى فَ وسَ هُ مُ زَ كَ وَ هِ، فَ وِّ دُ ي مِنْ عَ ىلَ الَّذِ تهِِ عَ يعَ ي مِن شِ هُ الَّذِ اثَ تَغَ اسْ فَ
﴾ يعني االقتتال الذي كان وقع بني الرجلني،  انِ يْطَ لِ الشَّ مَ ا مِنْ عَ ذَ الَ هَ تعاىل ذكره فامت﴿قَ

 .﴾ ٌ بنيِ لٌّ مُّ ضِ وٌّ مُّ دُ ال مافعله موسى  من قتله إياه إنَّه يعني الشيطان﴿عَ

يقول:  قال:  ﴾؟  لِ رْ  فِ اغْ فَ يسِ  نَفْ تُ  مْ لَ ظَ  ِ إينِّ بِّ  فام معنى قول موسى ﴿رَ املأمون:  فقال 
﴾أي أسرتين من أعدائك  لِ رْ  فِ اغْ املدينة﴿فَ إين وضعت نفيس غري موضعها بدخول هذه 
نَا  أَ وَ اً  إذِ ا  هَ تُ لْ عَ ﴿فَ لفرعون  موسى  قول  معنى  فام  املأمون:  فقال  فيقتلوين.  يب  يظفروا  لئال 
﴾ الِّنيَ الضَّ مِنَ  نَا  أَ وَ اً  إذِ ا  هَ تُ لْ موسى:﴿فَعَ قال   :الرضا اإلمام  قال  ﴾؟  الِّنيَ الضَّ مِنَ 

تيِامً  يَ كَ  ــدْ ِ جيَ  ْ ممد﴿أَملَ لنبيه  اهللا  قال  ،وقد  مدائنك  من  مدينه  إىل  بوقوعي  الطريق  عن 
﴾يعني عند  االًّ كَ ضَ دَ جَ ﴾(الضحى٦)يقول: أمل جيدك وحيدا فآو إليك الناس﴿وَ آوَ فَ
نَى﴾يقول: أغناك بأن جعل  أَغْ ً فَ ائالِ كَ عَ دَ جَ وَ ﴾أي هداهم إىل معرفتك﴿وَ دَ هَ قومك﴿فَ

دعاءك مستجابا(١١٠). 

رَّ برجلني يقتتالن أحدمها يعرفه مؤمنا واآلخر كافرا   ذكر أغلب العلامء إنَّ موسى  مَ
تل بتلك الوكزة فامت وماجرت  فاستغاثه املؤمن عىل الكافر فوكز الكافر ليحمي املؤمن فقُ

العادة باملوت من الوكز، إن مات أحد فنادر والنادر ال حيكم به(١١١).

وقع  الذي  والقتال  الشجار  إىل  إشارة  هذا   ﴾ انِ يْطَ الشَّ لِ  مَ عَ مِنْ  ا  ذَ ﴿هَ تعاىل  قوله  أما   
بني القطبي واالرسائييل ال إىل الوكز أو القتل غري املقصود، واملعنى إنَّ القتال بني االثنني 

مصدره وسوسة الشيطان واغراءه باملعايص والذنوب(١١٢).
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ينسبه  تعاىل  اهللا  حق  يف  تقصري  كل   ﴾ لِ رْ  فِ اغْ فَ يسِ  نَفْ تُ  مْ لَ ظَ  ِ إينِّ بِّ  ﴿رَ تعاىل  وقوله   
األنبياء واألولياء إىل انفسهم فهو دعاء وخشوع هللا سبحانه، وال دالله فيه وللتقصري الن 
العارف باهللا حقا يتهم نفسه بالتقصري يف طاعة اهللا وعبادته(١١٣)، واضاف السيد الطباطبائي 
(فاغفريل) حيث أوردها مورد اخلطر والقاها يف التهلكة وآثر عن اهل البيت  وذكر 

رواية اإلمام الرضا  يف جملس املأمون(١١٤).

إىل  معصيته  ونسب  صغرية  معصية  فعل  إنَّه    موسى  اىل  اجلبائي  عيل  أبو  ونسب 
تامرين  مل  الذي  الفعل  أي يف هذه   ﴾ يسِ نَفْ تُ  مْ لَ ظَ  ِ إينِّ بِّ  قوله ﴿رَ قال يف  الشيطان، وقد 
به وندم عىل ذلك وتاب اىل اهللا منه، وكالم اجلبائي وغريه الذين ينسبون فعل املعايص اىل 
أنبياء اهللا فيه قبح وجرأة عىل اهللا، فاألنبياء  مطهرون من كل القبائح ومنزهون عن كل 
الرذائل وهم حجج اهللا عىل خلقه فكيف يكون احلجة عىل اخللق عاصيا هللا وهذا تناقض 
عقيل ملن كان له قلب سليم وهو مؤمن باهللا جل جالله ،قال السيد املرتىض : وقد يسال 
سائل ماهو الفعل؟ إال مدافعة الظامل ومما نعته والشبهة يف إن اهللا تعاىل أمره بدفع الظامل 

﴾ ففيه وجهان:  انِ يْطَ لِ الشَّ مَ ا مِنْ عَ ذَ عن املظلوم، وليست تلك بمعصية، وأما قوله: ﴿هَ

١. إنَّه يريد أن يقول: إنَّ عمل املقتول من عمل الشيطان مفصحاً بذلك عن خالفة هللا 
تعاىل واستحقاقه للقتل.

٢. إنَّه أراد إنَّ تزيني قتيل له وتركي ملا ندبت إليه من تأخريه وتفويتي ما استحقه عليه من 
الثواب من عمل الشيطان(١١٥).

﴾. قال السيد الطباطبائي: اين فعلتها حينئذ  الِّنيَ نَا مِنَ الضَّ أَ اً وَ ا إذِ هَ تُ لْ عَ ﴿فَ  وقوله تعاىل 
الدفاع عمن استنرصين  فاقدمت عىل  فيه  املصلحة  واحلال اين يف ظالل من اجلهل بجهة 
ومل اعلم انه يؤدي اىل القتل، وان املراد بالضالل اجلهل بمعنى االقدام عىل الفعل من غري 

مباالت بالعواقب كام يف قول الشاعر: 
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فنجهل فوق جهل اجلاهلينا(١١٦) أال ال جيلهن أحــدٌ علينا        

﴾ أي  االًّ كَ ضَ دَ جَ قال بعض مشايخ الصوفية: قيل إنَّ الضاللة بمعنى املحبة فقوله: ﴿وَ
﴾ فاختصك لنفسه خصوصية اهلداية واملحبة يعضد ذلك قوله تعاىل: ﴿إنَِّ  دَ هَ حمباً له ﴿فَ
 ِ ٍ﴾(يوسف٨) أي يف حب متني ليوسف ،وكذلك قوله تعاىل: ﴿تاهللاّ بنيِ لٍ مُّ الَ بَانَا لَفِي ضَ أَ
القديم له، فاملعنى: فعلتها حينئذ  ﴾(يوسف٩٥) أي: يف حبك  يمِ دِ الْقَ لكَِ  الَ لَفِي ضَ إنَِّكَ 
 كليم اهللا  وأنا من املحبني هللا ال ألوي عن حمبته يش(١١٧). وقد نزه اإلمام الرضا

ونسب فعل القبيح إىل الشيطان الذي يوسوس اىل بعض النفوس الضعيفة الغري حمصنة 
يكون  وقد  الشيطان  عمل  البرش  بني  حيدث  الذي  عاإلقتتال  وسمى  فكرياً،  أو  عقائديا 

الشيطان متلبساً يف جسد إنسان .

الَ لَن  يْكَ قَ رْ إلَِ ينِ أَنظُ بِّ أَرِ الَ رَ هُ قَ بُّ هُ رَ مَ لَّ كَ اتنَِا وَ ِيِقَ ى مل وسَ اء مُ ملَاَّ جَ سادسا: قال تعاىل ﴿وَ
﴾(االعراف١٤٣). اينِ فَ تَرَ وْ سَ انَهُ فَ كَ رَّ مَ تَقَ إنِِ اسْ بَلِ فَ رْ إىلَِ الَْ نِ انظُ لَـكِ اينِ وَ تَرَ

اإلمام  املأمون  بن اجلهم سأل  بن حممد  بإسنادهم عن عيل  الصدوق والطربيس   رو 
هُ  بُّ هُ رَ مَ لَّ كَ اتنَِا وَ ِيِقَ ى مل وسَ اء مُ ملَاَّ جَ (١١٨): يابن رسول اهللا! مامعنى قول اهللا: ﴿وَ

 الرضا
 ،﴾ اينِ فَ تَرَ وْ سَ انَهُ فَ كَ رَّ مَ تَقَ إنِِ اسْ بَلِ فَ رْ إىلَِ الَْ نِ أنظُ لَكِ اينِ وَ الَ لَن تَرَ يْكَ قَ رْ إلَِ ينِ أَنظُ بِّ أَرِ الَ رَ قَ
كيف يكون كليم اهللا موسى بن عمران ال يعلم إن اهللا تعاىل الجيوز عليه الرؤية حتى يساله 
لَّ عن أن  هذا السؤال؟!،  فقال الرضا :  إن كليم اهللا موسى بن عمران علم إنَّ اهللا جَ
هُ  مَ لَّ بَهُ نجياً رجع إىل قومه فأخربهم إنَّ اهللا عز وجل كَ رَّ مه اهللا وقَ لَّ يُر باألبصار ولكنه كَ
بَهُ فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كالمه فاختار منهم سبعني رجال فخرج هبم إىل طور  رَّ وقَ
سيناء وسأل اهللا تعاىل أن يكلمه ويسمعهم كالمه حتى سمعوه من مجيع الوجوه ، فقالوا: 
لن نؤمن لك حتى نر اهللا جهرة فبعث اهللا عز وجل عليهم صاعقة فامتوا، فقال موسى: 
يارب ما أقول لبني اسائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت هبم فقتلهم؟! فأحياهم 
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وبعثهم معه، فقالوا: إنَّك لو سالت اهللا أن يريك ننظر إليه ألجابك؟ فقال موسى: ياقوم 
إنَّ اهللا تعاىل ال ير باألبصار وال كيفية له، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله، فقال موسى 
يارب إنَّك قد سمعت مقالة بني إسائيل وأنت أعلم بصالحهم، فأوحى اهللا جل جالله: 
يْكَ  إلَِ رْ  أَنظُ ينِ  أَرِ بِّ  ﴿رَ موسى  فقال  بجهلهم،  أوآخذك  فلن  سألوك،  ما  سلني  ياموسى 
تََىلَّ  امَّ  لَ فَ اينِ  تَرَ فَ  وْ سَ يوي﴿فَ وهو   ﴾ انَهُ كَ مَ رَّ  تَقَ اسْ إنِِ  فَ بَلِ  الَْ إىلَِ  رْ  انظُ نِ  لَـكِ وَ اينِ  تَرَ لَن  الَ  قَ
بْتُ  تُ انَكَ  بْحَ سُ الَ  قَ اقَ  فَ أَ امَّ  لَ فَ قاً  عِ صَ ى  موسَ رَّ  خَ وَ اً  كّ دَ هُ  لَ عَ اياته﴿جَ من  ﴾بايه  بَلِ جَ للِْ هُ  بُّ رَ
﴾ منهم بانك  َ مِننيِ لُ املُْؤْ اْ أَوَّ نَ أَ ﴾ يقول: رجعت إىل معرفتي بك عن جهل قومي ﴿وَ يْكَ إلَِ

.(١١٩)التر

وقد رو الفيض هذه الرواية يف تفسريه،  وقال:  حتقيق القول يف رؤية اهللا سبحانه ما 
القلوب  رأته  (العيون) ولكن  األبصار  بمشاهدة  العيون  تره  مل   : املؤمنني  أمري  أفاده 
بحقائق اإليامن ال يعرف بالقياس واليدرك باحلواس واليشبه بالناس موصوف باآليات 

معروف بالعالمات(١٢٠) وقال : ماكنت أعبد ربا مل أره(١٢١).

بَلِ  جَ للِْ هُ  بُّ رَ تََىلَّ  امَّ  لَ ﴿فَ  يف قوله تعاىل:  العيايش والقمي عن االمام الصادق   ورو
قاً﴾ قال: ساخ اجلبل يف البحر فهو هيوي حتى الساعة(١٢٢). عِ ى صَ رَّ موسَ خَ اً وَ كّ هُ دَ لَ عَ جَ

تعترب مسألة رؤية اهللا من املسائل الكالمية املهمة التي حظيت بنطاق واسع من البحث 
والتحقيق واألخذ والرد بني املسلمني منذ الصدر األول لإلسالم وحتى اآلن وذلك ملا هلا 
من مدخليه كبرية يف أصل قضية التوحيد من جهة وإحلاح العقل يف استيضاحها من جهة 
ثانية، وقد بحثت تلك املسألة –مسألة الرؤية- يف مبحث خاص هبا، ونذكر القول فيها عىل 

سبيل اإلختصارنخترصها مجيعا يف ثالث اجتاهات هي:

ة. سمَ ١. اجتاه يقول بالرؤية احلسيه يف الدنيا واآلخرة وهؤالء هم املُجَ

٢. اجتاه آخر حاول التوسط فمنع الرؤية يف الدنيا وأجازها يف اآلخرة مع نفي الكيفية،  
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وهو رأي اجلمهور املتمثل بأهل السنة من أتباع املذاهب االربعة الذين حالوا التخلص من 
التجسيم مع االحتفاظ بالرؤية هبذه الكيفية.

واإلمامية  املعتزلة  ماعليه  وهو  واآلخرة  الدنيا  يف  الرؤية  باستحالة  آمن  ثالث  اجتاه   .٣
وآخرون(١٢٣). 

 أما ما يتحدث عنه الواهلون بحب اهللا سبحانه وتعاىل من الرؤية القلبية الوجدانية فهو 
 : غري املقصود، كاألقوال املأثورة السابقة يف هذه اآلية وكام روي عن سيد الشهداء
متى غبت حتى تتاج اىل دليل يدل عليك... عميت عني ال تراك عليها رقيبا...(١٢٤) وأمثال 
مما رو عنهم اكثر من أن حتىص وقد استدل هبذه اآلية أهل التنزية إنَّ موسى  أراد 
﴾ فجاء اجلواب  رْ إلَِيْكَ ينِ أَنظُ بِّ أَرِ أن يثبت لقومه استحالة ذلك فخاطب ربه قائال: ﴿رَ

الرباين حيمل نفيني:

،بالنحو  موسى  وإنصاف  اجلبل  اندكاك  ﴾والثاين:  اينِ تَرَ ﴿لَن  تعاىل  قوله  األول:  النفي 
بقوله:                        أبلغ  اجلــواب  ويكون  الرؤية  عن  اهللا  تنزيه  ألصحابه  يقرر  موسى  جعل  الذي 

.(١٢٥)أي أول املؤمنني بأنَّك لن تر ﴾ َ مِننيِ لُ املُْؤْ اْ أَوَّ نَ أَ وَ يْكَ بْتُ إلَِ انَكَ تُ بْحَ ﴿سُ

بينام يقرر األشاعرة هذه اآلية بنحو وآخر مؤيده وهو: إنَّ طلب موسى رؤية اهللا سبحانه 
يدل عىل إيامنه  بأنَّ ذلك ممكن ولو كانت الرؤية ممتنعة ومنفيه لشأن الربوبية ملا طلبها 
موسى وهونبي من أويل العزم، فالطلب يدل عىل اإلمكان والنفي الوراد يف اآلية إنَّام 

بلحاظ الدنيا فيبقى أمر الرؤية يف اآلخرة ممكنا(١٢٦).

واحتمل الطويس احتامال آخر حيث بني إنَّه حيتمل أن يكون سأل العلم الرضوري الذي 
العلم  عندها  حيصل  التي  الساعة  آيات  من  آية  إظهار  أو  والشبهات  اخلواطر  معه  تزول 
العلم   بمعنى  الطباطبائي: ان سؤاله  السيد  الذي ال شك فيه(١٢٧)، وهذا ما اكد 
الرضوري فان اهللا ملا خصه بام حباه من العلم به من جهة النظر يف آياته ثم زاد عىل ذلك ان 
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اصطفاه برساالته وبتكليمه وهو العلم باهللا من جهة السمع ، رجا  ان يزيده بالعلم 
وقيل:   . ومأمول(١٢٨)  مرجو  خري  واهللا  باهللا  الرضوري  العلم  كامل  وهو  الرؤية  جهة  من 
(١٢٩)  وعىل 

 يف التكليف، كام سأل ابراهيم أن يسألوا ختفيف البلو  إنَّ لألنبياء
العكس من ذلك ير الفخر الرازي إنَّ طلب الرؤية فيها وجوها: 

١. إنَّ رؤية اهللا ال حتصل إال يف اآلخرة فكان طلبها يف الدنيا مستنكرا.

٢. إنَّ حكم اهللا تعاىل أن يزيل التكليف عن العبد حال ما ير اهللا فكان طلب الرؤية 
طلباً إلزالة التكاليف.

٣. إنَّه ملا متت الدالئل عىل صدق املدعي كانت الدالئل الزائدة عىل ذلك تعنتا والتعنت 
يستوجب التعنيف.

الدنيا مصلحة هلم  إنَّ يف منع اخللق عن رؤيته يف  تعاىل ذكره  يعلم اهللا  أن  يمتنع  ٤. ال 
والسنة  الكتاب  ظواهر  عىل  احتامالته  يقدم  الرازي  الفخر  إنَّ   ،  (١٣٠) استنكرها  فلذلك 
وسائر ألفاظ العرب، وقد استطاع الزخمرشي يف كشافه أن يدرك احلقيقة من هذا الوجه 
الذي أشار اليه اإلمام الرضا  وسنذكره باختصار واضح فقال: ما كان طلب الرؤية 
اال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالال وتربا من فعلهم وليلقمهم احلجر، فاراد 
ان يسمعوا النص من عند اهللا باستحالة ذلك وهو قوله (لن تراين) ليتيقنوا وينزاح عنهم 

مادخلهم من الشبهة، فلذلك قال: 

(ريب ارين انظر اليك) كذلك ان معنى (لن) هو تأكيد النفي الذي تعطيه (ال) و(لن تراين) 
تاكيد وبيان، وتفسري اخر ، عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا ،كأهنا اراءة يف جالئها بآية 
االية  تلك  قوتك  تتمل  لن  انك  ،كذلك  اىل معرفتك  اللق  التي تضطر  القيامة  آيات  مثل 

املضطرة ولكن انظر اىل البل، فاين اورد عليه واظهر له آية من تلك اآليات... الخ(١٣١).
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اهللا  ان  ، كذلك  االستطراد  ويغني عن  املطلوب  اثبات  البيان كاف يف  املقدارمن  وهذا 
تَابِ أَن  لُ الْكِ لُكَ أَهْ أَ سبحانه وتعاىل نزه كليمه  يف حمكم كتابه حيث قال تعاىل: ﴿يسْ
مُ  ُ هتْ ذَ أَخَ ةً فَ رَ هْ ِ جَ نَا اهللاّ واْ أَرِ الُ قَ لكَِ فَ َ مِن ذَ ربَ ى أَكْ وسَ واْ مُ لُ أَ دْ سَ قَ ءِ فَ امَ نَ السَّ اباً مِّ تَ مْ كِ يْهِ لَ لَ عَ نَزِّ تُ
تَّى  مِنَ لَكَ حَ ؤْ ى لَن نُّ وسَ مْ يَا مُ تُ لْ ﴾(النساء /١٥٣).  قال تعاىل: ﴿واذ قُ مْ هِ مِ لْ ةُ بظُِ قَ اعِ الصَّ

﴾(البقرة٥٥).  ونَ رُ مْ تَنظُ نتُ أَ ةُ وَ قَ اعِ مُ الصَّ تْكُ ذَ أَخَ ةً فَ رَ هْ َ جَ  اهللاَّ نَرَ

ا بامَِ  نَ لِكُ ْ إيَِّايَ أَهتُ بْلُ وَ ن قَ م مِّ تَهُ كْ لَ ئْتَ أَهْ بِّ لَوْ شِ الَ رَ ةُ قَ فَ جْ مُ الرَّ ُ هتْ ذَ امَّ أَخَ لَ قال تعاىل: ﴿فَ
نسب  يف  واضحة  اآليات  وداللة  ﴾(األعراف١٥٥)  نَتُكَ فِتْ  َّ إالِ يَ  هِ إنِْ  ا  نَّ مِ اء  هَ فَ السُّ لَ  عَ فَ

الفعل اىل قوم موسى  حتى وصفهم بالسفهاء(١٣٢).

