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  التشيُّع

  معالُمهُ .. نشأُتهُ 
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  التشيُّعُ 

  معالُمهُ .. نشأُتهُ 

  هاشم الموسوي

  إصدار
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  اإلهداء
  إلى َمن بُعث رحمًة للعاَلمين

  )صّلى اهللا عليه وآله(إلى داعَي الحّق محّمد 
  راجين القبول والشفاعة يوم الحساب ،نتقّدم بهذا الُجهد المتواضع

    



٨ 
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  تصدير
والصــالة والسـالم علــى ســّيد املرَسـلني وخــامت النبيّــني حمّمـد وآلــه الطيبــني  ،احلمـد هللا ربِّ العــاَلمني

  .الطاهرين
  :وبعد

ملؤّلفـــه  ،للقــرّاء فاحتـــًة ألعمالــه )مركــز الغـــدير للدراســات اإلســـالمية(فهــذا الكتـــاب الــذي يقّدمـــه 
فيمـا يتنـاول  ،بدرجٍة كافيـٍة عـن هـدف املركـز ومنهجـه - فيما حنسب - السّيد هاشم املوسوي يعّرب 

  .ِمن حبوٍث ودراسات
كمـا محلتـه إلينـا العـرتة الطـاهرة املطّهـرة   ،فهو التعريف بالتشّيع الذي نعين به اإلسـالم :أّما الهدف

وتصـحيح اَألوهـام واملفـاهيم اخلاطئـة الـيت كّونتهـا ظـروف  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(ِمن أهل بيت النّيب 
  .َحول أصله وحمتواه ،واالّجتاهات املتعّصبة ،وعّمقتها األقالم واأللُسن املأجورة ،السياسة

والنظـر يف مـا يطـرح ِمـن أحـداٍث  ،فهو التزام املوضـوعية واألمانـة الِعلميـة يف البحـث :وأّما المنهج
 ،نظــرًة نْقديــًة بّنــاءًة بعيــدًة عــن التعّصــب ؛فكريــة هلــا ِصــلة بــِديننا وعقيــدتناوقضــايا  ،ومواقــَف تارخييــة

مـع تبـّين  ،غايتها الوصول بالقارئ املسلم إىل احلّق فيمـا خيـّص ِدينـه وعقيدتـه ورسـالته يف هـذه احليـاة
  مبدأ

    



١٠ 

ــــك هــــو  .علــــى ُأســــس اإلســــالم وُأصــــوله املشــــرتكة ،التقــــارب والتفــــاهم بــــني املســــلمني مجيعــــاً  ذل
  .الكتاب

الذي أُنيط به هدفاً  ،فهو يستحّق مّنا الُشكر خالصاً ومضاَعفاً على وفائه بالعمل :وأّما الكاتب
وجتربـــٍة يف  ،فهـــي أنَّ كتابـــه هـــذا مثـــرة ُجهـــٍد ِعلمـــيٍّ  ،وإذا كـــان لنـــا ِمـــن كلمـــٍة نـــذكرها عنـــه .ومنهجـــاً 
وهــو تتــويج لبحــوٍث لــه كثــريٍة  ،هبّيــةوتفاعــٍل مــع أجــواٍء إســالمية خمتلفــة االّجتــاه والــرؤى املذ ،الكتابــة

ومنظّمــة اإلعــالم  ،ِمــن خــالل مؤّسســة الــبالغ ،قــّدمها لقرّائــه بصــْمٍت وتواضــٍع حــول نْفــس املوضــوع
  .اإلسالمي

 ،ويأخـذ بيـده وأيـدينا يف طريـق الـدفاع عـن احلـقّ  ،نسأل املوىل جّل شـأنه أن يُبـارك لـه عملـه هـذا
  .إنّه نِعم املوىل ونِعم النصري .لمنيوْمجع كلمة املس ،وإعالء كلمة اإلسالم

  مركز الغدير للدراسات اإلسالمية
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  المقدَّمةُ 
  .والّصالة والّسالم على سّيد املرسلني حمّمد وآله الطاهرين ،احلّمد هللا رّب العاَلمني

  :القارئ العزيز
وأنّـه األمـل واملنقـذ  ،إذا كان اإلسالم هو اخلطاب اإلهلي املوّجه إىل البشريّة يف كّل زمـاٍن ومكـان

وقيـادة  ،والعمـل بـه ،فإّن هذا اخلطاب اإلهلي مبا حوى ِمن كتاٍب وُسّنة .واهلادي يف متاهات املسري
  :البَشرية على أساسه قد واَجه مشكلَتني رئيستني مها

فقــــد أفـــرز الَفْهـــم البَشــــري  .ومشـــكلة األمانــــة الِعلميـــة واألداء املوضـــوعي النزيـــه ،مشـــكلة الَفْهـــم
وهـوى  ،أو القصور الِعلمي أحيانـاً  ،تعامل مع هذا اخلطاب أخطاء اجتهادية وآراء شّط Oا املنهجامل

  .ومراد اخلطاب ،النْفس أحياناً ُأخرى عن روح النصّ 
 ،فــإّن غيــاب األمانــة الِعلميــة ،وإذا كــان الَفْهــم البَشــري قــد أفــرز تراكمــات ِمــن اخلطــأ واالحنــراف

قــــد أورثــــت مشــــاكل  ،والعَبــــث باحلقيقــــة ،يــــب الشــــاهد ِمــــن وثائقهمــــاوتغي ،وتزويــــر التــــاريخ والســــّنة
  سامهت بَدورها يف إرباك الَفْهم وتضليل

    



١٢ 

  .وتعميق اخلطر ،التفكري
  .وتعّددت كلمتهم ،ومتّزق مشلهم ،وOذه األسباب جمتمعة تفّرقت وحدة املسلمني

وأثَرهـا علـى األجيـال  ،عاصـروإّن ِلُمعضلِة اخلالف الفكـري والسياسـي التارخييـة هـذه امتـدادها امل
يواجهــون فيــه حمنــة الغــزو  ،يف وقــٍت يواجــه فيــه املســلمون ظرفــاً سياســياً وحضــارياً عصــيباً  ،الشــاهدة

  .الفكري واالحتالل الصلييب واخلطر الصهيوين
نشـاهد بعـض األقـالم واأللُسـن  ،وُعمق اجلراح يف قلب األُّمة وكرامتهـا ،ومع تراكم حاالت احملنة

يف  ،وشـّن محـالت دعائيـة وتضـليلّية هّدامـة ،دًة علـى توسـيع دائـرة اخلـالف بـني املسـلمنيتعمل جاه
الــذي يهــّدد كيــان األُّمــة ِمــن  ،الوقــت الــذي يشــعر فيــه كــّل مســلٍم غيــوٍر علــى عقيدتــه وأُّمتــه بــاخلطر

ـــق التحـــّول التـــارخيي يف العـــاَمل اإلســـالمي ،جهـــةٍ  اه باّجتـــ ،وباألمـــل الـــذي بـــدأت طالئعـــه تـــرتى يف أُف
ممـّـــا يــــدعو الكتّــــاب واملفّكــــرين  ،املشـــروع القــــرآين لبنــــاء ا]تمــــع والدولـــة واحلضــــارة ِمــــن جهــــٍة ُأخـــرى

ملواجهــــــة اخلطــــــر الفكــــــري  ؛اإلســـــالميني وعلمــــــاء اإلســــــالم ودعاتــــــه إىل حْشــــــد اجلهـــــود والطاقــــــات
ــق روح الــوعي واألصــالة ،والسياســي الــذي يهــّدد الكيــان اإلســالمي وَهــّم العــودة إىل الــذات  ،وتعمي

بـدًال ِمـن االشـتغال  ،وحـّل مشـاكله ،إلنقـاذ اإلنســان ؛والتعريف باملشروع اإلسالمي العظيم ،واهلوية
  .بالصراع واخلالف

وتوظيـف  ،وتصـحيح الفْهـم ،اإلحسـاس بوجـوب الـدعوة إىل وحـدة املسـلمني.. وهذا اإلحسـاس
ويســتلهم صــفاءه ووحدتــه ِمــن  ،الل القــرآن والســّنةإلقامــة ا]تمــع اإلســالمي الــذي يتفّيــأ ظــ ؛اجلهــود

 - نشـــأته :التشـــّيع(هـــذا اإلحســـاس هـــو الـــذي دفعـــين إىل تـــأليف كتـــاب .. ا]تمـــع النبـــوّي الكـــرمي
  ؛)معامله
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ذي التــــــاريخ والفاعليــــــة يف حركــــــة اُألّمــــــة  ،إليضــــــاح حقيقــــــة هــــــذا الكيــــــان اإلســــــالمي األصــــــيل
نتيجـة اجلهـل  ؛بعد أن ُعرِّض حلْملٍة عدوانيٍة تشـويهيٍة ظاملـٍة ِمـن بعـض الكتّـاب واأللُسـن .وحضار_ا
  .وَعَرض هذه احلياة الزائلة ،والعصبّية

وتعريـــف املســـلمني بعضـــهم  ،كتبـــُت هـــذا الكتـــاب للمســـامهة يف ترشـــيد الـــرأي العـــاّم اإلســـالمي
لـذلك  ؛ق جيهلهـا الكثـري ِمـن املسـلمنيوالضـباب التـارخيي عـن حقـائ ،وإزالة احلـاجز النفسـي ،ببعض