﴾(االحقاف٣٥) لِ سُ مِ مِنَ الرُّ زْ وا الْعَ لُ وْ َ أُ ربَ امَ صَ ْ كَ ربِ اصْ سابعا: قال تعاىل: ﴿فَ

  الصدوق بإسناده عن عيل بن احلسن بن فضال عن أبيه عن أيب احلسن الرضا رو 
قال: إنَّام سمي أولوا العزم أول العزم ألهنم كانوا أصحاب العزائم والرشائع وذلك إنَّ كل 
  نبي كان بعد نوحكان عىل شيعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إىل زمان إبراهيم الليل 
وكل نبي كان يف أيام ابراهيم وبعده كان عىل شيعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إىل زمن 
نبي كان يف زمن موسى  وبعده كان عىل شيعة موسى ومنهاجه   وكل  موسى 
وتابعا لكتابه اىل ايام عيسى  وكل نبي كان يف زمن عيسى وبعده كان عىل منهاج 
عيسى و شيعه موسى وتابعا لكتابه إىل زمن نبينا ممد فهوالء املسة هم أولوا العزم وهم 
 ال تنسخ إىل يوم القيامة والنبي بعده إىل يوم   وشيعة ممد  أفضل األنبياء والرسل 
 . هُ مباح لكل من سمع ذلك منه(١٣٣) مَ القيامة فمن ادعى بعد نبينا أو أتى بعد القرآن بكتاب دَ

دلَّ احلديث الرشيف عىل أسامء أصحاب الرساالت ومن سامهم اهللا تعاىل ذكره (أولو 
العزم) ثم بني اإلمام الرضا  بام اليقبل الشك إنَّ نبينا حممدخاتم األنبياء ورسالته 

خامتة الرساالت وإنَّ من ادعى النبوة فدمه مباح وحيل قتله .
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رو الفيض الكاشاين قريب منه عن االمام الصادق  وأثر عن الرضا  وقال: 
وأولوا العزم أصحاب الرشائع اجتهدوا يف تأسسيها وتقريرها وصربوا عىل مشاقها(١٣٤). 

 مريم  بن  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  نوح  هم:  العزم  أويل  إنَّ  القمي  وأوضــح 
م سبقوا األنبياء إىل اإلقرار باهللا واإلقرار بكل نبي كان  وحممد  ومعنى أويل العزم إهنَّ
الكاشاين  الفيض   ورو  (١٣٥)واألذ التكذيب  مع  الصرب  عىل  وعزموا  وبعدهم  قبلهم 
الرحا  دارت  الرسل وعليهم  العزم من  أولو  النبني مخسة وهم  : سادة  الصادق  عن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حممد صلوات اهللا عليه وآله وعليهم وعىل مجيع االنبياء 
(١٣٦). وفرس السيد الطباطبائي معنى العزم: أما الصرب كام 

 الباقر  وقريبا منه عن 
ورِ﴾(الشور٤٣) وأما  مُ ُ مِ األْ زْ لكَِ ملَنِْ عَ رَ إنَِّ ذَ فَ غَ َ وَ ربَ ملَنَ صَ قال بعضهم لقوله تعاىل: ﴿وَ
مَ مِن  نَا إىلَِ آدَ دْ هِ دْ عَ العزم عىل الوفاء بامليثاق املأخوذ من األنبياء كام يلوح إليه قوله: ﴿لَقَ
ماً﴾(طه١١٥) وأما العزم بمعنى العزيمه وهي احلكم والرشيعة،  زْ هُ عَ دْ لَ ْ نَجِ ملَ َ وَ نَيسِ بْلُ فَ قَ
وعىل املعنى الثالث وهواحلق الذي تذكره روايات ائمة اهل البيت  وهم مخسه نوح 
صَّ بهِِ نُوحاً  ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ وابراهيم وموسى وعيسى وحممد  لقوله تعاىل: ﴿شََ

.(١٣٧)(١٣الشور)﴾ى يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ا بهِِ إبِْرَ نَ يْ صَّ ا وَ مَ ا إلَِيْكَ وَ نَ يْ حَ ي أَوْ الَّذِ وَ

بعضهم  وعن  سته  بعضهم  وعند   ، تسعه  هم  فقيل  عددهم  يف  املفرسون  اختلف  وقد 
أربعة حتى وصلت إىل عرشة أقوال ذكرها مجيعا ابن اجلوزي والقرطبي دون ان يرجحا 
قوال(١٣٨) واختار البيضاوي والزخمرشي قوال خيالف اآلخر، ورأهيام خيالف ماعليه مذهب 
 كام رصح السيد الطباطبائي سابقا(١٣٩).وعرض ابن كثري يف تفسريه تلك  البيت  آل 
وعطاء  وجماهد  عباس  ابن  عن  وماروي  البيت  أهل  أئمة  اختاره  ما  واختار  األقوال 
وترجيحه استنادا إىل ماجاء به القران الكريم، وباهنم اصحاب الرشائع الساموية كام قال 

.(١٤٠)
 اإلمام الرضا



١١٠

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

بِّهِ﴾(يوسف٢٤)  انَ رَ هَ رْ أَ بُ ال أَن رَّ ا لَوْ مَّ هبَِ هَ تْ بهِِ وَ َّ دْ مهَ لَقَ ثامنا: قال تعاىل ﴿وَ

رو الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم، إنَّ املأمون سأل االمام 
 َأ رَّ أَن  ال  لَوْ ا  مَّ هبَِ هَ بهِِ وَ تْ  َّ دْ مهَ لَقَ ،  فقال:  فاخربين عن قوله اهللا تعاىل: ﴿وَ الرضا 
ت به،  َّ بِّهِ﴾ فقال الرضا : لقد مهت به، ولوال أن رأ برهان ربه هلَمَّ هبا كام مهَ انَ رَ هَ رْ بُ
لكنه كان معصوما، واملعصوم اليم وال يذنب وال يأتيه، ولقد حدثني أيب عن أبيه الصادق 
ت بأن تفعل، وهو بأن ال يفعل(١٤١). ويف رواية أخر عن أيب الصلت عن  َّ  إنَّه قال: مهَ
ا مهت  باملعصية وهم يوسف بقتلها ان اجربته لعظم ما تداخله،   الرضا  إنَّه قال: إهنّ
وءَ  السُّ نْهُ  عَ فَ  لنَِصِْ لكَِ  ذَ عزوجل﴿كَ قوله  وهو  باملعصية  قتلهاوالفاحشة  عنه  اهللا  فصف 

اء ﴾(يوسف٢٤)(١٤٢). شَ حْ الْفَ وَ

مَّ هبا قامت اىل صنم  ت به وهَ َّ  ورو العيايش عن أيب جعفر الباقر  إنَّه قال: ملا مهَ
ثوبا  ثوبا فقال هلا يوسف: ماصنعت؟ قالت: طرحت عليه  فالقت عليه  البيت،  معها يف 
: فأنت تستحي من صنمك وهو ال يسمع واليبص  أستحي أن يرانا، فقال يوسف 
 العيايش والقمي عن الصادق وال أستحي أنا من ريب؟ وأفلت يوسف منها.  ورو

شبيها هلذا احلديث(١٤٣).  وروي عن عيل بن احلسني السجاد  إنَّه قال : فقال هلا: 
وألقت  ختف  ال  وقالت  وعليه  عليها  االبواب  فغلقت  يزنون،  ال  بيت  أهل  إنا  اهللا  معاذ 
نفسها عليه فأفلت هارباً إىل الباب ففتحه وحلقته فجذبت قميصه من خلفه، فأخرجته منه 

وأفلت يوسف يف ثيابه(١٤٤).

قال الفيض الكاشاين: معناه لوال أن رأ برهان ربه هلَمًّ هبا فحذف جواب لوال لداللة 
املذكور سابقاً عليه هذا عند مل جيوز تقديم اجلزاء عىل الرشط ومن جوزه فال حاجة إىل هذا 

.(١٤٥)
 وذكر رواية الرضا  التقدير، وآثر عن أهل البيت

واهلم يف اللغة ينقسم عىل وجوه: 



١١١

سلسلة كتاب العميد(٣)

﴾ مْ نكُ يَُمْ عَ يْدِ فَّ أَ كَ يَُمْ فَ يْدِ مْ أَ يْكُ واْ إلَِ طُ بْسُ مٌ أَن يَ وْ مَّ قَ 1. العزم عىل الفعل: قال تعاىل: ﴿إذِْ هَ
(املائدة١١) أي أرادوا ذلك وعزموا عليه ومثله قول اخلنساء: 

وإن كل مهه مهه فهو فاعله وفضل مردا ساً عىل الناس حلمه 

الَ  شَ مْ أَن تَفْ نكُ تَانِ مِ آئفَِ ت طَّ َّ خطور اليشء بالبال وإن مل يقع العزم عليه:قال تعاىل: ﴿إذِْ مهَ
﴾(آل عمران١٢٢) وإنام أراد أن الفشل خطر بباهلم. امَ هُ ليُِّ ُ وَ اهللاّ وَ

2. املقاربة: يقولون هم بكذا أي كاد ان يفعله، قال ذو الرمه: 

                 أقــول ملسعود بجرعار مالك          وقـد دمعي ان يلج اوائله 

              هوالــدمــع الجيـوز عليه العزم          وإنام أراد إنه كاد وقرب(١٤٦).

مّ مما جتل عنه مقام النبوة باستثاء   عن كل هَ ذهب أغلب العلامء إىل تنزيه يوسف 
البعض ومنهم الزخمرشي الذي فرس اهلم: بأنَّه جلس منها جملس املجامع ،وفرس الربهان: 
بأنَّه سمع صوت إياك وإياها ثالث مرات ورأ يعقوب عاضاً عىل أنملته ومثله عن ابن 

عباس وجماهد وقتادة وعكرمة واحلسن وغريهم(١٤٧).

أهُ عن الفاحشة ومحاه عنها   قال ابن كثري: والذي جيب أن يعتقد إنَّ اهللا تعاىل عصمه وبَرَّ
وصانه منها(١٤٨)،  واىل ذلك ذهب كل من السبتي والبيضاوي وابن تيميه وبينوا إنَّ العبد 
بسيئة مل تكتب له وإذا تركها هللا كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة وإن  َّ إذامهَ

تركها من يرتكها هللا مل تكتب له حسنة وال تكتب له سيئة(١٤٩).

ويوسف :  هم مها تركه هللا ولذلك رصف اهللا عنه السوء والفحشاء إلخالصه ومل 
يصدر منه إالحسنه يثاب عليها، وأما ما نقل فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم 

.(١٥٠) الناس كذباً عىل األنبياء وقدحاً فيهم

عن   ورو السابقة-  –الرواية  بثوهبا  فسرتته  الصنم  إىل  قامت  اهنا  السيوطي:   ورو



١١٢
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األنبياء  يف  مكتوب  أنت  يايوسف  تقول:  البيت  يف سقف  بصوره  هو  فاذا   : احلسن 
فعصمة اهللا عز وجل(١٥١) .

عن  وآثر  النبوة  بقدسية  اليليق  ما  كل  ورفض  السابق  املنهج  عىل  سار  الثعلبي  كذلك 
أهل البيت  فقال:  قال جعفر بن حممد: الربهان: النبوة التي أودع اهللا صدره هي التي 
 وعن اإلمام السجاد  حالت بينه بني مايسخط اهللا، كذلك آثر عن اإلمام الرضا

. الروايات السابقة يف صدر بحث اآلية الكريمة(١٥٢)

ها فهذا مما شهد به الكتاب وهي ممن جيوز عليها فعل القبيح، قال تعــــاىل: َّ أما إثبات مهَ

ا  اهَ نَرَ لَ إنَِّا  اً  بّ حُ ا  هَ فَ غَ شَ دْ  قَ هِ  سِ نَّفْ ن  عَ ا  تَاهَ فَ دُ  اوِ رَ تُ يزِ  زِ الْعَ ةُ  أَ رَ امْ ةِ  ينَ املْدَِ يفِ  ةٌ  وَ نسِْ الَ  قَ ﴿وَ
هِ﴾ سِ نَّفْ ن  عَ ا  يْتهَِ بَ يفِ  وَ  هُ الَّتيِ  ـــهُ  تْ دَ اوَ رَ ﴿وَ تعاىل:  وقال  ٍ﴾(يوسف٣٠)،  بنيِ مُّ لٍ  الَ ضَ يفِ 

إنَِّهُ  وَ هِ  سِ نَّفْ ن  عَ هُ  دتُّ اوَ رَ اْ  نَ أَ قُّ  َ احلْ صَ  حَ صْ حَ ﴿اآلنَ  عنها:  حاكيا  تعاىل  وقال  (يوسف٢٣) 
ن  هُ عَ دتُّ اوَ دْ رَ لَقَ نَّنيِ فِيهِ وَ ْ تُ ي ملُ نَّ الَّذِ لكُِ ذَ الَتْ فَ ﴾(يوسف٥١) وقال تعاىل: ﴿قَ ادِقِنيَ ملَنَِ الصَّ
﴾(يوسف٣٢)، وكل املفرسين واملؤلفني يقولون باهنا مهت باملعصية(١٥٣). مَ صَ تَعْ اسَ هِ فَ سِ نَّفْ

وذكر كل من السيد املرتىض واملاتريديوالرزايواآللويس والدمشقي والطباطبائي: إنَّ كل 
هبذه  تعلق  هلم  والذين  املعصية  عن    يوسف  براءة  شهد  فقد  الواقعة  هبذه  تعلق  من 

الواقعة هم: يوسف  واملرأة وزوجها والنسوة والشهود وإبليس(١٥٤). 

﴾(يوسف٢٦)  يسِ نَّفْ ن  عَ تْنيِ  دَ اوَ رَ يَ  قال: ﴿هِ للمرأة،  الذنب  إن  فادعى  يوسف:  فأما 
فاعرتفت   املرأة:  وأما  يْه﴾(يوسف٣٣)،  إلَِ ونَنيِ  عُ يَدْ ممَِّا  إلََِّ  بُّ  أَحَ نُ  جْ السِّ بِّ  ﴿رَ وقال: 
وقالت:                                        ﴾(يوسف٣٢)  مَ صَ تَعْ اسَ فَ هِ  سِ نَّفْ ن  عَ ـــهُ  دتُّ اوَ رَ دْ  ﴿لَقَ للنسوة:  وقالت  بذلك 
﴾(يوسف٥١). وأما زوج  ادِقِنيَ إنَِّهُ ملَنَِ الصَّ هِ وَ سِ ن نَّفْ هُ عَ دتُّ اوَ اْ رَ نَ قُّ أَ َ صَ احلْ حَ صْ ﴿اآلنَ حَ
فِرِي  تَغْ اسْ وَ ا  ـذَ هَ نْ  عَ رِضْ  أَعْ فُ  يُوسُ يمٌ *  ظِ عَ نَّ  كُ يْدَ كَ إنَِّ  نَّ  كُ يْدِ كَ مِن  فقوله: ﴿إنَّهُ  املرأة 
انَ  ا إنِ كَ لِهَ نْ أَهْ دٌ مِّ اهِ دَ شَ هِ شَ ﴾(يوسف٢٨ -٢٩). وأما الشهود فقوله تعاىل: ﴿وَ نبكِِ لذَِ
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وَ مِن  هُ بَتْ وَ ذَ كَ رٍ فَ بُ دَّ مِن دُ هُ قُ يصُ مِ انَ قَ إنِْ كَ بيِنَوَ اذِ وَ مِنَ الكَ هُ قَتْ وَ دَ بُلٍ فَصَ دَّ مِن قُ هُ قُ يصُ مِ قَ
﴾(يوسف٢٦-٢٧). وأما شهادة اهللا تعاىل بذلك فقوله:  ادِقِنيَ الصَّ

﴾(يوسف٢٤) فقد شهد  نيَ لَصِ نَا املُْخْ بَادِ اء إنَِّهُ مِنْ عِ شَ حْ الْفَ وءَ وَ نْهُ السُّ فَ عَ لكَِ لنَِصِْ ذَ ﴿كَ
  ،﴾ شاءَ حْ الْفَ وَ وءَ  السُّ نْهُ  فَ عَ ﴾، ﴿لنَِصِْ وءَ السُّ نْهُ  فَ عَ اهللا عىل طهارته أربع مرات: ﴿لنَِصِْ
ا  إذَِ ناً وَ وْ ضِ هَ رْ َ ىلَ األْ ونَ عَ شُ ينَ يَمْ نِ الَّذِ حَْ بَادُ الرَّ عِ نَا﴾ مع إنَّه تعاىل قال: ﴿وَ بادِ ﴿إنَِّهُ مِنْ عِ
باسم  تارة  قراءتان  وفيه   ﴾ نيَ لَصِ ﴿املُْخْ ﴾(الفرقان٦٣).  ماً الَ سَ وا  الُ قَ ونَ  لُ هِ االَْ مُ  بَهُ اطَ خَ
واصطفاه  لنفسه  استخلصه  تعاىل  اهللا  إنَّ  عىل  يدل  وهذا  املفعول،  باسم   وأخر الفاعل 
تكَِ  زَّ بعِِ ﴿فَ فقوله:  بطهارته  إبلس  إقرار  وأما  إليه.  أضافوه  عام  عام  منزه  حلرضته،وإنَّه 
بانه  ابليس  من  اقرار  فهذا  ﴾(ص٨٢-٨٣)  نيَ لَصِ املُْخْ مُ  نْهُ مِ كَ  بَادَ عِ إالَِّ  نيَ  عِ َ أَمجْ مْ  نَّهُ يَ وِ غْ ُ ألَ
ما اغوه وما اضله عن طريق اهلد ،فثبت هبذه الدالئل إنَّ يوسف  بريء عام يقوله 

االخرون(١٥٥).

 ويوسف  نبي ذا عصمة إهلية أحلقه اهللا بآبائه الصاحلني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، 
وله من املقامات العالية والدرجات الرفيعة ما ال يعلمها اال اهللا كذلك أحبه كل من رآه 
أو تعلق به ملا أتصف من األخالق النبوية الكريمة التي منحها اهللا سبحانه وتعاىل ألنبيائه 
ان  يقول:    الرضا  قال سمعت  بن هالل  العباس  بإسناده عن  العيايش   ورو 
يوسف النبي قال له السجان: اين الحبك فقال له يوسف: ال تقل هكذا فان عمتي احبتني 
فرسقتني، وإنَّأيب احبني فحسدين اخويت فباعوين، وان امرأة العزيزة أحبتني فحبستني(١٥٦).

ومن خالل العرض املتقدم يالحظ القارئ الكريم كيف كشف االمام الرضا عن 
باألثر   وأخر بالقران  مرة  عصمته  اثبات  يف  استدل  وكيف    يوسف  النبي  عصمة 

املنقول عن آبائه  وهوما استدل به املفرسين من الفريقني.

﴾(التوبة٤٣) مْ ُ نكَ ملَِ أَذِنتَ هلَ ُ عَ ا اهللاّ فَ ثامنا: قال تعاىل ﴿عَ



١١٤
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االمام  املأمون   اجلهم وسال  بن  بن حممد  والطربسيبإسنادمها عن عيل  الصدوق   رو
نكَ  ُ عَ ا اهللاّ فَ الرضا  فقال: هللا درك يا ابا احلسن، فأخربين عن قول اهللا عز وجل: ﴿عَ
﴾، فقال االمام : هذا مما أنزل بإياك أعني واسمعي ياجارة، خاطب اهللا  مْ ُ ملَِ أَذِنتَ هلَ
ونَنَّ  تَكُ لَ كَ وَ لُ مَ نَّ عَ بَطَ يَحْ لَ تَ  كْ أَشَْ بذلك نبيهوأراد به أمته، وكذلك قوله تعاىل:﴿لَئنِْ 
ئاً  يْ مْ شَ يْهِ نُ إلَِ كَ دتَّ تَرْ دْ كِ نَاكَ لَقَ تْ بَّ الَ أَن ثَ لَوْ ﴾(الزمر٦٥)، وقوله عز وجل:﴿وَ نيَ سِِ مِنَ االَْ

﴾(اإلرساء٧٤)(١٥٧).  لِيالً قَ

ورو القمي عن الباقر : لتعرف أهل الغدر والذين جلسوا بغري عذر(١٥٨)، وفرس 
واعتلوا  استأذنوك  حني  القعود  يف  هلم  اذنت  مل  عنك  اهللا  عفا  اآليــة:  الكاشاين  الفيض 
باألكاذيب وهال توقفت حتى تبني لك الذين صدقوا يف اإلعتذار وتعلم الكاذبني، وآثر 

.(١٥٩)
 عن اإلمام الرضا

كذلك فرست اآلية بان هذا: من لطيف املعاتبة بدا بالعفو قبل العتاب وجيوز العتاب من اهللا، 
وليس كام قال البعض من إنَّه كناية عن اجلناية وحاشا سيد االنبياء ،وقد يقال الحدنا: أرأيت 
رمحك اهللا وغفر اهللا لك وهو ال يقصد إىل اإلستصفاح له عن عقاب ذنوبه، بل ربام مل خيطر بباله 
أنَّ لهُ ذنباً، وغاية ما يمكن ان يدعى فيها ان تكون دالة عىل انه  ترك االوىل واألفضل، ونقل 

ذلك عن قتادة وعمر بن امليمون وهو رأي اغلب مفرسي االمامية(١٦٠).

وير اجلبائي: إنَّ فعل النبي من صغائر الذنوب متاشيا مع مذهبه الذي جيوز الصغائر 
عىل األنبياءوأجاب الطويس عىل ذلك بان الذي ذكره غري صحيح إنَّام هي كلمة عتاب له  مل 
فعل ما كان األوىل به أن ال يفعله ألنَّه وإن كان له فعله من حيث مل يكن حمظوراً فان األوىل أن ال 
يفعله كام يقول القائل لغريه إذ رآه يعاتب أخاه مل عاتبته وكلمته بام يشق عليه؟ وان كان له معاتبة 
نُوكَ  ذَ أْ تَ ا اسْ إذَِ وكالمه بام يثقل عليه وكيف يكون ذلك معصية وقد قال اهللا يف موضع اخر: ﴿فَ

﴾(النور٦٢) وانام اراد ان كان ينبغي تاكيد الوحي فيه(١٦١). مْ نْهُ ئْتَ مِ ن ملِّنَ شِ أْذَ أْهنِمِْ فَ ضِ شَ لبَِعْ
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وذكر الطربيس: إنَّ الذين استأذنوه منافقون منهم جد بن قيس ومعتب بن قشري ومها من 
دَّ قساوة عىل النبي األكرم فذهب يف تفسري اآلية:  األنصار(١٦٢).  أما الزخمرشي فكان أشَ
عفا اهللا عنك ، كناية عن اجلناية ألن اَّلعفو رادف هلا ومعناه اخطأت وبئس ما فعلت(١٦٣)!

هبذه الكلامت القاسية واجلارحة ليس إىل شخص النبي األكرم فقط بل إىل عموم املسلمني 
الذي وصفه اهللا باخللق العظيم يف حمكم كتابه املجيد ويبدو إنَّ املسترشق دونا لدسن ذهب 
اىل الفكرة نفسها حيث يقول: إنَّ القرآن نفسه ال يؤيد عصمة األنبياء ويرضب أمثلة لقصة 
آدم السابقة وكذلك ما وقع مع موسى وداود ، ويبدو إنَّه إعتمد يف تكوين فكرته عىل ظاهر 

القرآن(١٦٤).

لقد ذكر املفرسون، إنَّ من لطف اهللا لنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتاب، ولو قال له ابتداء 
مل أذنت هلم؟ لتفطر قلبه عليه الصالة السالم، فمثل هذا االدب جيب احتذاءه يف حق سيد 

البرش(١٦٥). 

واملرسلني  األنبياء  من  غرية  خاطب  كام  خياطبه  مل  خطابه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أنَّ  بل 
﴾(هود٤٨)  بطِْ اهْ نُوحُ ا  ﴾(البقرة٣٥)،  وقال تعاىل: ﴿يَ نْ كُ مُ اسْ آدَ ا  يَ ا  نَ لْ قُ فقال تعاىل: ﴿وَ
ا  يا﴾(الصافات ١٠٤-١٠٥) وقال تعاىل: ﴿يَ ؤْ قْتَ الرُّ دَّ دْ صَ يمُ * قَ وقال تعاىل: ﴿يا إبِْراهِ
ومل  عمران٥٥)  ﴾(ال  يكَ فِّ تَوَ مُ  ِ إينِّ ى  يسَ عِ ﴿يَا  تعاىل:  وقال  ﴾(النمل١٠)  َفْ ختَ الَ  ى  وسَ مُ
يقع يف القرآن خطاب (يا حممد)، بل (يا أهيا النبي، يا أهيا الرسول،...)، تعظيامً له وترشيفاً 
(١٦٦). وير الرازي 

 وختصيصاً بذلك عام سواه وتعليام للمؤمنني أن ال ينادونه باسمه
إنَّ العصمة املتفق عليها –حسب رأيه– خاصة بتبليغ الوحي كذلك إنَّ العفو ال يدل عىل 
الذنب وغايته إنَّ اإلذن الذي عاتبه اهللا عليه هو خالف األوىل، ثم ذكر بعد كالم طويل ، 

إنَّ ذلك كان اجتهاداً منه  فيام الوحي فيه(١٦٧) .

اإلنسان  عىل   الدعاء  نظري  بالعفو    للنبي  دعاء  ا  إهنَّ إىل  الطباطبائي  السيد  وخلص 
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﴾(عبس١٧)، وقوله تعاىل: هُ رَ فَ ا أَكْ انُ مَ ِنسَ تلَِ اإلْ بالقتل يف قوله تعاىل: ﴿قُ

﴾(املدثر٢٠) ومعنى عفا اهللا عنك مل أذنت هلم يف التخلف والقعود؟ ولو  رَ دَّ يْفَ قَ تلَِ كَ ﴿قُ
شئت مل تأذن هلم –وكانوا أحق به– حتى تبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني ،مضافا 
لِ﴾(حممد٣٠) وكيف خيفي  وْ نِ الْقَ ْ مْ يفِ حلَ نَّهُ فَ رِ تَعْ لَ إىل أنَّه  كان يعرفهم يف حلن القول ﴿وَ
﴾ نٌ ذُ أُ وَ  ﴿هُ يقول  أو  ِي﴾(توبه٤٩)  تنِّ تَفْ الَ  وَ لِّ  ن  ﴿إئْذَ يقول:  أحدهم  من  سمع  من  عىل 
(التوبه٦١) أو يلمزه يف الصدقات إن ذلك من طالئع النفاق ومع ذلك عاتبه اهللا والعتاب 
متوجه إىل املؤمنني خاصة من غري أن خيتص بالنبي وهونوع من العناية الكالمية تبني 
به ظهور األمر ووضوحه فهو من أقسام البيان عىل طريق: (إياك اعني واسمعي ياجارة)

(١٦٨)، وهو عني املعنى الذي ذكره اإلمام  يف الرواية يف إثباته عصمة األنبياء عموما 

ونبينا حممد من كل ما اليليق بشأهنم (صلوات اهللا عليهم امجعني). 

كَ  جَ وْ يْكَ زَ لَ عَ كْ سِ أَمْ هِ  يْ لَ تَ عَ مْ نْعَ أَ وَ يْهِ  لَ ُ عَ اهللاَّ مَ  نْعَ أَ ي  ذِ للَِّ ولُ  تَقُ إذِْ  تاسعا: قال تعاىل: ﴿وَ
اهُ﴾(االحزاب٣٧). شَ ْ قُّ أَن ختَ ُ أَحَ اهللاَّ ى النَّاسَ وَ شَ ْ ختَ يهِ وَ بْدِ ُ مُ ا اهللاَّ كَ مَ سِ فِي يفِ نَفْ ْ ختُ َ وَ اتَّقِ اهللاَّ وَ

 رو الصدوق والطربيس بإسنادمها عن عيل بن حممد بن اجلهم ان املأمون سال الرضا 
كْ  سِ هِ أَمْ يْ لَ تَ عَ مْ نْعَ أَ يْهِ وَ لَ ُ عَ مَ اهللاَّ نْعَ ي أَ ذِ ولُ للَِّ إذِْ تَقُ  فاخربين عن قوله عز وجل: ﴿وَ
اهُ﴾ شَ ْ قُّ أَن ختَ ُ أَحَ اهللاَّ ى النَّاسَ وَ شَ ْ ختَ يهِ وَ بْدِ ُ مُ ا اهللاَّ كَ مَ سِ فِي يفِ نَفْ ْ ختُ َ وَ اتَّقِ اهللاَّ كَ وَ جَ وْ يْكَ زَ لَ عَ
 قصد دار زيد بن حارثة يف أمر أراده ، فرأ إمرأته  : ان رسول اهللا  قال الرضا 
تغتسل، فقال هلا: سبحان الذي خلقك! وإنام أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من 
ةِ  ئكَِ ذَ مِنَ املْآلَ َ اختَّ َ وَ بَننيِ م باِلْ كُ بُّ مْ رَ اكُ فَ أَصْ فَ زعم إنَّ املالئكة بنات اهللا فقال اهللا عز وجل:﴿أَ
يامً﴾(اإلرساء٤٠)فقال النبي:  ملا رآها تغتسل:  سبحان الذي  ظِ الً عَ وْ ولُونَ قَ تَقُ مْ لَ إنَِاثاً إنَِّكُ
خلقك أن يتخذا لهُ ولداً، يتاج إىل هذا التطهري واالغتسال، فلام عاد زيد إىل منزلة أخربته 
نَّ  بمجيء رسول اهللاوقوله هلا: سبحان الذي خلقك! فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظَ
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إنَّه قال ذلك ملا أعجبه من حسنها ، فجاء إىل النبي: وقال له: يارسول اهللا إن امرأيت يف 
خلقها سوء، وإين أريد طالقها، فقال النبيأمسك عليك زوجك واتق اهللا، وقد كان 
اهللا عزوجل عرفه عدد أزواجه، وإن تلك املرأة منهن، فأخفى ذلك يف نفسه ومل يبده لزيد 
وخيش الناس أن يقولوا: إنَّ ممداً يقول ملواله: إنَّ امرأتك ستكون ل زوجة يعيبونه بذلك.. 

فزوجها اهللا عز وجل من نبيه ممدوأنزل بذلك قرآنا(١٦٩).

 بإسناده عن أيب الصلت اهلروي إنَّ عيل بن حممد بن اجلهم سأل  ورو الصدوق 
﴾، فقال اإلمام  يهِ بْدِ مُ هُ ا اللَّ كَ مَ سِ فِي يفِ نَفْ ْ ختُ االمام الرضا  ما تقول يف قوله تعاىل: ﴿وَ
دار  يف  أزواجه  وأسامء  الدنيا  دار  يف  أزواجه  نبيهأسامء  عرف  وجل  عز  اهللا  إنَّ   :
ن أمهات املؤمنني وإحداهن من سمى له زينب بنت جحش وهي يؤمئذتت  اآلخرة وإهنَّ
يف  قال  إنَّه  املنافقني:  أحد  يقول  لكيال  يبدو  ومل  نفسه  يف  أسمها  فأخفى  حارثه،  بن  زيد 
فقال  املنافقني  قول  وخيش  املؤمنني  أمهات  من  أزواجه   إحد ا  إهنَّ رجل  بيت  يف  امرأة 
وإنَّ  نفسك  ﴾(االحزاب٣٧)يعني يف  اهُ شَ ْ ختَ أَن  قُّ  أَحَ  ُ اهللاَّ وَ النَّاسَ  ى  شَ ْ ختَ اهللا عز وجل:﴿وَ
آدم من حواء وزينب من رسول  تزويج  إال  أحد من خلقه  تزويج  توىل  ما  اهللا عز وجل 

.(١٧٠)
وفاطمة من عيلاهللا

الفيض   ورو املعنى(١٧١)،   هذا  يقارب  بام    الصادق  اإلمام  عن  القمي   ورو
الصلت  أيب  املروية عن  الثانية  الرواية  معنى  يطابق  بام    السجاد  رواية عن  الكاشاين 

.(١٧٢)
 عن اإلمام الرضا وكذلك رو

بيان  زينب ويف  األكرم من  النبي  الرصاحة يف قصة  الكريم كان غاية يف  القرآن  إنَّ  مع 
هذه املسألة واهلدف من الزواج هو حماربه سنة جاهلية فيام يتعلق بالزواج من مطلقة اإلبن 
ا ظلت مورد مجع من أعداء اإلسالم فحاولوا اختالق قصة غرامية ليشوهوا  املدعي إالإهنَّ
هبا صورة النبي املقدس، منها ماذكره املسترشق د.غوستافلوبون ،يقول: «وضعف حممد 
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 هذا احلب فقد قال: حبب ايل من دنياكم  للنساء... ومل خيف حممد  الوحيد هو حبه 
زوجة  اتفاقا   رأ   حممدا  وان  الصالة،  عيني  قرة  وجعلت  والنساء  الطيب  ثالث 
إبنهُ بالتبني وهي عاريه فوقع يف قلبه منها يشء فرسحها بعلها ليتزوجها حممد  فاغتم 
آيات تسوغ ذلك  يوميا  به  الذي كان يتصل  املسلمون فأوحى إىل حممد بواسطة جربئيل 

وانقلب االنتقاد إىل سكوت»(١٧٣).

كام  اهللا  أنبياء  إىل  –وحاشاهم–  الفواحش  نسبت  قد  التوراة  فان  بالغريب  ليس  وهذا   
 ،(١٧٤)

 األكرم  النبي  إىل شخص  االهتام  يشبه هذا  بام    داود  املزيفة عن  القصة  يف 
ولكن الغريب أن يذهب بعض املفرسين إىل الروايات املوضوعة، ومن شخصيات نكرة 
الزخمرشي يف  أعداء اإلنسانية .ذكر  ألد  اليهود وهم  إىل اإلسالم وهي من صنع  أساءت 
تفسريه لآلية: وذلك إنَّ رسول اهللا  أبرصها بعد ما أنكحها إياه –أي لزيد- فوقعت يف 
نفسه فقال سبحان اهللا مقلب القلوب، وذكر القصة وأما معنى (واتق اهللا) أراد: واتق اهللا 
فال تطلقها وقصد هني تنزيه الحتريم ألن األوىل ال يطلق، وقيل أراد: وإتق اهللا فال تذمها 
بالنسبة إىل الكرب وأذ الزوج والذي أخفى يف نفسه: تعلقٌ هبا -وحاشا خاتم النبيني ذلك 
البهتان-، وقيل مودة مفارقة زيد وقيل: علمه بان زيدا سيطلقها وينكحها الن اهللا اعلمه 
 شيئا مما اوحي إليه لكتم هذه اآلية(١٧٦) بذلك(١٧٥). وعن عائشة: لو كتم رسول اهللا 

االمور  يف  والتصلب  بالباطن  الظاهر  تساوي  االنبياء  من  يريد  واهللا  الزخمرشي:  وعلق 
والتجاوب يف االحوال واالستمرار عىل طريقة مستتبه(١٧٧). 

والزخمرشي:  ذاهلُ عام جيب من حقه عليه الصالة والسالم وقد أساء إىل النبي األكرم 
أربع مرات -عىل حد معرفتي– هبذا التفسري، األول قوله «فوقعت يف نفسه» والثاين «تعلق 
الظاهر  تساوي  االنبياء  من  يريد  اهللا  «إنَّ  والرابع  إياها»  زيد  مفارقه  «مودة  والثالث  هبا» 

والباطن» وهذا مما ال جيوز يف حق األنبياء مجيعا إذ أن 
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يٌ  حْ وَ إالَِّ وَ يإنِْ هُ َوَ نِ اهلْ قُ عَ يَنطِ ا  مَ األنبياء ظاهرهم وباطنهم واحد ، وكأنَّه مل يقرأ: ﴿وَ
ى﴾(النجم٣-٤). يُوحَ

وقد اتفق املفرسون: إنَّ الذي أخفاه يف نفسه أن طلقها زيد تزوجها وخيش من إظهار 
هذا للناس وكان اهللا تعاىل أمره بالزواج منها إذا طلقها زيد فقال اهللا تعاىل: إن تركت إظهار 
هذا خشية الناس فرتك إضامره خشية اهللا أحق وأوىل، وإنَّ العرب كانوا ينزلون األدعياء 
منزلة األبناء يف احلكم فأراد اهللا نسخ ما كان عليه أهل اجلاهلية من حتريم زوجة الدعي 
ونَ  يْ الَ يَكُ ا لكَِ هَ نَاكَ جْ وَّ راً زَ طَ ا وَ نْهَ يْدٌ مِّ امَّ قَضَ زَ لَ والذي يؤيد هذا التأويل: قوله تعاىل: ﴿فَ

راً﴾(االحزاب ٣٧)(١٧٨). طَ نَّ وَ نْهُ ا مِ وْ ضَ ا قَ مْ إذَِ يَائهِِ عِ اجِ أَدْ وَ جٌ يفِ أَزْ رَ َ حَ مِننيِ ىلَ املُْؤْ عَ

قال السيد الطباطبائي: من ذلك يظهر إنَّ الذي كان النبي خيفيه يف نفسه هو ما فرض 
يف                                  والتعبري  املفرسون  بعض  يقول  كام  هلا  الشديد  وحبه  هواها  ال  يتزوجها  إنَّ  له  اهللا 
يف  األثري  ابن  وذكر   . اهللا(١٧٩)  بأمر  زواجاً  كان  الزواج  هذا  ان  عىل  دليل  ا﴾  هَ نَاكَ جْ وَّ ﴿زَ
تأرخيه: إنَّ زينب كانت تفتخر هبذا األمر سائر زوجات النبي  حيث تقول: زوجكن 

. أهلكن وزوجني اهللا يف السامء (١٨٠)

م الطعام- عىل امرأة من نسائه  قال الطربيس فتزوجها رسول اهللا  وما أومل –أي قدَّ
مثل ما أومل عليها ذبح شاة وأطعم الناس اخلبز واللَّحم حتى امتد النهار(١٨١) .

وهناك دالئل واضحةعىل تنزيه النبي األكرم  بغض النظر عن العصمة والنبوة وهي: 

١. إنَّ زينب كانت بنت عمة النبي  وقد تربيا وكربا معا  يف حميط عائيل تقريباً والنبي 
لك اجلامل فلم يكن مجاهلا خافياً عليه. هو الذي خطبها بنفسه لزيد وإذا كان لزينب ذً

 لطالق زوجته زينب كان النبي ينصحه مراراً  ٢. إنَّ زيداً عندما كان يراجع النبي 
برصف النظر عن هذا األمر وهذا بنفسه شاهد آخر عىل بطالن هذه اإلدعاءات .
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.٣. إنَّ القرآن الكريم أوضح اهلدف من الزواج برصاحة لئال يبقى جمال ألقاويل أخر

٤. إنَّ هذا الزواج تم تنفيذه كواجب رشعي جيب عنده طرح كل االعتبارات الشخصية 
ذلك  ثمن  كان  وإن  الرسالة  أهداف  من  ليتحقق هدف مقدس  تعاىل  اهللا  أجل  جانباً من 
جراحات اللسان التي يلقيها مجاعة املنافقني يف اهتاما هتم للنبي  وكان هذا هو الثمن 
اهللا سبحانه  أمر  مقابل طاعة  – يف  اآلن  اىل  يدفعه  ومازال  النبي. -  دفعه  الذي  الباهض 

وإلغاء عرف خاطئ وسنة مبتدعة(١٨٢) . 

 يقول: (وول ديورانت) يف موسوعته التارخيية: «كان حممدٌ من أعظم عظامء التأريخ فقد 
الروحي واألخالقي لشعب عاش يف دياجري اهلمجية،   املستو يرفع  أن  نفسه  أخذ عىل 
وحرارة اجلو، وجدب الصحراء، وقد نجح يف هذا الغرض نجاحاً ال يدانيه أي مصلح 
قبائل من  اء تسكنها  بدا دعوته صحراء جرد  ملا  العرب  ه، كانت بالد  لَّ كُ التأريخ  آخر يف 
أمة متامسكه، وقد كبح  وفاته  متفرقه كلمتها،  وصارت عند  قليل عددها  األوثان  عبدة 
دينا سهالً  القديم  بالدة  واملسيحية ودين  اليهودية  فوق  وأقام  واخلرافات  التعصب  مجاع 
واضحاً، واستطاع يف جيل واحد أن ينترص يف مئة معركة ويف قرن واحد أن ينشئ دولة 

. عظيمة وأن يبقى إىل يومنا هذا قوةً ذات خطرٍ عظيمٍ يف العامل»(١٨٣)

وهبذا القدر من الروايات نكتفي نرجو أن نكون قد وفقنا يف ذلك فان كان هناك خلال 
املتواضع يف سجل  البحث  فالكامل هللا وحده، وأن يسجل هذا   ، الكامل  يدعي  أحد  فال 
أعاملنا، وأن يثيب الباحث والقارئ يف دفاعهم عن أنبياء اهللا (صلوات اهللا عليهم أمجعني)، 
إنساين  واجب  ماهو  بقدر  أخالقي  واجب  هو  الذي   البيت أهل  ثراث  إحياء  كذلك 

وترشيعي وتكويني واحلمد هللا رب العاملني. 



١٢١

سلسلة كتاب العميد(٣)

 اخلامتة 
ت عصمة األنبياء بعد البعثة والخالف فيها وعليه إمجاع الفرق  رَّ ١. إنَّ مجيع الفرق االسالمية أقَ

اإلسالمية إالما شذ من أهل احلشو.

٢. إنَّ األنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر وهورأياإلمامية والشافعية واحلنفية والظاهرية وأغلب 
الفرق اإلسالمية باستثناء املعتزلة الذين جوزوا الصغائر عىل األنبياء(١٨٤).

٣. انفرداإلمامية بعصمتهم قبل النبوة وكذلك بعدها من الصغائر والكبائر بل عن كل ما اليليق 
هبم كالتبذل بني الناس من أكل يف الطريق أوضحكٍ عالٍ(١٨٥) .