ّمث عرَّفـت مبـنهج  ،ابتدأت باحلديث املوضوعي األمني عن نشأة التشـّيع كأقـدم اّجتـاه إسـالمي وأعَرقـه
ليّتضـــح للقـــارئ مســـتوى  ؛البحـــث والتفكـــري الـــذي يبـــين هـــذا الكيـــان صـــْرحه الفكـــري علـــى أساســـه

  .الشامخ األصالة والتماسك الُبنيوي يف هذا الصرْح اإلسالمي
 ،وهــي مرتكــزات العقيــدة ،بعــد ذلــك عرَّفــت بــأبرز مرتكــزات البنــاء اإلميــاين والتشــريعي والســلوكي

نظريــة الســلوك والفْهــم العَملــي لإلســالم يف  ،ومــنهج الَفْهــم واالجتهــاد ،ومصــادر الفكــر واالســتنباط
  .ميلتتكامل الرؤية لدى القارئ عن نشأة ومعاِمل هذا الكيان اإلسال ؛هذه املدرسة

واألْخــذ ِمــن املصــادر املعتمــدة واملّوثقــة  ،وقــد التزمــُت يف كــّل ذلــك باملوضــوعية واألمانــة الِعلميــة
  .وتوحيد األّمة وتصحيح الفْهم ،رائدنا يف كّل ذلك خدمة العقيدة .عند أصحاOا

مركـــــز الغـــــدير (الـــــذي قـــــام  - )معاملـــــه - نشـــــأته :التشـــــّيع(ال بـــــّد يل ِمـــــن أن أُثّبـــــت أّن كتـــــاب 
لتوحيـــد الصـــّف  ؛جـــاء جتاوبـــاً مـــع جهـــود املركـــز املخلصـــة -بنْشـــره مشـــكوراً  )دراســـات اإلســـالميةلل

يف خضــّم  ،)علــيهم الســالم(والتعريــف مبــنهج اإلســالم كمــا فهمتــه مدرســة أهــل البيــت  ،اإلســالمي
حـــّىت أمتمُتـــه  ،فواصـــلُت العمـــل علـــى تـــأليف هـــذا الكتـــاب ،تعـــّدد الـــرؤى ومـــدارس الفْهـــم اإلســـالمي

  بَعون
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مســـّجالً كلمـــة الشـــكر والتقـــدير جلهـــود الســـادة العلمـــاء املشـــرفني علـــى توجيـــه هـــذا املركـــز  ،اهللا
ال ســّيما مــا أبــداه مساحــة آيــة اهللا الســّيد حممــود اهلــامشي املشــرف العــاّم علــى  ،واهتمــامهم املخلــص

  .ب يف إنضاج حبوث الكتاب وتعميقهاكان هلا األثَر الطيّ   ،املركز ِمن متابعٍة وتوجيهات ومناقشاتٍ 
  .إنّه مسيع جميب ،سائلني املوىل القدير أن يأخذ بأيدينا إىل ما فيه خري األّمة وصالحها

  املؤّلف
  هـ ١٤١٤/ صفر /  ١٠
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  الَمدخلُ 

  الوحدة في ِظّل النبّوة
هلــدى وديــن با )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(شــاء اهللا ســبحانه أن يبعــث يف هــذه البَشــرية رســوله حمّمــداً 

وحتريرهـا ِمـن ظُلـم  ،وإخراجهـا ِمـن ظلمـات اجلهـل والتخلّـف والُفرقـة والضـالل ،هلداية البَشـرية ؛احلق
وُحيطّـم أغـالل  ،ويضعها علـى طريـق اهلـدى ،ليفتح أمامها آفاق الِعلم ؛الطواغيت واستعباد اإلنسان

  .ويقضي على استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان ،العبودية
صـّلى اهللا عليـه (وحّقـق رسـول اهللا  ،واّتضـح املسـار ،هللا وانتصر احلّق وحتّرر اإلنسـانوّمتت كلمة ا

ري والبنــاء )وآلــه ــ وحتــّددت معــاِمل  ،ومحــل الــدعوة إىل العــاَمل أمجــع ،وأقــام ا]تمــع والدولــة ،عمليــة التغي
  .احلياة على هْدِي الكتاب والسّنة النبويّة املطّهـرة

  وال ختتلف يف شيٍء ِمن فْهمها ،تؤمن برسالتها ،فكان املسلمون أّمًة واحدةً 
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واملخاطَــــب  ،وهــــو مبلّــــغ الــــوحي ،)صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(فــــإّن فــــيهم رســــول اهللا  ،أو العمــــل Oــــا
 ،فكــــان املســــلمون يأخــــذون أحكــــام ِديـــــنهم ،والعــــاِمل بكــــّل مــــا أراد اهللا أن يبّلغــــه لعبــــاده ،بــــالقرآن