إمام  ومنهم  األشعرية  وبعض  واملعتزلة  اإلمامية  فذهب  العصمة  وجوب  مدرك  يف  اختلفوا   .٤
هو  الدليل  إنَّ  واحلنفية  الشافعية  حمققي   ير بينام  والعقل،  الرشع  هو  الدليل  إنَّ  اجلويني،  احلرمني 

. السمع(١٨٦)

 يف إثبات ماير هو منهج آبائه  مرة تًفسري القرآن بالقرآن  ٥. كان منهج اإلمام الرضا 
ماورد من   ومرة يصحح  وإبراهيم  آدم  التفسري وهذا واضح كام يف قصة  مناهج  أرقى  وهو من 
قراءات لآلية بل الكلمة من ايه كام يف قصة نوح  ومرة يرجع يف إثبات رأيه إىل أنواع اخلطاب يف 
اللغة العربية كام يف إثبات عصمة نبينا حممد  (اآلية ٤٣ التوبة) يقول: هذا مما نزل باياك اعني 
واسمعي ياجارة، ثم يستدل بآيات من القران الكريم أيضاً إلثبات ذلك، وهذا ليس بالغريب منهم 
ورثة القرآن ومحلته ويف بيوهتم نزل القران ،ولن يفرتق عنهم فهم أحد الثقلني كام قال فيهم رسول 
اهللا : إينِّ خملف فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم هبام فلن تضلوا بعدي(١٨٧) . 



١٢٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

  اهلوامش  
١) ظ.أركان االيامن ،الشيخ وهبي غاوجي:١٣٩

٢) ظ.التشيعنشاته، معامل هاشم املوسوي:١٣٦

٣)  عقائد اإلمامية، الشيخ املظفر:٤٨

العياض: ١/١٥٧؛  القايض  املصطفى،  بتعريف حقوق  الشفا  اجلوهري: ٧٤/١-٧٥؛  الصحاح،    (٤
رشح اإلصول اخلمسة، عبد اجلبار املعتزيل:٣٨٣.

٥)   لسان العرب، ابن منظور: ٣٠١/١٥-٣٠٢ ؛ اإلقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد، الطويس: ٢٤٤

٦)  أوائل املقاالت، الشيخ املفيد: ٧١-٧٢؛ أصول الدين، الغزونوي: ١١٩

٧)  االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد، الطويس:٢٤٤؛ املسلك يف أصول الدين، العالمة احليل:١٥٣

٨)  كشف املراد العالمة احليل: ٣٧٣؛ رشح اإلصول اخلمس، عبد اجلبار املعتزيل:٣٨٥

٩)  أصول الدين،الغزنوي:١٢٠؛ كشف املراد،العالمة احليل:٣٧٥

١٠) ظ.كشف املراد:٣٧١؛ عقليات إسالمية،  مغنيه:٢/ ٦٢٢،  قال الربامهة بانتفاء البعثة وهي طائفة 
تنتسب إىل برهم أحد حكامء اهلند القدامى ظ دائرة معارف القران العرشين:١٦١/٢؛ موسوعة األديان 

يف العامل، الديانات القديمة:٩٢

١١)  االقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد، الشيخ الطويس ٢٤٨؛ كشف املراد العالمة احليل ٣٧٥

٢/ ١٠٦: ١٢)  عيون اخبار الرضا

١٣)  ظ االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد، الطويس:٢٦٠؛ كشف املراد ، العالمة احليل:٣٧٦

١٤)  عقائد اإلمامية، الظفر:٥٢

١٥)  عقائد اإلمامية، املظفر:٥١؛ مرآة الرشاد، الشيخ عبد اهللا املاقاين:٢٣-٢٤

١٦)  اصول العقيدة يف التوحيد والعدل. السيد مهدي الصدر:٢١١

* الفضل بن شاذن: ترجم له النجايش قال: كان أبوه من اصحاب يونس رو عن أيب جعفر الثاين وعن 
الرضا  وكان أحد أصحابنا الفقهاء املتكلمني وله جالله يف هذه الطائفه وهو يف قدره أشهر من أن 

نصفه، رجال النجايش:٣٠٧



١٢٣

سلسلة كتاب العميد(٣)

١٧)  اعالم النبوة. املاوردي/٣٤؛ رشح االصول اخلمسة، القايض عبد اجلبار:٣٨٣

١٨)  حاشية املرجاين: ١٢/١؛ االمام الباقر وأثره يف التفسري. د حكمت عبيد:٣٠٤

١٩) ظ.  اعالم النبوة،  املاوردي:٣١؛ الشفاء ،القايض عياض:١/١٥٧؛ رشح االصول اخلمسة: ٣٨٣.

٢٠) ظ.اعالم النبوة، املاوردي:٣٤

٢١) ظ.التعريفات اجلرجاين:١١٣-١١٤؛ إرشاد األنام يف عقائد اإلسالم،  حممد صالح البغدادي: ١٢٣

النوادر  كثري  للغة  حافظا  وكان  زياد  بن  سلم  موىل  بقطرب  املعروف  املستنري  بن  حممد  هو  قطرب:   *
شيوخه  من  العجيل  دلف  أيب  لولد  معلام  وكان  البرصه  سكان  من  فيالطبقهالسابعه  ثقة  عاملا  والغريب 
يونس بن حبيب وسيبويه وهو الذي سامه قطرباً حني كان يراه بالسحار جالسا عىل بابه، فيقول: إنام أنت 
قطرب ليل والقطرب دوبيةتدب يف االرض ت/٢٠٦هـ/ظ مراتب: النحوبني، ابو الطيب ١٠٩؛ أخبار 
النحوبينالبرصبني السريايف: ٤٩؛ طبقات النحويني والبالغيني،  الزبيدي ٩٩-١٠٠؛ البلغة يف ائمة اللغة،  

الفريوز ابادي: ٢٤٧؛ طبقات النحاة واللغويني ابن قايض شهبة:٢٥٩

٢٢) ظ.التعريفات اجلرجاين: ١١٣-١١٤؛ الشفا يف حقوق املصطفى،  القايض عياض: .١٥٨-١٥٧

٢٣)  ظ. تفسري البيان:٢/ ٢١١

٢٤)  ظ. التعريفات اجلرجاين: ١١٤.

وقعة  شهد  العرب  وأخبار  بالتفسري  قضاعة،نسابةراويةعامل  من  الكلبي  برش  بن  السائب  بن  حممد   **
االعــالم،  ظ   )#١٤٦، )ت  احلديث  ضعيف  وهو  التفسري  يف  وصنف  ابناالشعث  مع  اجلامجم  دير 
الزركيل٦/١٢٣؛ هتذيب التهذيب، ابن حجر: ٩/١٧٩، قال يعىل املحاريب: كنت اختلفت اليه فسمعته 
نسيته،   ماكنت  فحفظت  فيه  يف  فتفلوا    حممد  فاتيتآل  احفظ  ماكنت  فنسيت  مرضة  مرضت  يقول 

فرتكته.االفصاح عن أاحوال الرواة الصحاح، حممد حسن املظفر: ٤٣٥/٣.

٢٥ ) ظ.الكايف:٩٣/١ح٤٣٧ وح ٤٣٩ فيه تفصيل أكثر؛ بصائر الدرجات: ٢/٢٠٩ ح١٠

٢٦ ) ظ. أوئل املقاالت، الشيخ املفيد:٤٩

٢٧)ظ.اعالم النبوة ،املاوردي:٣٩

٢٨) ظ.امليزان يف تفسري القران، السيد الطباطبائي:١٠٧/١٤

٢٩) الكايف:٩٣ ح٤٣٨؛ بصائرالدرجات:٢/ ٢١٠



١٢٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

* زرارة بن اعني: ترجم له اغلب علامء الرجال: قال النجايش ابو احلسن شيخ اصحابنا يف زمانه ومتقدمهم 
وكان قارئا فقيها متكلام اجتمعت فيه خالل الفضل والدين صادقا فيام يرويه ظ رجال النجايش:١٧٥؛ 

رجال الطويس: ١٣٦

** احلسن بن العباس بن املعروف: ترجم له النجايش والطويس قاال عنه: قمي ثقة صحيح له كتاب 
 موىل جعفر بن عمران بن عبداهللا االشعري، رجال النجايش:  االداب من رجاالت االمام الرضا 

٢٨١؛ رجال الطويس: ٣٦١

٣٠)  تاريخ القران: ٢٦

٣١)  جممع البيان، الطربيس: ٨/٥٨٣؛ تاريخ القران، د.حممد حسني الصغري:٢٧

٣٢)  تاريخ القران د حممد حسني الصغري ٢٧ والرواية: صحيح البخاري ٤/١ باب كيف بدء الوحي ح٣

٣٣) م.ن والصفحة.

٣٤)  اإلمام الرضا  وقيادة االمة، د.حممد حسني الصغري:١٣٣

٣٥)  أصول الدين، البغدادي: ١٦٨

٣٦) م.ن.ص؛ كشف املراد، العالمة احليل:٣٧٥

٣٧) رشح األصول اخلمسة، عبد اجلبار:٥٧٣؛ كشف املراد:٣٧٦؛ وملزيد من التوسع ظ.تفسري  املنا ر: ٧/٥٠٩

٣٨)  الفقه األكرب ، رشح املال عيل القاري: ٨٨-٨٩.

٣٩) أوائل املقاالت، الشيخ املفيد:١٥٠؛ االقتصاد فيام يتعلق االعتقاد ،الطويس:٢٦٥؛ كشف 
املراد:٣٧٥-٣٧٩.

٤٠) عقائد االمامية، الشيخ املظفر:٥٤

* عيل بن حممد بن اجلهم:اعلن توبته امام الرضا  يف ان يقول يف أنبياء اهللا السوء مرة ومرة أخر نقل 
كالم املامون بحق االمام الرضا وهو يقول ملحمد بن جعفرالصادق:  ان ابن اخيك من اهل بيت 
الناس  الناس صغارا وأعلم  أرومتي أحلم  أبرار عرتيت وأطايب  إن  :أال  فيهم  قال  الذين    النبي 
كباراً،  قاال لصدوق:  هذا حديث غريب من طريق عيل بن حممد بن اجلهم مع بغضه وعداوته ألهل 
البيت  . عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٣و١٧٢ ونقل عن املسعودي: إنَّه بلغ من نصب عيل بن حممد بن 
اجلهم: إنَّه كان يلعن أباه، فسئل عن ذلك، فقال: بتسميتي علياً.ظ.مناقب بن اشوب:٢١٥/٣؛ معجم 

رجال احلديث، السيد اخلوئي: ٣٢٣/١٢و١٤٢/١٣-١٤٣.



١٢٥

سلسلة كتاب العميد(٣)

٤١) عيون أخبار الرضا:١٧٠/١ هكذا وردت الرواية ولعل فيها تصحيفاً أو نقصا من النساخ .

ظ. اإلمام الرضا و قيادة األمة، د.حممد حسني الصغري: ١٩٠

٤٢)  عيون أخبار الرضا:١٧٤/١-١٧٥؛ اإلحتجاج:١٧١/٢

٤٣)  االحتجاج:٢/١٧١، وقد ذكرعقيده اإلمامية يف النبي واإلمام  ظ. احلاشية

٤٤) ظ.تفسريالبيان،الطباطبائي:٣٦/١؛ االمام الرضا د. الصغري:١٩٢

٤٥)  ظ. تفسري التبيان، الطويس:١٦ /٢١٧

٤٦)  ظ. هنج البيان، الشيباين:٣/ ٣٤٥؛ كشف املراد، احليل:٣٧٥

٤٧)  ظ. تفسريالتبيان، الطويس: ١٦/ ٢١٧

٤٨)  ظ. تفسري امليزان، الطباطبائي:١٨٠/١٤

٤٩)  ظ. تفسري البيان، الطباطبائي:١/ ١١٢؛ تفسري امليزان:١/ ١١٠؛ العقائد اإلسالمية، د .حممد جواد 
ملك: ٢٦٤

٥٠)  تنزيه األنبياء، الرشيف املرتىض:٣٥؛ جممع البيان، الطربيس:١/ ٢٠٨

القران،  الحكام  اجلامع  ٦٠/٣؛  البغوي:  التنزيل،   معامل  البيضاوي:٦٠/٢؛  التنزيل،   أنوار   (٥١
،االلويس:٥٨٣/٦ املعاين  روح  ٣/٤٨٣؛  القدير-الشوكاين:  فتح  ١٦٩-١٧١؛   ،٤١١/١ القرطبي: 

٥٢)  املوافقات:٢٩٩/٢

٥٣)   ظ. تنزيه االنبياء، السبتي االموي: ٦٠-٦٧؛ تفسري املنار، حممد رشيد رضا:٨/ ٣٥٤

٥٤)  ظ. روح املعاين: ٥٨٣/٦

٥٥)  ظ. مدارك التنزيل: ٧٦/٢-٧٧؛ الكشاف: ٩٤/٣؛ حماسن التاويل، القاسمي:٧/ ١٥٢

٥٦)  ظ. التفسريالكبري:١٢٨/٢٢؛ اجلامع الحكام القران، القرطبي:١١/  ١٦٩-١٧١

٥٧)  تفسري الكاشف:١/ ٨٨ و ٢٥٠/٥

٥٨)  مواهب الرمحن:٢٠١/١-٢١٥

٥٩)  التبيان:٧/ ٢١٧

٦٠)  تفسري العيايش: ٢/١٦٠؛ علل الرشائع: ٣٠/١-٣١ ، كيف يقرؤن اآلية يف ابن نوح.



١٢٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

٦١) الدر املنثور-السيوطي:٣/ ٣٢٥-٣٢٦؛ إمالء ما من بة الرمحن، العكربي: ٤٠/٢ جامع القراءات 
، د عبد اللطيف اخلطيب: ٦٧/٤

٦٢) ظ.حاشيه تفسري العيايش:١٦٠/٢؛ تفسري التبيان، الطويس:٤٩٤/١٢

٦٣) تفسري الصايف:٢/ ٤٥٠؛ بحاراألنوار،املجليس:٤٩/ ٢١٩، ح٣

٦٤)  تفسري العيايش:٢/ ١٥٨

٦٥)  ظ. تفسري التبيان: ١٢/٤٩٤؛ الدر املنثور: ٣٢٦/٣

٦٦)  تنزيه األنبياء السيد املرتىض: ٤٤؛ التبيان/الطويس: ١٢/٤٩٥؛ تفسري اخلازن: ٢/٤٨٧

٦٧ ) الدراملنثور-السيوطي:٣/ ٣٢٦

* احلسن بن عيل الوشاء: ترجم له النجايش وقال: بجيل الكويف وهو ابن ثبت الياس من أصحاب الرضا 
 وكان من وجوه هذه الطائفة رو عن جده الياس، قال ملا حرضته الوفاه قال: فاشهدوا عيل وليست 
ساعه كذب هذه الساعه سمعت أباعبد اهللا  يقول: واهللا اليموت عبد يب اهللا ورسوله ويتوىل االئمة 

فتمسه النار،  الرجال: ٣٩/ت٨٠ وترجم له الطويس وعده من أصحاب الرضا، رجال الطويس/٣٥٦ .

٦٨)  ظ. تنزيه األنبياء، املرتىض: ٤٣؛ التبيان:٥/ ٥٦٦؛ هنج البيان: ٨٥/٣؛ تفسريالكشاف: ٣٧٧/٢؛ فتح 
القدير:٢/ ٦٤٠؛ تفسري ايب السعود:٣/ ٣١٧؛ التفسري الكبري:٢/ ١٨؛ جممع البيان:  ٥/ ٢١٤-٢١٥.

التفسري  ٢٦٦؛  املعاين:٤/  روح  ١٣٦؛  السنة:٦/  أهل  تاويالت  السبتي:٧٠؛  االنبياء،  تنزيه  ظ.   (٦٩
الكبري:٢/ ١٨؛ جممع البيان:٥/ ٢١٥

٧٠)  ظ. تفسري امليزان:١٨٤/١٠-١٨٥

٧١)  املصدر نفسه 

تاريخ  ١٨٤،١٩٢؛  هشام:٣/  البن  النبوية،  السريه  عساكر:١٥٠/١؛  البن  دمشق،  تاريخ  ظ.   (٧٢
اليعقويب: ٥٠/٢-٥١؛ امتاع االسامع، للمقريزي:٢٣٥

٧٣) ظ. روح املعاين، االلويس:٤/ ٢٦٦؛ والبيت الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين: ٢١٥ رقم البيت: (٣٤) 

٧٤)   ظ. تفسري األمثل، نارص املكارم الشريازي:٦/ ٣٧٧

٧٥)  ظ. القران والعقل ، العراقي:٢/ ٣١٢

٧٦)  الكايف، الكليني: ٦٤/٢



١٢٧

سلسلة كتاب العميد(٣)

*سلامن املحمدي: كان من رؤوس الصحابة وأقطاهبم علم وتقى وجهادا وكان عند رسول اهللا اخلليل 
األثري. ظ. االستيعاب، البن عبد الرب: ٥٦/٢ رو ابو بريده عن ابيه عن النبي : أمرين ريب بحب 
أربعة، وأخربين إنَّه يبهم وهم عيل وسلامن وابو ذر واملقداد، ظ. سنن الرتمذي:٥/ ٢٩٩؛ مسند امحد بن 
العرب  أنا سابق   قال:  ،ابن حجر:١/ ٢٨٦، وعن االمام عيل  التهذيب  حنبل:٥/ ٣٥١؛ هتذيب 
وسلامن سابق الفرس وصهيب سابق الروم وبالل سابق احلبش وخباب سابق النبط، ظ. أسد الغابة، ابن 

االثري: ٣١/٣؛ سرية أعالم النبالء، الذهبي:١/ ٣٤٩؛ املستدرك عىل الصحيحني:٣/ ٢٨٥

٧٧)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ٥٣/٢

٧٨)  تفسري العيايش:١٦٣/١

٧٩)  املحاسن: ٢٤٧

٨٠)  عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٦؛ االحتجاج: ١٧٢/٢

* عيل بن أسباط: ترجم له النجايش، قال: كويف ثقه وكان فصيحا جر بينه وبني عيل بن مهزيار رسائل 
، وقد رو عن  القول وتركه  اسباط عن ذلك  بن   فرجع عيل  الثاين  اىل ايب جعفر  فيها  يف رجعوا 
رجال  ت٦٣٣؛  النجايش،٢٥٢،  رجال   ، هلجةً هم  دَّ وأحَ الناس  أوثق  وكان  ذلك  قبل  من    الرضا 

الطويس:٣٦٠ و ٣٧٦

**صفوان بن حييى: ترجم له النجايش: كويف ثقة، عني، رو أبوه عن أيب عبد اهللا  ورو هو عن 
الرضا  رجال النجايش:١٩٧، ت ٥٢٤، وترجم له الطويس: قال عنه وكيل الرضا ثقه، وعده من 
رجال االئمة الثالث االمام الكاظم الرضا واجلواد (سالم اهللا عليهم أمجعني): رجال الطويس: ٣٣٨و 

٣٥٩و٣٧٦.

٨١)  علل الرشائع: الصدوق: ٣٣/١

٨٢)  البحر املحيط اليب حيان االندليس: ٢٩٩/٢-٣٠٠

٨٣)  تفسري امليزان:٣٥٤/١

٨٤)  ظ.  تنزيه األنبياء،  املرتىض:٥٦؛ التبيان،  الطويس:٤٦٤/٣؛ جممع البيان،  الطربيس:١٧٧/٢

٨٥)  تنزيه األنبياء، السبتي: ٨٨؛ تفسريالكشاف، الزخمرشي:١/ ٣٣٧

٨٦)  تنزيه األنبياء، املرتىض:٥٦؛ التبيان:٣/ ٤٦٤

٨٧)  يف ظالل القرآن، سيد قطب:٤٥/١



١٢٨

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

٨٨)  تفسري التبيان:٣/ ٣٢٧؛ جممع البيان:٢/ ٤٨٨؛البيت جلرير ديوانه:١٠٢، رقم البيت  (١٤)

جامع  ٤٥/١؛  القرآن:  ظالل  يف  ٣٠٤-٣٠٥؛  تفسريالكشاف:١/  ١٣٧؛  التنزيل:١/  أنوار  ظ.   (٨٩
البيان: ٣٥/٣

 ( ٩٠

٩١) تنزيه االنبياء: ٥٧؛ جممع البيان:١٧٧/٢؛تاويالت أهل السنة:٢٤٩/٢؛ تفسري                                          
االصفى: ١/ ١٢٤-١٢٥

٩٢)  خ

٩٣)  تنزيه االنبياء، املرتىض: ٥٧؛ تفسري التبيان؛ الطويس:٤٦٥/٣

٩٤)  تنزيه االنبياء، املرتىض:٥٧

٩٥) تفسري البيان:١٢١/٢؛ تفسري امليزان:٣١٨/١٢ واحلديث يف معاين االخبار،                                                 
الصدوق: ١٢٧،  ح١

٩٦) ظ.  مواهب الرمحن،  السيد السبزوراي: ٢٨٣/٤-٢٨٤؛ تفسري الصايف: ٢٥٩/١ واألحاديث 
الواردة .

٩٧)  مسائل الرازي من غرائب آي التنزيل، حممد بن أبى بكر الرازي:٢٠

٩٨)  الرسب: احلفرية حتت االرض، حجر الوحش: أي الكهف – املنجد يف اللغة، لويس                        
معلوف: ٥٤٦

٩٩)  عيون اخبار الرضا :١/ ١٧٥؛ االحتجاج: ١٧٢/٢

١٠٠)  آيات العقائد ، السيد ابراهيم احلجازي: ١٩٢-٣٩١.

١٠١) تنزيه االنبياء. السبتي:٧٨؛ العقيدة من خالل الفطرة ، الشيخ جوادي آميل:١٤٨

١٠٢)  أنوار التنزيل ، البيضاوي:١/ ٣٠٨؛ تفسري القران العظيم ، ابن كثري:٢/ ١٦٩

١٠٣)  التفسري الكبري، الفخر الرازي: ٥١/١٣

                           ، الكاشف  تفسري  ٥٥٨/٧؛  املنار:  تفسري   ١٣٩ املاتريدي:٤/  السنة،  أهل  تأويالت    (١٠٤
مغنيه:٣/ ٢١٤

١٠٥) ظ: تفسري الكشاف، الزخمرشي:٣٨/٢؛ يف ظالل القران، سيد قطب:٣/ ٢٨٧-٢٩٣



١٢٩

سلسلة كتاب العميد(٣)

١٠٦) جممع البيان:٤/ ٤٠٤

روح  ١٣٩؛  تريدي:٤/  املا  السنة،  أهل  تأويالت  ظ:  التوسع  وملزيد   ٤٨ االنبياء:  تنزيه  ظ:   (١٠٧
املعاين:٣/ ١٨٧-١٩٢

١٠٨) تفسري الصايف:٢/ ١٣٣؛ تفسري االصفى:١ /١٢٤-١٢٥

١٠٩) ظ.امليزان:٧/ ١٥٣ -١٥٨ تفسري البيان: ٥٩،٨٩/٤

وقد  طويلة  والرواية   ،١٧٣/٢-١٧٤ االحتجاج:  :١٧٦/١-١٧؛  الرضا  أخبار  عيون   (١١٠
اخترصت.

١١١) ظ.  تنزيه االنبياء –  السبتي:٩٩؛ تفسري القران العظيم.  ابن كثري:٢/ ٢٤٢؛ قصص االنبياء، ابن 
كثري ٣٨٢-٤٠٣

١١٢) ظ.تفسري الصايف ، الفيض الكاشاين:٨٤/٤؛ تفسري الكاشف، مغنيه: ٥٥/٦

١١٣) تنزيه االنبياء املرتىض ١٠٣-١٠٥؛ تفسري الكاشف، مغنية: ٥٥/٦

١١٤) تفسري امليزان: ١٥/١٦، وملزيذ من التوسع ظ. تفسري الصايف: ٨٤/٤ وآثر عن أهل البيت

١١٥) تنزيه االنبياء، املرتىض: ١٠٣-١٠٥

السبع– املعلقات  –ظ  التغلبي  الشاعر  كلثوم  بن  لعمرو  البيت  ٢٠٩؛  امليزان:١٥/  تفسري  ظ   (١١٦
الزوزين/ ١٧٦، رقم البيت( ٥٣)

١١٧) ظ. تنزيه األنبياء ، السبتي/ ١٠٣؛ تفسري امليزان: ١٥ /٢٠٩ -٢١٠

١١٨) عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٨؛ االحتجاج: ١٧٤/٢ -١٧٥

ــوار؛                                          األنـ بــحــار  ويف   ١٢٢ التوحيد:  يف  الــصــدوق  ذكــرهــا  ــة  ــرواي وال بإختصار  ــة  ــرواي ال  (١١٩
املجليس١٣/ ٢١٨

١٢٠) تفسري الصايف:٢/ ٢٣٥ -٢٣٦ واحلديث يف هنج البالغة: ٢٨٥: اخلطبة: ١٧٨

١٢١) الكايف، الكليني:١/ ٥١٢ ح ٢٦٢؛ التوحيد، الصدوق:١٠٩ح ٦؛ اإلختصاص، املفيد:  ٢٣٥

١٢٢) تفسري العيايش: ٣١/١؛ تفسري عيل بن ابراهيم/ ١٨٧

رشح  ٧٤؛  باالعتقاد:  يتعلق  فيام  االقتصاد  ،٢١٣-٢١٧؛  االشعري  االسالميني،  مقاالت  ظ.   (١٢٣
االصول اخلمسة، عبد اجلبار املعتزيل: ٢٢٣؛ كشف املراد، احليل: ٣٢١



١٣٠

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

١٢٤) ظ. الوايف يف رشح الكايف ،الفيض الكاشاين: ٩٦/١.

١٢٥) تنزيه االنبياء، املرتىض:١١٣؛ االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد،الطويس:٧٧

١٢٦) ظ. التفسري الكبري، الفخر الرازي: ٨٩/٣ وملزيد من التوسع: ظ.موسوعة السيد عبد احلسني: 
١٥/٤ -٣١ مناقشة مسالة الرؤية.

التنزيه               بني  اهللا  رؤيــة  ١٥٦؛  اخلمسة:  ــول  األص رشح  باالعتقاد:٧٧؛  يتعلق  فيام  االقتصاد   (١٢٧
والتشبيه: ٧٢-٧٩

١٢٨) ظ. تفسري امليزان: ٢٩٧/٤؛ تفسري البيان: ٤ /٢٩٩-٣١٢

١٢٩) ظ. تنزيه األنبياء املرتىض.٥٧؛االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد، الطويس:٧٧

١٣٠) التفسري الكبري: ٦٨/٣ -٧٧

١٣١) ظ.الكشاف– الزخمرشي:٢/ ١٥٣-٨٥٧ وملزيد من التوسع ظ تفسري امليزان٨/ ٢١٤-٢١٩؛ 
موسوعة السيد عبد احلسني املوسوي ،١٥/٤-٣١، ورده عىل الفخر الرازي.

١٣٢) ظ. تنزيه األنبياء ، املرتىض:١١٧

١٣٣) علل الرشائع: ١٢٢/١-١٢٣

١٣٤) تفسري الصايف:١٨/٥-١٩

١٣٥) تفسري عيل بن ابراهيم:٥٩٨

١٣٦) تفسري الصايف: ٩١/٥.

١٣٧) تفسري امليزان:١٨/ ١٧٩

١٣٨) زاد املسري:٧/ ٣٩٢ -٣٩٣؛ اجلامع االحكام القران: ١٦ /٢٢٠-٢٢١

١٣٩) أنوار التنزيل:٢/ ١٤٦؛تفسريالكشاف: ٣١٣/٤ ؛ تفسري امليزان:١٨/ ١٧٩

١٤٠) تفسري القران العظيم، ابن كثري:٦/ ٣٠٧

١٤١) عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٩؛ االحتجاج: ١٧٥/٢

١٤٢) عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٥

١٤٣) تفسري العيايش:٢/ ١٨٤-١٨٥؛ تفسريعيل بن إبراهيم:/ ٢٧٩-٢٨٠



١٣١

سلسلة كتاب العميد(٣)

١٤٤) تفسري العيايش:٢/ ١٨٣-١٨٤

١٤٥) تفسري الصايف: ١٣/٣ -١٥

١٤٦) ظ. تنزيه االنبياء ، املرتىض:٧٨

١٤٧)  الكشاف، الزخمرشي: ٥٩/٣؛ معاين القران ،النحاس:٣/ ٤١٢

١٤٨) ظ. تفسريالقران العظيم، ابن كثري:٢/ ٤٥٨-٤٥٩؛ قصص االنبياء، ابن كثري:٢٤٥

١٤٩) تنزيه االنبياء:٤٤؛ انوار التنزيل:١/ ٤٨٠؛ التفسري الكبري، البن تيميه: ٧٧/٥-٧٨

١٥٠) ظ.التفاسري السابقة؛ اللباب يف علوم الكتاب،  الدمشقي: ١٤/١١؛ تفسري املراغي: 

١١/١٢٨؛ متشابه القرآن ،القايض عبد اجلبار اهلمداين: ٢/٣٩١؛ تفسري القران، ابن عريب: ٥٩٥/١

١٥١) الدر املنثور: ٢٢/٤ -٢٤؛ تفسري الصايف:١٣/٣-١٤

١٥٢) الكشف والبيان:٣٥/٣

١٥٣) تنزيه االنبياء، املرتىض:٨١؛ دراسات فنية يف القصص القرآين. د. حممود البستاين:                                    ٢٢٠
وما بعدها 

١٥٤) تنزيه االنبياء،  املرتىض:٨١؛ تأويالت،  هل السنة:٦/ ٢٢٥-٢٢٧؛ التفسري الكبري: ٩٣/١٨؛ روح 
املعاين: ٤٠٥ -٤٠٦؛ اللباب يف علوم الكتاب: ٦٤/١١؛ تفسري البيان: ٥٠/٦؛ تفسري امليزان:١١٨/١١

 عىل تنزيه وتربئة يوسف  ١٢٢ واستدالله بروايات االمام الرضا-

١٥٥) ظ. التفاسري السابقة 

١٥٦) تفسري العيايش: ١٨٦/٢-١٨٧

١٥٧) عيون أخبار الرضا:١٧٨/١؛ االحتجاج:٢/ ١٧٦

١٥٨) تفسريعيل بن ابراهيم: ٢٣١-٢٣٢

١٥٩) تفسري الصايف:٢/ ٣٤٥ -٣٤٦

١٦٠) تنزيه االنبياء، املرتىض/ ١٥٨؛ التبيان ، الطويس:١٠/ ٢٢٧؛ جممع البيان ،الطربيس: 

٤٥/٥؛ تفسري البيان، السيد الطباطبائي:١٣٨/٥

١٦١) التبيان، الطويس:١٠/ ٢٢٨



١٣٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

١٦٢) جممع البيان: ٤٦/٥

١٦٣) تفيرس الكشاف: ٢٦١/٢-٢٦٢

١٦٤) عقيدة الشيعة،  دونا لدسن/ ٣٥،  وملزيد من التوسع ظ.  تاريخ اإلمامية د.  عبد اهللا فياض:١٥٦

١٦٥) ظ. امليزان يف تفسري القران، السيد الطباطبائي:١٢٩/١٠

١٦٦) ظ. االتقان يف علوم القران، السيوطي: ٨٢/٣

١٦٧) التفسري الكبري: ٨٧٤/١٦

١٦٨) امليزان: ٢٤٠/٩– وقد استدل بروايات اإلمام الرضا  واهنا تنطبق وتستقيم مع ظاهر احلال 
. مع االنبياء الكرام

١٦٩) عيون أخبار الرضا:١/ ١٨٠؛ االحتجاج:١٧٥/٢ والرواية طويلةوقد اخترصت. ظ .

العلويون أتباع اهل البيت . حممد البادياين :،٣/ ٣٣١-٢٣٣.

١٧٠) عيون أخبار الرضا:١/ ١٧٢

١٧١) تفسري عيل بن ابراهيم:٤٤٧

١٧٢) تفسري الصايف: ١٩١/٢ -١٩٢

١٧٣) حضارة العرب د. غوستاف لوبون:١١٢

١٧٤) سفر صموئيل الثاين االصحاح:١١ /١٢ القصة املزيفة التي حكمتها التوراة عن النبي داود وملزيد من 
 عن االنبياء وعن النبي اهللا داود  التوسعظ. عيون اخبار الرضا:١/ ١٧٢ و ١٧، دفاع االمام الرضا

١٧٥) تفسري الكشاف: ٥٤٩/٣

١٧٦) صحيح مسلم: ١١٠/١؛ مسند أمحد: ١٤٢/٦.

١٧٧) تفسريالكشاف:٣/ ٥٤٩

البيان،  هنج  ٤٦٥؛  الطربيس:٨/  البيان،  جممع  ٣٤٤-٣٤٥؛  الطويس:٢٠/  التبيان،  تفسري  ظ.   (١٧٨
الشيباين: ٦٢٢/٤.

١٧٩) ظ. تفسري امليزان: ٢٦٠/١٦ -٢٦٤



١٣٣

سلسلة كتاب العميد(٣)

١٨٠) الكامل يف التاريخ، ابن االثري:٢/ ١٧٧

١٨١) جممع البيان:٨/ ٤٦٨

١٨٢) ظ. االمثل يف تفسري القران، ابن مكارم الشريازي:١٠/ ٤٥٩؛

١٨٣) قصه احلضارة عرص االيامن ،ول ديورانت: ٤٧/١٣

الفحول  إرشـــاد  ــاري:٨٨-٨٩؛  ــقـ الـ عــيل  املله  ــرب،   االكـ الفقه  ــراد:٣٧٥؛  ــ املـ كشف  ظ.    (١٨٤
،الشوكاين:١٦٣/١؛ رشح األصول اخلمسه، عبد اجلبار املعتزيل: ٥٧٣

١٨٥) ظ. عىل سبل املثال: عقائد االمامية، الشيخ املظفر:٥٤

١٨٦) ظ. املصدر السابق عىل سبيل املثال؛ إرشاد الفحول ، الشوكاين:١/ ١٦٣

١٨٧) ظ. مصادر احلديث. األصول العامة للفقه املقارن. حممد تقي احلكيم:١/ ١٥٨-١٥٩



١٣٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

املصادر واملراجع 
القرآن الكريم 

١)  أخبار النحو بني النحويني البرصيني السريايف ابو 
سعيد احلسن بن عبد اهللا (ت ٣٦٤ #) تح: افرنس كر 

نكور املطبعة الكاثوليكية بريوت عام ١٩٣٦م
البغدادي  االســـالم  عقائد  يف  االنـــام  ارشـــاد    (٢
الربائة - ط١١٤٠٥#  حممود صالح، دار عباده ،دار 

١٩٨٥م.
حممد  احلافظ  االمام  الشوكاين،  الفحول،  إرشاد   (٣
بني عيل (ت ٠٥٢١#) منشورات حممد عيل البيضون 

بريوت لبنان، ط١، ١٤١٤-١٩٩٩ م.
سليامن  وهبي  الشيخ  غاوجي  ــامن،  االي أركــان   (٤
 # ط٣٫١٤٠٤  بــريوت  الرسالة  مؤسسة  االلباين، 

١٩٨٤م.
٥) أسد الغابة، ابن األثري، عز الدين أيب احلسن عيل 
بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين 
بال  لبنان،  ،بريوت،  العريب  الكتب  دار  (ت٦٣٠#) 

ت.ط.
٦)  أصول الدين، الغزنوي الشيخ مجال الدين امحد 
وفيق  عمر  د.  تح:   (#  ٥٩٢. (ت  احلنفي  حممد  بن 
 -  #١٤١٩ ط١،  االسالمية،  البشائر  دار  الداقوق 

١٩٩٨م
٧)  أصول الدين اإلسالمي، البغدادي أبو بكر أمحد 
السعادة  مطبعة  ط١   (#٤٦٣ (ت  اخلطيب  عيل  بن 

القاهرة ١٩٣١م.
٨)  أعالم الدين يف صفات املؤمنني الديلمي احلسن 
ابن ايب احلسن (من اعالم القرن الثامن اهلجري) تح: 
ط١ قم،  ــرتاث،  ال إلحياء    البيت  آل  مؤسسة 

.#  ١٤٠٨

محدان  بن  امحد  حاتم  ابو  الرازي  النبوة،  أعالم    (٩
١ ط  ايـــران  ــاوي  ــص ال صــالح  تــح:  (ت٣٢٢#) 

١٣٨١  هـ .
ابن  الفضل  عيل  ابو  الطربيس،   ،الور أعالم    (١٠
احياء  مطبعه    البيت  اهل  مؤسسة  تح:  احلسن 

الرتاث العريب ط١، ١٤١٧#- ١٩٩٦م .
١١)  االحتجاج، الطربيس، ايب منصور امحد بن عيل 
املوسوي  باقر  حممد  ،تعليقات:  الفيه  طالب  ايب  بن 
لبنان،  بــريوت  العريب  التاريخ  مؤسسة  اخلرساين، 

ط١١، ١٤٢٥# -٢٠٠٤ م.
حممد  يعىل  أيب  الفراء،  السلطانية،  األحكام    (١٢
حامد  حممد  ت:   (#٤٥٨٠ (ت  احلنبيل  احلسني  بن 
لبنان  ،بريوت،  بيضون  عيل  حممد  ،منشورات  الفقي 

.#١٤٢١
الغفاري،  اكرب  عيل  تح:  العكربي،  النعامن  بن   (١٣

منشورات مجاعه املدرسني ،قم، ط٦، ١٤١٨#.
بن  حممد  بن  حممد  الشيخ  املفيد،  اإلرشـــاد،    (١٤
البغدادي (ت ٤١٣#) تح: حسني  العكربي  النعامن 
األعلمي  حسني  مؤسسة  ،مــنــشــورات  األعلمي 

،بريوت، لبنان،ط١٤٢٢،٥# - ٢٠٠١م.
،احلكيم،  ــارن  ــق امل للفقه  العامة  ــول  األصـ  (١٥
اإلسالمية                 الرسالة  مؤسسة    تقي  حممد  السيد 

بريوت، ط١ ، ١٤٢٢#- ٢٠٠٣ م.
دار  ،بــريوت،  الدين  خري  الزركيل،  اإلعــالم،    (١٦

العلم للماليني ،ط١،١٩٨٤م.
،الشيخ  املظفر  الصحاح،  رواه  عن  اإلفصاح    (١٧
حممد رضا  (ت-١٣٧٥#) تح، مؤسسة آل البيت 

١٤٢٦هـ .  إلحياء الرتاث، قم، ط ١
(ت- حامد  ايب  الغزايل  االعتقاد  يف  االقتصاد    (١٨



١٣٥
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وكتبة  دار  ملحم  بو  عيل  الدكتور  تقديم   (  #٥٠٥
الرسول  بريوت ٢٠٠٢م.

١٩)  االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،الطويس، حممد 
النرش،  مجعية  منشورات   (# (ت-٤٦٠  احلسن  بن 
 -  #١٣٩٩، االرشف  النجف  يف  اآلداب  مطبعة 

١٩٧٩م.
د  ،اخلفاجي،  التفسري  يف  وأثــره  الباقر  اإلمــام    (٢٠
ط١ سوريا،  دمشق،  البالغ،  عبيد،مؤسسة  حكمت 

١٤٢٦  # -٢٠٠٥م.
٢١)  اإلمامة والرضا  وقيادة االمة ووالية العهد 
جامعة  يف  عــيل،  حسني  .حممد  د  املتمرس  الصغري 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البالغ  – مؤسسة  الكوفة 
 #١٤٢٨ ط١،  للتجليد،  العلمية  املؤسسة  السنوين 

-٢٠٠٧ م.
االعــراب  وجــوه  من  الرمحن  به  من  ما  امــالء    (٢٢
والقراءات يف مجع القران العكربي، أيب البقاء عبد بن 
احلسني بن عبد اهللا (ت ٦١٦# ) دار الكتب العلمية –
– لبنان، ط١، ١٣٩٩#- ١٩٧٩ م، مصوره  بريوت 

عن طبعه الباب احللبي؛ مرص ،١٣٨٩# -١٩٧٠م.
،البيضاوي  التأويل  وارسار  التنزيل  ــوار  أن   (٢٣
بن  عمر  بن  اهللا  عبد  سعيد  ايب  الدين  نارص  الشيخ 
منشورات حممد عيل  الشريازي (ت- ٧٩١#)  حممد 
البيضوي – بريوت – لبنان، ط١، ١٤٢٤# - ٢٠٠٣

م.
٢٤)  اوائل املقاالت، املفيد الشيخ أيب عبد اهللا حممد 
العالمة  التقديم:   (#٤١٢ – العكربي (ت  نعامن  بن 
الزنجاين ،منشورات املطبعة احليدرية، النجف ،ط٣

،  ١٣٩٣هـ - ١٩٧٢م .
تح:  إبراهيم  السيد   ، احلجازي  العقائد  ــات  ٢٥)آي

راميل الكلمكاين ط ١  ١٤٢٤هـ
أيب عبد  الدين  أثري   ، االندليس   ، املحيط  البحر   (٢٦
 ، الغرناطي  حيان  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  اهللا 
١٤١١هـ  ،ط١،  ،ابنان  ،بــريوت  الــرتاث  إحياء  دار 

-١٩٩٠م.
أبو   ، اخلوئي  إلمــام  القرآن  تفسري  يف   ٢٧)البيان 
اإلمام  العلم  دار  منشورات   املوسوي  القاسم 
املركزية  العامل  مطبعة   ، االرشف  النجف  اخلوئي 

بغداد ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م .
٢٨)بحار األنوار ، املجليس ، حممد باقر (ت١١١هـ) 

مؤسسة الوفاء بريوت ١٤٠٣هـ.
حممد  آل  فضائل  يف   الكرب الدرجات  ٢٩)بصائر 
، الصفار ، أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ (  

ت٢٩٠هـ) تح : السيد حممد حسني املعلم انتشارات 
املكتبة احليدرية ،ط،١٤٢٦هـ .

أيب   ( املاتريدي  تفسري   ) السنة  أهل  ٣٠)تــأويــالت 
د   : تح  (ت-٣٣٣هــــ)  حممود  بن  حممد  بن  منصور 
جمدي سلوم ، دار الكتب العاملية ،مؤسسة حممد عيل 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥. بيضون ، ط١
،الزبيدي  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج   (٣١
احلسيني  مرتىض  حممد  الفيض  ابــو  الدين  حمب   ،

(ت-١٢٠٥هـ) منشورات مكتبه احلياه ، بريوت . 
د.حممد  أ.املتمرس   ، الصغري   ، القرآن  تاريخ   (٣٢
،ط١ ،بـــريوت  للمالين  العلم  ،دار  عــيل  حسني 

،١٩٨٣م.
٣٣) تأريخ اليعقويب ، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر 
السيد   : تقديم   ( (ت-٢٩٢هـــ   ، الكاتب  وهب  بن 
حممد صادق بحر العلوم ، منشورات املكتبة احليدري 

،النجف  ط ٤ ، ١٣١٤هـ ١٩٧٤م .



١٣٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

جعفر  ايب  الطويس   ، القرآن  تفسري  يف  التبيان   (٣٤
حممد بن احلسن ، تح : امحد حبيب العاميل ،دار احياء 

الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان . 
٣٥)حتف العقول عن آل الرسول ، احلراين ، ابو حممد 
احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة من أعالم القرن 
الرابع اهلجري تقديم السيد حممد صادق بحر العلوم 

ط٤.
الغدير  مركز   ، هاشم  املــوســوي   ، التشيع   (٣٦
١٤١٧هـ   ، القعدة  ذو  ،ط٢،  االسالمية  للدراسات 

١٩٩٧م . 
٣٧) التعريفات ، اجلرجاين ، السيد رشيف ايب احلسن 
عيل بن حممد بن عيل احلسيني احلنفي (ت-٨١٦هـ) 
عيل  حممد  منشورات  عبود،  باسل  حممد   : فهرست 
لبنان ط٢،   ، بريوت   ، العلمية  الكتب  دار   ، بيضون 

١٤٢٤هـ -٢٠٠٣. 
شمس  اهللا  عبد  ابو   ، الذهبي   ، احلفاظ  ٣٨)تذكرة 
حييى  بن  الرمحن  عبد   : تصحيح  (ت-٧٤٨)  الدين 
املعلمي ، مكتبة احلرام امللكي ، مكة ، ط١-١٣٧٤هـ 

.
الفيض  ــال  امل الــكــاشــاين   ، االصــفــى  تفسري   (٣٩
ــات  ــدراس ــاث وال ــح (ت-١٠٩١هــــــ )مــركــز االب

اإلسالمية ، قم ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٧٦م.
٤٠) تفسري األمثل ، الشريازي ، الشيخ نارص مكارم 
، ط٢،  لبنان   / بريوت   ، العريب  الرتاث  احياء  دار   ،

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م .
 ، والقران  احلديث  بني  املوافقة  البيان يف  تفسري   (٤١
الطباطبائي ، السيد حممد حسني ( قدس ) ، تح : ازغر 

ار اديت ، املطبعة اسوه ، قم ، ١٤٢٤هـ . 
معاين  يف  التأويل  (لباب  املسمى  اخلازن  ٤٢)تفسري 

ابراهيم  بن  حممد  بن  عيل  الدين  عــالء   ، التنزيل 
البغدادي (ت-٧٢٥هـ ) ضبط عبد السالم حممد عيل 
شاهني ، منشورات حممد عيل بيضون ، بريوت ، لبنان 

، ط١، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م. 
٤٣) تفسري الصايف ، الكاشاين ، املوىل حمسن الفيض 
طهران  الصدر  مكتبه  منشورات  ـــ)  (ت-١٠٩١هـ

،ط٣، ١٣٧٩هـ ش.
بن  مسود  بن  حممد  نرص  بن   ، العيايش  ٤٤)تفسري 
الرسويل  هاشم   : تح   ، قندي  السمر  السلمي  عباس 
املحاليت ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بريوت / 

لبنان ،ط١، ١٤١١هـ -١٩٩١م.
الدين  العالمة حميي   ، بن عريب   ، القرآن  تفسري   (٤٥
انتشارات   ، : د-مصطفى غالب  ( ت-٦٣٨هـ) تح 

:نارص خرسو ، طهران ، مطبعة قم .
املنار  تفسري  ب(  الشهري  احلكيم  القرآن  تفسري   (٤٦
،ط٤،  مرص   ، القاهرة  مكتبه   ، رضا  رشيد  حممد   (

١٣٧٩هـ - ١٩٦٠م.
عامد  احلافظ  كثري،  بن   ، العظيم  القرآن  ٤٧)تفسري 
الدمشقي  القريش  الفداء اسامعيل بن كثري  ايب  الدين 
دار  م   ١٩٩٣  - هـ   ١٤١٤  ، ط٢   ، (ت-٧٧٤هـــ) 

اخلري بريوت .
٤٨) تفسري القمي ، عيل بن ابراهيم من أعالم القرن 
الثالث اهلجري ، تح : حممد الصاحلي االنديمشكي ، 
النارش ذوي القريب ، مطبعة ستاره قم املقدسة ، ط١، 

١٤٣٨م .
جواد  حممد  الشيخ   ، مغنيه   ، الكاشف  تفسري   (٤٩
دار  مؤسسة   ، العريب  الكتاب  دار  عنه،  اهللا  ريض 

الكتاب االسالمي ، ط١، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م . 
جار  القاسم  ايب  الزخمرشي،  الكشاف،  تفسري    (٥٠
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ضبط:   (#٥٣٨ (ت-  حممد  بن  عمر  بن  حممود  اهللا 
عيل  حممد  مــنــشــورات  شاهني  الــســالم  عبد  حممد 
بيضون بريوت، ط٣  ١٤٢٢# -٢٠٠٢ تفسري فرات 
الكويف ،أبو القاسم فرات بن إبراهيم (ت- ٣٢٥#) 
الثقافة واإلرشاد اإلسالمية  تح: حممد كاظم ،وزاره 

طهران، ١٤١٠# -١٩٩٠م.
٥١)  تنزيه األنبياء، املرتىض، الرشيف علم اهلدي أيب 
القاسم عيل بن احلسني املوسوي (ت٤٣٦#)مؤسسة 
 - ط١٤١٢#  لبنان  بريوت  للمطبوعات  األعلمي 

١٩٩١م.
الكتب  دار  الــرازي،  الفخر  الكبري،  لتفسري    (٥٢

العلمية، طهران، ط٢.
٥٣) التهذيب، الطويس، أيب جعفر شيخ الطائفة، (ت 

–٤٦٠#) دار الكتب االسالمية، النجف،١٣٧٧#.
اجلامعات  دار  املاتريدي  التوحيد اليب منصور    (٥٤

املرصية.
٥٥)  التوحيد للشيخ الصدوق، طبع مكتبة الصدوق 

،١٤٨٧# ش.
٥٦)  التوراة الكتاب املقدس، مجعية الكتاب املقدس 

بريوت لبنان، بولس باسيم ،٧ تش ٢، ١٩٨٨.
القرطبي ،أيب عبد اهللا  القران،  ٥٧)  اجلامع ألحكام 
سامل  تح:  (ت-٦٧١#)  االنصاري  امحد  بن  حممد 
بيضون،  عيل  حممد  منشورات  الــبــدري،  مصطفى 

بريوت، لبنان، ط٢ -١٤٢٤# -٤٠٠٢.
أصول  يف  اليقني  معارج  أو  األخبار  جامع    (٥٨
القرن  أعالم  بن حممد من  السبزواري، حممد  الدين، 
السابع اهلجري تح: عالء آل جعفر مؤسسة آل البيت 

إلحياء الرتاث، ط١، ١٤١٤#.
،الطربي،  القران  آي  تأويل  عن  البيان  جامع    (٥٩

ط  مرص،  (ت-٣١٠#)  جرير  بن  حممد  جعفر  أيب 
٢-١٣٧٣# - ١٩٥٤م.

،السيوطي،  باملأثور  التفسري  يف  املنثور  الــدر    (٦٠
جالل الدين عبد الرمحن (ت- ١٩١١#) بريوت دار 

الفكر ،ط ١، ١٤٠٣#.
٦١)  السرية النبوية، بن هشام، ابو حممد عبد اهللا ابو 
حممد عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمريي، (ت –

٢١٨#) بريوت، لبنان، دار احياء الرتاث العريب .
،عياض،  املصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا    (٦٢
املكتبة  (ت-٥٤٤#)  اليعصبي،  الفضل  أبو  القايض 

التجارية، مرص.
العربية)  وصــحــاح  اللغة  (تــاج  الصحاح    (٦٣
تح:  ،(ت-٣٩٣#)،  محاد  بن  اسامعيل  اجلوهري، 
امحد عبد الغفور عطار، بريوت، دار العلم للماليني 

،ط٤- ١٤٠٧# .
ملك،  ــواد  ج حممد  د.  االسالمية،  العقائد    (٦٤
مؤسسة البالغ، بريوت، ط١- ١٤١٢# - ١٩٩٢ م.

٦٥)  العقيدة من خالل الفطرة، آميل ،الشيخ جواد، 
مؤسسة الثقلني ،دمشق، سوريا، ط١.

٦٦)  العلويون هم اتباع أهل البيت ،البادياين، حممد 
النيسابوري، بريوت ،لبنان، اإلرشاد،ط١- ١٤٢٦# 

- ٢٠٠٥م.
بن  اخلليل  الرمحن  ابو عبد  الفراهيدي،  العني،    (٦٧
السامرائي  وابراهيم  املخزومي  مهدي  د.  تح:  امحد، 
ط٢- ،ايــران،  اهلجرة  دار  مؤسسة  الصدر،  ،مطبعة 

.#١٤٠٩
ابــو منصور  الــبــغــدادي،  الــفــرق  بــني  الــفــرق    (٦٨
املعارف                    مطبعه   (#٤٢٩  - طاهر(ت  بن  القار  عبد 

مرص ١٩٥٤م.
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،القاهرة  ــادي  اب الفريوز  املحيط،  القاموس    (٦٩
،١٩٥٢م.

الدين  نور  السيد  العراقي،  والعقل،  القران    (٧٠
فرهنك  لينالد  الــنــارش  (ت-١٣٤١#)  احلسيني 

إسالمي؛ احلاج حممد حسني كوشنابوره.
٧١)  الكايف الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب تح: 
عيل اكرب الغفاري ،النارش مؤسسة انصاريان للطباعة 
 - ط١٤٢٦/١#  االئمه،  ثامن  املطبعة  قم  والنرش 

٢٠٠٦م.
٧٢)  الكامل يف التاريخ، بن األثري، عيل بن حممد بن 

حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري.
املعروف  القرآن  تفسري  يف  والبيان  الكشف    (٧٣
بتفسري الثعلبي، أيب اسحاق أمحد بن حممد بن ابراهيم 

(ت-٤٢٧#) تح: السيد الكروي حسن.
،الشاطبي،  الرشيعة  ــول  أص يف  املوافقات    (٧٤
املالكي (ت-  الغرناطي  اللخمي  بن موسى  إبراهيم 
لبنان  بريوت  دكــران  اهللا  عبد  الشيح  رشح   (#٧٩٠

ط٧، ١٤٧٦#.
الــقــران،الــصــغــري  لتفسري  الــعــامــة  ــادئ  ــب امل  (٧٥
االعالم  ،مكتب  عيل  حسني  حممد  د.  ،أ.أ.املتمرس 

االسالمي، ط٢  ١٣١٣#.
طبع:  اهللا،  عبد  أيب  بن  الربقي،أمحد  املحاسن،    (٧٦

األستاذ جالل الدين األرمويل١٣٧٠#.
دار  ط٢،  معلوف،  لويس  اللغة،  يف  املنجد    (٧٧

املرشق الكاثوليكية، بريوت.
٧٨)  امليزان يف تفسري القران الطبطبائي ،السيد حممد 

حسني: اياد باقر سلامن ،بريوت لبنان ١٤٢٧#.
اىل  ،نقله  د.غوستاف  لوبون،  العرب،  حضارة   (٧٩
العربية: عادل زغري، طبع بدار احياء الكتب العربية، 

القاهرة ،عيسى البايب، ط٣   ١٩٥٦م.
العربية،  إىل  نقلها  اإلسالمية،  املعارف  دائرة    (٨٠

حممد ثابت الفندي واخرون ،دار املعرفة، بريوت.
فريد  حممد  العرشين،  القرن  معارف  ــرة  دائ   (٨١

وجدي، دار املعرفة، بريوت.
٨٢)  ديوان أيب فراس احلمداين، رشح وضبط: عيل 
بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  العسييل، 

لبنان ط١- ١٤١٨# - ١٩٩٧م.
احلسن  بن  حممد  جعفر  ابو  الطويس،  رجــال،    (٨٣
(ت- ٤٦٠#) تح: جواد القيومي، األصفهاين، طبع 

مؤسسة النرش اإلسالمي ،١٤١٥#.
العزيز،  عبد  بن  عمر  بن  حممد  الكيش،  رجال   (٨٤
األعلمي  ،مؤسسة  احلسيني  امحــد  السيد  تقديم: 

للمطبوعات ،كربالء، ط ١.
٨٥)  رجال النجايش، ابو العباس بن عيل بن أمحد بن 
العباس األسدي الكويف (ت- ٤٥٠#) مؤسسة النرش 

االسالمي جلامعه املدرسني، قم ،ط١، ١٤٠٧#.
شهاب  الفضل  أيب  ــويس،  اآلل املعاين،  روح    (٨٦
عبد  عيل  ضبط:  (ت-١٢٧٠#)  البغدادي  الدين، 
بريوت،  بيضون  منشورات حممد عيل  الباري عطيه، 

ط٢، ١٤٢٦# - ٢٠٠٥.
٨٧)  سرية اعالم النبالء، الذهبي، ابو عبد اهللا شمس 
تح:   (#٧٤٨ (ت-  عثامن  بن  امحد  بن  حممد  الدين 
ونرش  مطبعة  االســد،  وحسني  األرنـــاؤوط  شعيب 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٩ -١٤١٣#.
،القايض عبد  املعتزيل  ٨٨)  رشح األصول اخلمسة، 
اجلبار بن امحد اهلمذاين ،(ت- ٤١٥) تعليق: االمام 
الرتاث  احياء  دار  هاشم،  ايب  بن  احلسني  بن  امحد 

١٤٢٥# -٢٠٠١ م. العريب، بريوت، ط١–
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٨٩)  رشح الفقه االكرب، للمال عيل القاري، بريوت، 
دار الباز، ط١- ١٤٠٤# -١٩٨٤م.

٩٠)  رشح املعلقات السبع، الزوزين ،القايض ابو عبد 
اهللا احلسني، النجف االرشف، طبعه جتاريه.

احلديد،  أيب  ابن  املعتزيل،  البالغة،  هنج  رشح    (٩١
القاهرة  العربية،  الكتب  احياء  دار  (ت-٦٥٥#)، 

.#١٣٧٨،
٩٢)  صحيح البخاري، ابو عبد اهللا حممد بن اسامعيل، 

١٤٠٧#  -١٩٨٧ م. دار النرش، بريوت، ط٣–
احلسن  ابو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح    (٩٣
الرتاث  احياء  دار  النرش،  ،دار  النيسابوري  القشريي 

العريب ،بريوت، تح: فؤاد عبد الباقي.
ابن قايض شهبه،  النحات واللغويني،  ٩٤)  طبقات 
حمسن  د.  تــح:   ،(#٨٥١ ،(ت-  امحــد  بن  بكر  ابــو 

غياض ،مطبعة النعامن، النجف االرشف ،١٩٧٤م.
حممد  ،الزبيدي،  واللغويني  النحويني  ٩٥)طبقات 
الفضل  أبو  حممد  تح:   ،(#٣٧٩ (ت-  احلسن،  بن 

إبراهيم، دار املعارف، مرص، ط٢–١٩٨٤م.
– رضا  حممد  الشيخ  املظفر،  االمامية،  عقائد    (٩٦

له:  قدم   – األرشف  النجف  سابقا  الفقه  كلية  عميد 
بكلية   ، العريب  االدب  استاذ  داود  حنفي  حامد  د. 
للطباعة  البيضاء  املحجة  دار  القاهرة،  االلــســن، 

والنرش، بريوت ،ط٢- ١٣٠٨#.
جواد  حممد  الشيخ  مغنيه،  إسالمية،  عقليات    (٩٧
،تح: االستاذ سامي الغراوي، مؤسسة دار الكتب 

االسالمي، قم ، ط١ -١٤٢٧# - ٢٠٠٦م.
٩٨)عقيدة الشيعة،د.وايتدونالدسن ،مؤسسة املفيد، 

بريوت، ط١-١٤١٠#- ١٩٩٠م .
حممد  السيد  تقديم:  الصدوق،  الرشائع،  علل    (٩٩

تقي  السيد حممد  العلوم ،وضع فهارسه  صادق بحر 
بغداد(  الوطنية،  املكتبة  يف  ــداع  االي رقم  احلكيم، 

١٨٣) لسنة ١٩٨٠م.
١٠٠) عيون أخبار الرضا، الصدوق، ايب جعفر حممد 
بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي،   (ت- ٣٨١#) 
ذوي  منشورات  األعلمي،  حسني  الشيخ  تقديم 

القربى، قم، مطبعة ستاره، ط١ -١٤٢٧# 
١٠١) فتح القدير، الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد 
الشوكاين، ضبط: امحد عبد السالم، منشورات حممد 

عيل بيضون ،بريوت. لبنان.
ط٥-١٣٨٦#  قطب،  سيد  القران،  ظالل  يف   (١٠٢

-١٩٦٧م.
عبد  العباس  ايب  احلمريي،  االسناد،  قرب   (١٠٣
تح:  اهلجري،  الثالث  القرن  اعالم  بن جعفر من  اهللا 
ط١،  قم،  الــرتاث،  إلحياء    البيت  ال  مؤسسة 

.#١٤١٣
حممد  ،ترمجه  رانت  ديو  ول  احلضارة،  قصة   (١٠٤
ط١ بــريوت،  والــنــرش،  للطبع  اجليل  دار  بـــدران، 

بالتعاون مع جامعه الدول العربية مركز نرش العلوم 
تونس.

جعفر  أبـــو  الـــصـــدوق،  ــال  ــص اخل ــاب  كــت  (١٠٥
القمي                                                             ــه  ــوي ــاب ب بــن  ــني  ــس بــن احل بــن عــيل  حمــمــد 
مؤسسة  الغفاري  اكرب  عيل  تصحيح  (ت-٣٨١#) 
قم،                            املــدرســني  جلــامعــة  التابعة  االســالمــي  الــنــرش 

ط٦ /١٤٠٢#.
،احليل،  اإلعتقاد  جتريد  رشح  يف  املراد  كشف   (١٠٦
العالمة مجال الدين احلسن بن يوسف بن عيل املطهر 
قم  املوسوي،  ابراهيم  السيد  تعليق   ،(#٦٢٧ (ت- 

،ط٢-١٤١٣# - حمرم احلرام.
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ابن منظور حممد بن مكرم(ت  ١٠٧) لسان العرب، 
٧١١هـ)قم ١٤٠٥#.

دار  االصبحي  انس  بن  مالك  مالك،  مؤطا   (١٠٨
حممد  تح:  مرص،  العريب،  الــرتاث  احياء  دار  النرش، 

فؤاد عبد الباقي.
أبو  ،الطربيس،  القران  تفسري  يف  البيان  جممع   (١٠٩
دار  ــريوت،  ب (ت٥٤٨#)  احلسن  بن  الفضل  عيل 

املعرفة ،ط١، ١٤٠٦#.
١١٠) خمتار الصحاح، الرازي حممد بن ايب بكر عبد 
بريوت  العريب  الكتاب  دار  ال٦٢٦#)  (ت-  القادر 

لبنان ١٩٨١م.
الكتب  دار  باقر  حممد  املجليس  العقول  مرآة   (١١١
الــرســول            هــاشــم  السيد  ــح:  ت طــهــران  اإلســالمــيــة 

املحاليت ،١٣٧٩#.
آي  غـــرائـــب  مـــن  الـــــــرازي  مــســائــل   (١١٢
القادر                                                                        عبد  بكر  أيب  بــن  حممد  ــرازي  الـ التنزيل، 

(ت-٦٦٦#)ط١  ١٣٨١  #.
١١٣) مسند أمحد بن حنبل،ابو عبد اهللا الشيباين دار 

النرش مؤسسة قرطبة معد.
،النيسابوري،  الصحيحني  عىل  املستدرك   (١١٤
احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم (ت٤٠٥#)، تح: مصطفى 
العلمية ،بريوت، ط١،  الكتب  دار  القادر عطا،  عبد 

١٩٩٠م.
١١٥) معاين األخبار، الشيخ الصدوق تح: عيل أكرب، 

مؤسسة األعلمي، بريوت.
١١٦)معاين القرآن النحاس، أيب جعفر (ت-٣٣٨#) 
الرتاث  إحياء  مركز  الصابوين  عيل  حممد  الشيخ  تح: 

اإلسالمي ط ١، ١٤٠٩# -  ١٩٨٨ م.
ابو  السيد  اخلوئي  احلديث  ــال  رج معجم   (١١٧
،النجف االرشف ط٢،  ، مطبعة اآلداب  القاسم 

١٤٠٠#-١٩٨٠م.
١١٨) مناقب اإلمام عيل أيب طالب، ابن شهر آشوب 
االرشف  النجف  أساتذة  من  جلنة  تح:  (ت٥٨٨#)، 

،املطبعة احليدرية، النجف االرشف ، ١٣٧٦ # .
١١٩) من ال حيرضه الفقيه، الصدوق ،النارش مؤسسة 
ـــ  ١٤٢٦ه ط١   قــم،  والــنــرش،  للطباعة  أنصاريان 

-١٣٨٤ ش- ٢٠٠٥م.
احلليم  عبد  بن  أمحد  تيميه،  ابن  السنه  منهاج   (١٢٠

(ت- ٧٢٨#) بريوت دار الكتب العلمية.
١٢١) مواهب الرمحن السبزواري، السيد عبد األعىل 

مؤسسة التاريخ االعىل بريوت لبنان ١٤٢٤#.
،الشيباين  القرآن  البيان عن كشف معاين  ١٢٢) هنج 

حممد،بال.ت.ط.
بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،  ــار،  األوط نيل   (١٢٣

حممد، النارش دار اجليل، بريوت ،١٩٩٣م.
١٢٤) الوايف يف رشح الكايف الفيض الكاشاين (ت- 
١٠٩١#) تح ،ضياء الدين احلسيني مكتبه اإلمام أمري 

املؤمنني  اصفهان، ط ١، ١٤٠٦#.
١٢٥) وسائل الشيعة العاميل،الشيخ حممد بن احلسن 
بن احلر (ت- ١١٠٤#) تح: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث بريوت لبنان، ط٢، ١٤٢٤# - ٢٠٠٣م.
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١٤٢

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

توطئة
البرشي، كان  احلياة والوجود  اجتاه  الشاعر  إنسانيا يستجيل وعي  الشعر بوصفه موقفا 
م  حارضا يف احلياة العربية الثقافية منذ مرحلة مبكرة، والسيام انه شعر حيتفي بالواقع ويرتسّ
يف جدله املستمر معه؛ بناء أنظمته املثالية،  وكان حضور الرجل بوصفه قيمة وشخصية، 
خلقا وأخالقا؛ طاغيا يف تأثريه وتأثره. احتفل بعض هذا الشعر بشخصية اإلمام عيل بن 
الذي  واخلري  اخلالص،  اإلنساين  الكامل  متثل  رائعة  صورة  له  راسام   ، الرضا  موسى 
بته الكتب الساموية يف العبد الصالح .وواكب حياته ونفذ إىل اخلفايا والبواعث املعقدة  تطلّ

ج فيها اإلمام مرغام، وأفضت إىل قتله مسموما. للحياة السياسية التي زّ

وهذا البحث حماولة للوقوف عند هذا الشعر الذي سجل بجرأة وشجاعة نادرة، موقفه 
الرصيح من اإلمام ومن األحداث املهمة يف حياته والسيام عالقته باملأمون ووالية العهد، 

وقضية موته الغامضة. وقد استجىل البحث هذه الوقفة عرب ثالث حمطات هي:
صورة              د  جسّ الذي  الشعر  تقارب  حمطة  :وهي  شعريا  املثال   / البطل  صورة  جتيل   .١

الرضا  اإلنسان واإلمام. 
بني                      الشعراء  عقدها  التي  املقارنة  عند  وقفة  وفيها   : شعريا  اخلري/الرش  ثنائية  جتيل   .٢

الرضا  واخللفاء العباسيني والسيام املأمون. 
٣. جتيل صورة الشهادة شعريا: ويف هذه املحطة وقفة عند قضية موت اإلمام وما أحاط 

هبا من خفايا وغموض.



١٤٣

سلسلة كتاب العميد(٣)

املقدمة
يعد األدب شكال من أعمق أشكال وعي اإلنسان باحلياة وباملجتمع البرشي ،القادر عىل 
التفاعل معها أخذا وعطاء، ففي اآلثار األدبية يتحول احللم اإلنساين، إىل دافع حركي جيدد 
احلياة ويضفي عليها سمة التفتح. وهو يف جدله املستمر مع الواقع يعيد تشكيل صورة هذا 
الواقع الضاج بمعانيه املختلفة، حمركا يف فعله املبارش أو غري املبارش معاين هذه احلياة، ومن 

هنا سمة خلوده واستمراره فهو جزء فاعل، مؤثر يف احلياة ومتأثر هبا.

وقد امتاز الشعر العريب بأنه شعر واقعي حيتفي بالواقع، صورة ومعنى، حتى يف أبنيته 
اجلاملية ينزع إىل إعادة إحياء الواقع نصيا؛ وعندما يتعاىل الشعر نحو عوامل املثل، أو تصيد 
فصوره  إليه.  ليعود  منه  ينطلق  األول  مداره  الواقع  يبقى  املبالغة؛  بصور  الرافلة  املعاين 
ومعانيه مستمدة من الواقع، سواء يف ذلك أكان واقعا صحراويا بقيمه االجتامعية القبلية 

البدوية، أم كان واقعا مدنيا بقيمه االجتامعية احلرضية .

وكان لعامل الرجال مدحا وقدحا رثاء وفخرا، احلضور األول يف هذا الشعر منذ أن بدأ 
الشاعر اجلاهيل يسطر تأمالته، ورؤاه، ومواقفه، ومشاعره يف كلامت تقال لتسمع وحيتفي 
وأخالقا  خلقا  وشخصية،   قيمة  بالرجل  احتفى  شعرا  نجد  ال  ولعلنا  عظيام.  احتفاء  هبا 
الذات ،وواكب اآلخر / املوضوع شيخا  الشاعر/   العريب،  فهو واكب  الشعر  كام فعل 
للقبيلة وسيدا للقوم، ورمزا، وخليفة، وسلطة ،وواكب املهجو صورة للمنقصة واالنتقام،  
عاشقا،   املحب  وواكب  ومدافعا،   وجماهدا  ومقاتال  غازيا  الفارس  وواكب  واالنتقاد،  
املثايل؛  وملتخيلها  الواقعية  ألبعادها  ومتمثال  هلا  ممثال   األخر الصور  من  الخ  متوهلا...  
اخلطاب  فعل  عىل  يضفي   - واحلوار  التبادل  وهو   - اللغة  ملامرسة  املالزم  املوقف  «ألن 
بمفهومه  الشعر  فن  فإن  هنا  ومن  احلدث،  جتربة  وينظم  الواقع  متثيل  مزدوجة:  وظيفة 

الواسع يصبح فن اخلطاب»(١).



١٤٤

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

ويف األدب نجد نزوع اإلنسان يف بحثه عن صورة البطل، املجسد لقيم اخلري والكامل 
واملثال األرقى إنسانيا؛ احللم الذي تبحث عنه اليوتوبيات املختلفة لتحققه وجودا واقعيا؛ 
وإذا كان األئمة من آل البيت  قد جسدوا يف سلوكهم احليايت وشخصياهتم اإلنسانية، 
الشعر  العريب. وهكذا واكب  الشعر  أفضل جتلٍ هلذا الصورة فكان طبيعيا أن حيتفي هبم 
، فقد رسم له صورة رائعة متثل الكامل اإلنساين  الرضا  حياة اإلمام عيل بن موسى 

بته الكتب الساموية يف العبد الصالح . اخلالص، واخلري الذي تطلّ

 وقد امتلك الشعر العريب قدرة عىل النفوذ إىل اخلفايا والبواعث املعقدة ،التي تتحكم 
بحاالت النفس اإلنسانية وتقلباهتا، وعىل النفاذ إىل خفايا السياسة ،والنظريات، والوقائع؛ 
فشعر  املستورة؛  احلقائق  وكشف  البواطن،  استجالء  له  تتيح  الصافية  الشاعر  فرؤية 
شعراء كبار مثل: أيب فراس احلمداين، ودعبل اخلزاعي ،وأيب نواس، وإبراهيم الصويل، 
 والصاحب بن عباد، وغريهم؛ نفذ إىل ما أحاط حياة األمام عيل بن موسى الرضا 

من أحداث، وحتوالت وضعه فيها اخللفاء العباسيون، فكانت هلم نفحات شعرية واكبت 
احلدث وسربته بنفاذ بصرية كاشفة عن خفاياه بجرأة وشجاعة ونفاذ بصرية.. وقد استجىل 

البحث هذه الوقفة عرب ثالث حمطات هي: 

د صورة الرضا  ١. جتيل صورة البطل /املثال شعريا: وهي حمطة تقارب الشعر الذي جسّ
 اإلنسان واإلمام.

٢. جتيل ثنائية اخلري/الرش شعريا: وفيها وقفة عند املقارنة التي عقدها الشعراء بني الرضا 
 واخللفاء العباسيني والسيام املأمون.

٣. جتيل صورة الشهادة شعريا: ويف هذه املحطة وقفة عند قضية موت اإلمام وما أحاط 
هبا من خفايا وغموض. 



١٤٥

سلسلة كتاب العميد(٣)

املحطة األوىل
 جتيل صورة البطل / املثال 

رسم الشعر صورة هبية لعيل بن موسى الرضا ، حلام، وعلام، وعطاء وهي صورة 
واقعية، تتأتى واقعيتها من أن الشاعر الذي اعتاد أن يشتط بخياله ويتصيد املعاين والصور 
املبالغ فيها لريسم للممدوح صورة مثالية شعر يف مدحه لإلمام الرضا – ولكل أئمة أهل 
البيت - أنه ليس بحاجة إىل املبالغة أو الكد اخليايل يف البحث عن املعاين والفضائل النبيلة 
ألنه جيدها متجسدة واقعا، وهو ال يفعل أكثر من أن يعيد نسجها يف ثوب شعري ملفوظ، 
فهو حياول أن يستوعب الواقع وجيسد حقيقة شخصية اإلمام / اإلنسان التي اكتملت، 
نجده  وهلذا  شعريا،  جتارهيا  أن  نواس  أيب  موهبة  مثل  كبرية  موهبة  عىل  فعزّ  وتعاظمت؛ 

وتب عن تأخره يف مدحه قائال(٢):  يعتذر عندما عُ

وعىل الرغم من أن الواقعية قد تؤول إىل املبارشة والتقريرية، وأن الشعر ال يستقيم أثره، 
وجودة توصيله إال بجنوح خياله، وبعد معانيه، وعلو صوره اجلديدة الصادمة؛ لكن هذا 
ال يعني أن هذا الشعر لواقعيته كان دون مستو التجويد أو أنه مفتعل التجربة، وقديام 
البيت األخري،  السابقة وال سيام  األبيات  الذي تضمنته  نواس  الصويل يف معنى أيب   رأ

تقدما وعلوا عىل من رأ أن أفخر بيت هو ما قيل يف األنصار يوم بدر(٣): 

جربيل حتــت لوائنا وحممدُ وببئر بــدر إذ يـردّ وجوههمُ 

الناس واحــــــــد  أنـــــت  لـي  قيـل 
بــديــع  الـــكـــالم  لـــك يف جــوهــر 
ــن موسى  ــدح اب فــعــالم تــركــت م
ــام  إمـ ــدح  ــ مل  ــد ــتـ اهـ ــت ال  ــل ق

تبديـه املقـال  مــن  كــالم  كـلِّ  يف 
جمتبيه ــديْ  ـــ ي يف  ــدر  ـــ ـــ ال يثـمر 
فيه  جتــمــعــت  الـــتـــي  بــاخلــصــال 
ــة ــي ــا ألب ــ ــادم ــ ــل خ ــربيـ ــان جـ ــ كـ



١٤٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

ودقته،  الشعور  سالمة  مع  املعنى،  نقل  يف  والبساطة  الصدق  يتوخى  عندما  فالشعر 
ب املعنى أكثر موقف املأمون  وإصابة املعنى، يصل إىل قلب املتلقي بيرس وسالسة، وقد يقرّ

املتعجب من شعر دعبل اخلزاعي يف مدحه آل البيت عندما قال عنه: 

«قاتله اهللا ما أغوصه وألطفه وأدهاه»(٤).

يبدع  املدح، كيف  تأخره يف  اعتذر سابقا عن  الذي  نفسه  للشاعر  نستمع  تعالوا معي   
أن  ،ويستأذنه  باإلمام  فيلتقي  الفرصة  له  تسنح  عندما  شعوريني  وصدق  ببساطة  ويتألق 

يُسمعه شيئا من الشعر الذي قاله فيه ويف آبائه(٥): 

فأبو نواس عندما حيدد هلم هذه السامت ال يتجوز أو يشتط أو يستعري، فآل البيت هم 
هد له بـ  املأل األعىل، وعندهم علم الكتاب ورثوه عن جدهم رسول اهللا، والرضا  شُ
«العلم والدين والسؤدد»(٦)، حتى قيل إنه «أفتى وهو شاب يف أيام مالك»(٧)، وعنه يقول 
الصويل: «ما رأيت الرضا سئل عن يشء إال علمه وال رأيت أعلم منه بام كان يف الزمان 
إىل وقته وعرصه وكان املأمون يمتحنه بالسؤال عن كل يشء فيجيب عنه وكان جوابه كله 
كان  أنه    بن جعفر  اإلمام موسى  املجيد»(٨)، وجاء عن  القرآن  من  انتزاعات  ومتثله 
يقول لبنيه: هذا أخوكم عيل بن موسى عامل آل ممد فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول 
لكم..(٩). فقد عاش «بعد أبيه نحو من عرشين عاما ليرتك لألجيال من عطائه الفكري يف
 جماالت املعرفة املتنوعة ما يقيها من التعثر يف مسريهتا لو قدر هلا أن تأخذ بام تركه هو وآباؤه 

ــم  ــوهب ــي ــات ج ــيـ ــقـ ــرون نـ ــ ــه ــ ــط ــ م
ــم ــوهب ــي ــات ج ــيـ ــقـ ــرون  نـ ــ ــه ــ ــط ــ م
ــة  ــن ــق ــأت ف ــا  ــقـ ــلـ خـ بــــــرا  ــا  ــ ملـ اهللا 
فــانــتــم املــــأل األعـــــىل وعــنــدكــمُ 

ــروا ذك أيــنــام  عليهم  الــصــالة  ــري  جت

مــفــتــخــرُ ــر  ــدهـ الـ قـــديـــم  فـــاملـــه يف 
ــاكــم واصــطــفــاكــم أهيـــا الــبــرشُ صــفّ

السور  به  جــادت  ومــا  الكتاب  علم 



١٤٧

سلسلة كتاب العميد(٣)

من ترشيع وقيم وآداب ونصائح يف خمتلف املجاالت»(١٠)، وقد عرف عنه تضلعه يف الفقه 
واحلديث والطب وقد رو عنه العرشات من خرية علامء املذهب ومن غريه(١١).

والعلم منظومة شاملة لن يكتمل إال باخللق القويم، والنفس اإلنسانية التي تقارب املثال يف 
اكتامهلا الواقعي، ومرة أخر يروي لنا الصويل شيئا من هذا اخللق املتسامي كامال يقول: «ما 
رأيت وال سمعت بأحد أفضل من أيب احلسن الرضا وشهدت منه ما مل أشاهد من احد وما 
رأيته جفا أحدا بكالم قط وال رأيته قطع عىل أحد كالمه حتى يفرغ منه وما ردّ أحدا عن حاجة 
قدر عليها وال مد رجليه بني جليس قط وال اتكئ بني يدي جليس له قط وال رأيته يشتم أحدا 
من مواليه ومماليكه وال رأيته تفل قط وال رأيته يقهقه يف ضحكه بل كان ضحكه التبسم وكان 
إذا خال ونصبت املوائد أجلس عىل مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائل وكان قليل 
النوم بالليل كثري الصوم ال يفوته صيام ثالثة أيام يف الشهر... وكان كثري املعروف والصدقة 
يف الرس وأكثر من ذلك منه ال يكون إال يف الليايل املظلمة فمن زعم أنه رأ مثله يف فضله فال 
تصدقوه»(١٢)، وقد وردت هذه الرواية يف عيون أخبار الرضا ،باختالف يسري يف اللفظ ويف 

الرتتيب(١٣)، وأنى ذاك الذي يكون مثله وهذا خلق مالئكي يعجز عنه البرش  .

اإلمام  كان  كام  الظلم  جييل  نور  فقربه  وميتا،  حيا  اهلداية  دور  اكتامل  آخر  شاعر  فيه   وير
حبيب  بن  كتاب ملحمد  وجد يف  أنه  الصدوق  للشيخ  الرضا  أخبار  عيون  جاء يف  حياته،  يف 

الضبي(١٤): 

ــو الــعــمــى  ــل ــا أنــــــواره جت ــن قـــرب س
قــــرب يـــمـــثـــل لـــلـــعـــيـــون حمــمــدا 

الــتــي  اهللا  ــة  ــج ــي وح ــب ــن ال بـــن  يـــا 
والـــدنـــيـــا ــن  ــ ــدي ــ ال والة  ــم  ــتـ انـ

ــد تــدفــع األســقــام  ــه قـ ــرتبـ وبـ
ــام  ــي ووصـــيـــه واملـــؤمـــنـــون ق

قيام  ولــلــصــيــام  ــالة  ــص ال ــي  ه
ــام  ــ ــه حــرمــة وذم ــي ف ــن هللا  ــ وم

.........................
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وهو موقف فيه الكثري من أركان إيامن الشيعي وعقيدته يف االلتزام بحجية األئمة االثني 
عرش، وواليتهم، وحرمتهم، وبركتهم يف الشفاء. ويف املعنى ذاته نجد الصاحب بن عباد 

يقول(١٥): 

 تر عقدية  حقائق  فيها  يستجيل  الرضا  مدح  يف  أبياتٌ  السلمي  عمرو  بن  وألشجع   
اإلمامة امتدادا طبيعيا لنور النبوة، فهي اجلذر الذي تفرعت منه، ومن هنا أحقية التقديس 

املالزمة لإلمامة، يقول(١٦):

له صورة ناصعة مرشقة  الرضا اإلنسان واإلمام، فريسم  فالشعر ال يغفل حق  وهكذا 
أن  الشعرية  للمخيلة  كان  فإذا  متكلفة،  ليست  اإلنساين. وهي صورة  البطل  متثل صورة 
تنشط وتتكلف املبالغة أحيانا كثرية متجافية مع الواقع لرتسم صورة للممدوح،  فإهنا مع 

أئمة أهل البيت ال تتكلف شططا؛ ألهنم صورة لالكتامل اإلنساين.

طـــوسِ إىل  زائــــــرا  ســـائـــرا  يـــا 
ــط عىل  أبــلــغ ســالمــي الــرضــا وح

ــه  قمع  ــ ب ــذي  ــ الـ ــي  ــب ــن ال يـــابـــن 
ــدم يف  ــق وابــــن الــــويص الــــذي ت
منتقص ــري  غـ ــر  ــخ ــف ال ــز  ــائـ وحـ

والـــده  نـــور  ــن  م مقتبسا  زال  ــا  م
فروعكم  فــيــه  هنــضــت  منبت  يف 
ثقة  ــىل  ع إال  يــرتــقــي  ال  والــفــرع 

مــقــبــوسِ غــري  ــاء  ــي الــنــبــي ض إىل 
مغروسِ امللك  بطاح  يف  بباسق 
بتأسيسِ ــيــا  والــدن الــقــواعــد  مــن 

تــقــديــسِ وأرض  طــهــر  مــشــهــد 
ــري مــرمــوسِ ــس خلـ ــ أكـــــرام رم

ــوسِ ــش ال ــرة  ــاب ــب اجل ــور  ــه ظ اهللا 
القناعيسِ ــبــزل  ال عــىل  الفضل 
ــري تــلــبــيــسِ ــس املـــجـــد غـ ــ والبـ

.........................
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املحطة الثانية
جتيل ثنائي اخلري / الرش

 استطاع الشعر الذي جسد مأساة اإلمام الرضا  يف تعامله مع أعدائه أن يضع طريف 
النزاع يف ثنائية جسدت جدل اخلري والرش يف متثيلها هلذين البعدين يف الوجود البرشي.  
النوعي  الفارق  ،إلظهار  والعبايس  العلوي  البيتني  بني  املقارنة  يعقدون  كانوا  فالشعراء 
كبريا،   الفرق   فري والرضا  وابنيه  الرشيد  سيام  وال  بينهام  يوازن  اخلزاعي  فدعبل  بينهام، 
والغواية، واملجون،  الظلم،  ،يمثلون  واملأمون  الرشيد واألمني  يقف  األول  الطرف  ففي 

وخيانة األمانة؛ هلذا هم يناقضون ألقاهبم، يقول فيهم(١٧):

اعرتف  الذي  واحللم،  والعلم  واملروة  الفضل  ذا    الرضا   ير اآلخر  اجلانب  ويف 
بفضله حتى املخالف*  ال يقارن هبم بل ال يستطيع الشاعر إيفاءه حقه يقول(١٨): 

نيُ                          لقد سبقتْ يف هم بفظلك            آيةُ لديّ ولكن ما هناك يقُ

التي يصور فيها  أبياته  ثنائية اخلري / الرش،   – الثنائية   ولعل أوضح تصوير جلدل هذه 
اجتامع رمزي هذه الثنائية يف مكان واحد(١٩):

ــن ــدي ال الـــعـــبـــاس يف  ــو  ــن ب ــت  ــاثـ وعـ
لرشده فيهم  ليـس  ــدا  رشــي ــوا  ــمّ وس

ــةٌ  ــاي رع منهـم  بــالــرشـــــد  ــبــلــت  قُ فــام 

ــدهُ ــعـــ رشــيــدهــم غـــــــاو وطــفـــــاله ب

وضنيـنُ ظـــامل  فيهم  ــمَ  ــكّ حت عيثة 
أمـــنيُ وذاك  مـــأمـــون  ذاك  ــا  ـــ وهـــ

ديــنُ بــاألمــانـــــة  لــــويلّ  وال 
جمــونُ ذاك  دون  رزايــــــــــــــا  هلـــــذا 

همُ        كلِّ الناس  خري  طوس  يف  قربان 
الزكيّ وال      قرب  الرجس من  ينفع  ما 

كسبتْ بام  رهنٌ  امرئ  كلّ  هيهات 

العبـرِ مـن  هـــــذا  هــمُ  شـــــرّ وقبـر 
عىل الزكيّ بقرب الرجس من رضر
فـذر أو  شـئت  ما  فخـذ  يـداه  لـه 
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يستلهم حممد بن حبيب الضبي معنى دعبل، وصورته الشعرية التي قرنت بني القربين 
وداللة من فيهام، لتظهر التضاد احلاد بني رمزي اخلري والرش، ويسرتسل يف إضافة تنويعات 

جديدة عىل هذا املعنى يقول (٢٠): 

    فهو مل يكتف باإلشارة اللامحة كام فعل دعبل بل مال إىل التشقيق واالسرتسال يف بيان 
هذا املعنى القائم عىل مجع الضدين يف ثنائية جتاورية تكشف عن االختالف الكبري بينهام وعن 
استحالة التقريب بينهام عىل الرغم من القرب املكاين، وكأن هذا التدبري يف مجعهام مقصود 

إلظهار النقيض؛ فكلام اقرتب الثوب األسود من الثوب األبيض بانت نصاعة البياض .

حتقق  تنفي  بنتيجة  منها  وخيرج  البيتني،  بني  مقارنة  احلمداين  فراس  أبو  يعقد  كذلك 
البيتني كانت خصومة مبادئ ال تقف عند  اقرتاهبا؛ «ألن اخلصومة بني  املقايسة أو حتى 
متثل  وفئة  وأهدافه  أبعاده  بكل  اإلسالم  متثل  فئة  فئتني  بني  خصومة  األشخاص،  حدود 
العنرصية واالستغالل والنزعة القبلية التي برزت بكل مظاهرها يف عهد أسالفهم األمويني 
ومل ختتلف عام كان حيارب من اجله أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن صفوان وغريهم من 

اهلــد يف واحد قــربان يف طــوس 
ترعـة ــذا  هـ مــقــتـــــرنــان  ــران  ـــ ــب ق
حفـرة جهنـم  من  ذلــك  ــذاك  وك
مضاعف الزكي  من  الغوي  قرب 
ملباعـد  فــإنــه  ــه  ـــ مــن ــدن  ــ ي أن   
وكذاك ليس يرضك الرجس الذي 
حرسة  أعظم  عليك  يريك  بل  ال 
جتري مضاعف  ــذاب  ــع ال ــوء  س

ــه فــيــهــا يــــزار إمـــــــــــــــــامُ  ــوي ــن ج

ــه فــيــهــا يــــزار إمـــــــــــــــــامُ ــوي ــن ج

ــامُ ــيـ ــغـــوي هـ ــلـ فــيــهــا جيـــــدد لـ

ــه اإلرغــــــــامُ ــ ــف ــ لـــعـــذابـــه وألن
ــامُ  رك ــعــذاب  ال خلع  مــن  وعليه 
ــامُ  ــه مــنـــــك جـــنـــادل ورخــ ــي ــدن ي
يسـامُ   والــلــعــني  تــكــرم  أنـــت  إذ 

ــوامُ واألعـ ــام  ـــ واألي الساعات  بــه 
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جبابرة قريش وطغاهتا األشداء، ولكن بلون آخر وأسلوب جديد من أساليب ذلك العرص 
وباسم اإلسالم»(٢١)، يقول أبو فراس(٢٢): 

    ليس الرشيد كمــوسى يف القياس                وال مأمونكم كالرضا إن أنصف احلكمُ

وحتى يستجيل متام املقارنة ينطلق من هذه احلقيقة إىل توسيع الدائرة باملوازنة بني البيتني، 
رموزا، ومكانة، ومنزلة دينية، وأخالقية(٢٣): 

هلم منهم؟وكان  أم  ية  علّ منكم 
معترصٌ   للخمر  م  اره  دي  يف  ما 
تنادمـهم  نثى  خُ هلــم  تبيت  وال 
منزهلم واألستار  والبيت  الركن 
ذكــروا  أينام  عليهم،   ــه  اإلل صــىلّ 

لكـمُ  أم  إبراهيـم  املغنيني  شيخ 

معتصـمُ للسـوء  بيوهتـم  وال 

حشـمُ لــه  ــرد  قـ هلـــــم   ــر ــ يُ وال 

ــرمُ واحل واحلجر  والصفا  وزمــزم 
ومعتصمُ  كهف   لــلــور ألهنـــــم 
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املحطة الثالثة
جتيل صورة الشهادة 

 يسجل الشعر موقفه الرصيح من قضية موت اإلمام مقتوال بالسم، التي مررهتا بعض 
صاحب  فهذا  الرصيح،  النفي  أو  والتشكيك  الترصيح  بني  باحلدث  هتوم  وهي  املصادر 
شذرات الذهب يتأرجح بني املوت باحلمى واملوت بالسم يقول «وكان موته باحلمى وقيل 
بالسم»(٢٤)، أما صاحب األعالم فيكتفي باإلخبار عن موته دون اإلشارة إىل الكيفية(٢٥)، 

وينقل صاحب سري أعالم النبالء أنه مات مسموما دون ذكر الكيفية(٢٦). 

أما الشعر العريب القديم فقد وقف عند هذه القضية، وخاض يف تفاصيلها، وقال الشعراء 
آراءهم الرصحية بجرأة نادرة .

والتضحية  اإلقــدام  معنى  خرب  الذي  الفارس  الشاعر  احلمداين  فراس  أيب  ديــوان  يف 
والتجلد يف امللامت، نجد موقفا مرشفا يقف من آل البيت  وقفة اعرتاف بأحقيتهم ألهنم 

األمثل هلذه املكانة ولعل ميميته*، املشهورة ذات املطلع(٢٧): 

قتسمُ الدينُ خمــرتمٌ واحلقُّ مهتضمُ         ويفء آل رسـول اهللا مُ

أفضل شاهد عىل هذا املوقف.  يف هذه القصيدة تصوير ملا آلت إليه حال املسلمني بعد 
الرسول ، يقول (٢٨).

ير احلمداين أن هذا األمر انتهى بآل الرسول مقتلني مرشدين يف اآلفاق(٢٩): 

قام النبـي هبا يــــوم الغديـر هلـــــــم
حتى إذا أصبحت يف غري صــاحبها
ثم أدعـاها بنو العبـــــــــاس إرثهـم

م واهللا يشـهد واألفـــــالك واألمُ

باتت تنازعهــا الذؤبان والرخمُ

مُ م فيــــها وال قِدَ وما هلـــــــم قدَ



١٥٣

سلسلة كتاب العميد(٣)

باوؤا بقتل الرضا من بعد بيعتـــــه
ياعصبةً شقيت من بعد ما سعدت         

وأبرصوا بعض يومٍ رشدهم وعموا 
ومعرشا هلكوا من بعـد ما سلموا

كــم غدرة لكـم يف الدين واضـحة       وكــم دمٍ لــرسول اهللا عندكـــمُ

وقد مهد الشاعر هبذا الوصف إلعالنه الرصيح بقتل اإلمام عىل يد بني العباس(٣٠): 

فهو يتهمهم بالغدر وخيانة العهد الذي قطعوه للرضا بوالية العهد بعد املأمون العبايس، 
وبالضاللة بعد أن برصوا بالرشد، وأعىل درجات الغدر أن يدبروا قتله بعد أن أظهروا له 

ودا، وتقربا، وأمانا .
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حدثا  جاءت  التي  العهد،  والية  بقضية  مبارشا  ارتباطا  مرتبطة  اإلمام  موت  وقضية 
غريبا يف كل تاريخ عالقة العباسيني بالعلويني وغرابته تنبع من فرادته إذ مل يتكرر بعدها 
أبدا، فضال عن أنه مل حيدث قبلها؛ لكن املدقق يف هذا األمر سيجد أن حركة املأمون هذه 
املرتامية،  الدولة  أطراف  لتدعيم سيطرته عىل  بعد اسرتاتيجي مهم  إلتفافية وذات  كانت 
رصاع  أن  فاملعروف  السيطرة،  هذه  تتهدد  واالنقسامات  االنتفاضات  فيها  بدأت  التي 
اخلالفة  األول  وتويل  األخري  بمقتل  انتهت  حرب  يف  ودخوله  األمني  أخيه  مع  املأمون 
ولدت تذمرا واسعا يف أوساط العباسيني الذين كانوا ينارصون األمني(٣١)، ثم أن الدولة 
كانت تشهد انتفاضات علوية مؤيدة بدعم الشيعة يف الكوفة، واملدينة، ومكة، والبرصة، 
واليمن، وكلها تنكر صنيع العباسيني بالعلويني،  واملأمون املعروف بقوة شخصيته العلمية 
العام  الرأي  مهادنة  إىل  عمد  وهلذا  سلطته،  تتهدد  التي  األخطار  فداحة  أدرك  واإلدارية 
الشيعي والعلوي بإعالنه التنازل عن اخلالفة لإلمام عيل بن موسى  وهو يعلم علم 
ها(٣٢)، ولنا أن نتبني هذه الكراهة  كرَ اليقني أنه سريفضها، فلام رفضها قلده والية العهد مُ
من موقف اإلمام من مهامت وظيفتها إذ اشرتط لقبوهلا أن ال يويل أحدا وال يعزل أحدا 

وال ينقض رسام وال سنة(٣٣). 

واملأمون بموقفه هذا أوقع بلبلة وتشتتا يف صفوف الشيعة بني مصدق ومنكر .وان دل 
ذلك عىل يشء فيدل عىل حنكته السياسية، ودهائه، ومكره؛ ألنه لو كان صادقا يف دعواه 
وأنه أراد هلذا األمر أن يرجع إىل أصحابه احلقيقيني ملا قمع بقوة وحزم كل حركة علوية أو 
متشيعة هلم يف الدولة، حتى وصل عدد ضحايا حركة أيب الرسايا الذي خرج بالكوفة داعيا 
ملحمد بن إبراهيم بن إسامعيل بن احلسن بن احلسن بن عيل  مئات األلوف كام يروي 
صاحب مقاتل الطالبيني(٣٤). وكان من نتائج هذا التدبري أن هدأت الثورات الشيعية أو 

العلوية يف املدة التي ويل فيها اإلمام الوالية(٣٥). 



١٥٥

سلسلة كتاب العميد(٣)

دعبل اخلزاعي هو اآلخر يتهم العباسيني بالغدر فهم وان تلقبوا بالرشد واألمانة إال أهنم 
ال يُؤمتنون(٣٦):

فام قبلت بالرشد منهم رعايةٌ             وال لويلٍ باألمانة دين

وقد انطلق من هذا الوصف إىل مترير حقيقة وقوع القتل(٣٧):

                     شككت فام ادري أمسقي رشبة      فأبكيك؟ أم ريب الرد فيهون

وإن ظهر متشككا فإنه رسعان ما يعلن رصاحة عن اعتقاده بغدرهم باإلمام:

       أيا عجبا* منهم يسمونك الرضـا          وتلقاك منهم كلحةٌ وغضونُ

    أتعجبُ لألجــــالف أن يتخيـفــوا         مـعامل دين اهللا وهو مبيــــــن 

فالشعر رصيح يف إعالن ماختوف من إعالنه غريهم من املؤرخني، والكتاب ،والعلامء 
الذين تذرعوا باملرض والريب واملوت يف إهناء حياة اإلمام. الشعر كان ال هيادن أو يامري 

يف نقل هذه احلقيقة وتسجيلها للتاريخ شهادة ال جترح.



١٥٦

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

  اهلوامش
١) أساليب الرسد يف الرواية العربية، د. صالح فضل، دار املد للثقافة والنرش، سورية، ط١،  ٨٥ :٢٠٠٣ .

حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  خلكان  ابن  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  يف  الرضا  موسى  بن  عيل  ترمجة  ينظر:    (٢
الدمشقي(٦٨١#) حتقيق إحسان عباس، مطبعة دار صادر، بريوت ،١٩٨٦: ٣/ ٠٧٢.

٣)  ينظر: سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي( ٧٤٨#)، حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن 
غرامة العمروي، ط١، دار الفكر، بريوت ـ لبنان ،١٤١٧# ـ ١٩٩٧: ٨/ ٩٤٢.

٤) كتاب األغاين،  أليب الفرج عيل بن احلسني األصفهاين( ٣٥٦)،  حتقيق إحسان عباس وإبراهيم السعافني، وبكر عباس، 
دار صادر، بريوت، ط٣، ١٤٢٩# ـ ٢٠٠٨م: ٢٠/ ٣٨.

٥)  ينظر: أعيان الشيعة، حمسن األمني، دار التعارف للمطبوعات:١٧٥/٢. 
٦)  سري أعالم النبالء: ٨٤٢/٨. 

٧)  نفسه.
٨)   أعيان الشيعة: ٢/ ٦٤٥.

٩) سرية األئمة االثني عرش املجلد الثاين،  السيد هاشم معروف احلسيني،  ط٥،  مطبعة رشيعت، النارش انتشارات املكتبة 
احليدرية، إيران: ٦٤٣.

١٠) م.ن: ١٤.
١١)ينظر: عيون أخبار الرضا، أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي املعروف بالصدوق، ط١، دار املرتىض، 
بريوت ،١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م: ١/ ٥٤، و١٩٥ـ ١٩٧، وأعيان الشيعة: ٢ / ٥٤٧، وسرية األئمة االثني عرش: ٤١٤- ٥١٤. 

١٢) أعيان الشيعة: ٢/ ٥٤٦.
١٣) ينظر: عيون أخبار الرضا: ٢/ ٥١٧ ـ ٨١٥.

١٤) م.ن: ٢/ ٦٠٦.
١٥) م.ن: ١/ ٦٣.

١٦) مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصفهاين( ٢٨٤ ـ ٣٥٦)، رشح وحتقيق السيد أمحد الصقر ،ط١، منشورات ذوي القربى، 
إيران ـ قم ،٥٢٤١#: ٨٥٤. 

١٧) ديوان دعبل بن عيل اخلزاعي،  مجعه وقدم له وحققه عبد الصاحب عمران الدجييل ،منشورات الرشيف الريض، ط٢، 
دار الكتاب اللبناين، بريوت ،١٩٧٢: ٩٨٢.

* قال الذهبي: «وقد كان عيل الرضا كبري الشأن أهال للخالفة» سري أعالم النبالء: ٨/ ٢٥١ .
١٨) ديوان دعبل اخلزاعي: ٠٩٢.

١٩) م.ن: ٨٩١.
٢٠) عيون أخبار الرضا: ٢/ ٨٠٦.



١٥٧

سلسلة كتاب العميد(٣)

.٤٤٣ ٢١) سرية األئمة االثني عرش: ٣٤٣–
٢٢) ديوان أيب فراس احلمداين( ٣٢٠# ٣٥٧ -#)، رواية أيب عبد اهللا احلسني بن خالويه( ٠٠٣#-٣٧٠#)، حتقيق سامي 

الدهان وأمحد عكيدي، منشورات وزارة الثقافة، سورية – دمشق ،٢٠٠٤ :٢٠٦.
٢٣) م.ن: ٧٠٢.

٢٤) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل( ١٠٨٩)، دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان، د.ت: ٦/٢.
٢٥) ينظر: األعالم، خري الدين الزركيل: ٥/ ٨٧١.

٢٦) ينظر سري أعالم النبالء: ٨/ ٢٥١. عىل أن بعض مصادر أهل السنة أعلنت رصاحة أنه مات مسموما ومن هؤالء ابن 
ماجه، وأبو الفرج األصفهاين واحلاكم النيسابوري.

* وينظر أيضا قصيدته البائية التي يتوسل فيها بآل البيت إىل اهللا تعاىل: الديوان: ١٣٢.
٢٧)ديوان أيب فراس احلمداين: ٤٠٢.

٢٨) م.ن: ٥٠٢.
٢٩) م.ن: ٦٠٢. 

٣٠) نفسه.
٣١)  ينظر: تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ( ٢٢٤ ـ ٣١٠) حتقيق حممد أبو الفضل 
إبراهيم، ط١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتـ  لبنان ،١٤٢٩هــ  ٢٠٠٨ م: ٩/ ٨٩، وعيون أخبار الرضا: ٢/ ٤٩٤ـ ٤٩٥، 

واألعالم: ٥/ ٨٧١. 
٣٢) ينظر: مقاتل الطالبيني: ٤٥٤ ـ ٤٥٥، وعيون أخبار الرضا: ٢/ ٤٦٦ وما بعدها .

٣٣) ينظر: عيون أخبار الرضا: ٢/ ٤٧٨، وسرية األئمة االثني عرش: ٣٨٢-٣٨٣. 
٣٤) ينظر: مقاتل الطالبيني: ٧٤٤. 

٣٥) ينظر: سرية األئمة االثني عرش: ٤٨٣.
٣٦) ديوان بن عيل دعبل اخلزاعي: ٩٨٢.

٣٧) م.ن: ٢٨٩ ـ ٠٩٢. 
* إنام يتعجب الشاعر ألن بعض املصادر تر أنه لقب بالرضا ألن املأمون ريض به كام ورد يف مناقب ابن شهراشوب. ينظر: 
أعيان الشيعة: ٢/ ٥٤٥، وقيل إن املأمون نفسه أطلق عليه هذا اللقب، ينظر: صورة العهد الذي كتبه املأمون للرضا بوالية 

العهد وقد أورده صاحب األعيان كامال يف اجلزء الثاين من كتابه يف الصفحة ٦٥٥. 



١٥٨

املصادر واملراجع
.صالح  د  العربية،  الرواية  يف  الرسد  أساليب    (١
ط١،  ،سورية،  والنرش  للثقافة   املد دار  فضل، 

.٣٠٠٢

٢)   األعالم، خري الدين الزركيل، د. م .د.ت.

التعارف  دار  األمــني،  حمسن  الشيعة،  أعيان   (٣
للمطبوعات.

٤) تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك ،أليب جعفر 
حممد بن جرير الطربي (٢٢٤ -٣١٠) حتقيق حممد 
أبو الفضل إبراهيم، ط١، دار إحياء الرتاث العريب 

،بريوت ـ لبنان ،١٤٢٩#- ٢٠٠٨  م.

 - ـــ  ــ ٣٢٠ه احلـــمـــداين(  ــراس  فـ أيب  ــوان  ــ دي  (٥
خالويه  بن  احلسني  اهللا  عبد  أيب  روايــة   ،(#٣٥٧
وأمحد  الدهان  سامي  حتقيق   ،  (  #٣٧٠-#٣٠٠)
سورية-  ، الثقافة  وزارة  منشورات   ، عكيدي 

دمشق،٢٠٠٤م.

له  زقدم  ، مجعه  اخلزاعي  دعبل بت عيل  ٦)ديوان 
وحققه عبد الصاحب عمران الدجييل ، منشورات 
 ، اللبناين  الكتاب  ط٢،دار   ، الــريض  الرشيف 

بريوت ، ١٩٧٢م.

٧)سري أعالم النبالء ، شمس الدين حممد بن أمحد 
الدين  حمب  حتقيق   ، هـ   ٧٤٨ الذهبي  عثامن  بن 
 ، الفكر  ،ط١،دار  العمروي  غرامة  بن  سعيد  أيب 

بريوت - لبنان ١٤١٧هـ -١٩٩٧م.

،السيد  الثاين  املجلد  عرش  االثني  األئمة  سرية   (٨
رشيعت،  مطبعة  ط٥،  احلسيني،  معروف  هاشم 

النارش انتشارات املكتبة احليدرية، إيران.

٩)   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العامد 
احلنبيل( ١٠٨٩)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

- لبنان، د.ت.

١٠) عيون أخبار الرضا، أليب جعفر حممد بن عيل 
بالصدوق،  املعروف  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
ط١، دار املرتىض، بريوت ، ١٤٢٩# - ٢٠٠٨ م.

احلسني  بن  عيل  الفرج  أليب  األغاين،  كتاب    (١١
األصفهاين( ٣٥٦)، حتقيق إحسان عباس وإبراهيم 
السعافني ،وبكر عباس، دار صادر، بريوت، ط٣،  

١٤٢٩هـ  - ٢٠٠٨م.

األصفهاين  الفرج  أليب  الطالبيني،  مقاتل    (١٢
أمحد  السيد  وحتقيق  رشح   ،(٣٥٦  -٢٨٤)
الصقر، ط١، منشورات ذوي القربى، إيران - قم 

.#١٤٢٥،

،ابن  الزمان  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   (١٣
الدمشقي  حممد  بــن  أمحــد  العباس  ــو  أب خلكان 
(٦٨١هـ) حتقيق إحسان عباس ، مطبعة دار صادر 

،بريوت،١٩٨٦م.