صـــّلى اهللا عليـــه (عـــن رســـول اهللا  ،ويفهمـــون مـــا يتعـــّذر علـــيهم فْهمـــه ِمـــن كتـــاب اهللا وشـــؤون احليـــاة
فـيت ،فهـو املرجــع ،)وآلـه

ُ
ُبَــنيِّ للشـريعة والعقيـدة وفْهـم احليـاة ومـا اسـتجّد ِمـن وقـائع ومشــاكل  ،وامل

وامل
  .حياتية وقضايا عبادية وفكرية

وْمل يكــن هنــاك آراء وال اجتهــادات يف  ،والعقيــدةفلــْم يعــرف املســلمون االخــتالف يف األحكــام 
  ،بل هـو عْصـر التبليـغ والبيـان النبـوّي املعـّرب عـن احلـّق والواقـع ،)صّلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا 

  .وأخربه ربُّ العزّة )صّلى اهللا عليه وآله(كما اطّلع عليه رسول اهللا 
يف ِظـّل وحـدٍة فكريـٍة وعقيديـٍة وتشـريعيٍة   )وآله صّلى اهللا عليه(فعاشت اُألّمة يف عهد رسول اهللا 

  .أو َحريٍة وبَلبلةٍ  ،كّلما رأى خالفاً يف الرأي  ،وكان القرآن يوّجههم إىل ذلك ويرشدهم ،كاملةٍ 
ٍء فَُردُّوُه إَِ. ابِّ َوالر%ُسولِ ( ْnَ 9ِ إِن َينَاَزْقتُْم
  .)١( )فَ
  .)٢( )َهاُكْم َقنُْه فَانتَُهواَما آتَاُكُم الر%ُسوُل فَُخُذوُه َوَما غَ (

واالجتمـاع  ،وإىل جانب الوحدة الفكريّة والتشريعّية هذه كانت هناك الوحدة القيادية والسياسية
 ،هو املبّلغ واحلاكم ووّيل األمـر )صّلى اهللا عليه وآله(فالنّيب  ،املوّحد حتت لواء القيادة والوالية النبويّة

 ،وال خـالف َحـول الواليـة واإلمامـة ،فلـم يكـن هنـاك نـزاع سياسـي ،وهو أَوىل باملؤمنني ِمن أنفسـهم
ـــة ــة ،وال انقســـام يف صـــفوف األُّم ّــ ـــادة النبوي ـــافقني  ،وال تكـــّتالت سياســـية مناوئـــة للقي غـــري تكتّـــل املن

  .املتسّرت 
____________________  

  .٥٩آية  :سورة النساء) ١(
  .٧آية  :سورة احلشر) ٢(
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غـري أّن هـذه الوحـدة املتمركـزة  ،وهكذا كانت اُألّمة تعيش يف ِظّل وحدٍة فكريٍة وتشريعيٍة وقياديـةٍ 
ــــرأي ،كانــــت حتِمــــل يف طّيا_ــــا االســــتعداد لالنقســــام والصــــراع واخلــــالف  ،َحــــول حمــــَور النبــــّوة  ،يف ال

 ،نس يف فْهــم اإلســالملعــدم حتّقــق الُنضــج الكامــل والتجــا ؛والتمْحــُور حــول اّجتاهــات وشخصــيات
أو خضــعوا  ،ال ســّيما الــذين دخلــوا اإلســالم متــأّخرين ،والتفاعــل معــه لــدى اجلميــع بدرجــٍة متســاوية

  .لقّوة التّيار اإلسالمي وانتصار الدعوة
وتأهيلهــا ملواصــلة  ،بإعــداد الرســول طليعــة ِمــن أصــحابه ،وحيــّدثنا التــاريخ عــن عنايــٍة نبويّــٍة خاّصــةٍ 

الـذي حظـَي  )عليـه السـالم(كان يف مقّدمتها اإلمـام علـّي بـن أيب طالـب   ،اخلالدة املسرية اإلسالمية
ـــزة ـــٍة نبويّـــٍة متمّي فـــأثّر هـــذا اإلعـــداد وتلـــك العنايـــة بتكـــوين  ،منـــذ نشـــأته وتربيتـــه اُألوىل ،بإعـــداٍد وتربي
ة يـوم بـْدٍر ومواقف اجلهاد والبطول ،لذا كان له َدور متمّيز يف نصرة الدعوة ؛شخصّيته وَوعيه للرسالة

فَورد على لسان الوحي والرسول ِمن املديح والثناء على شخصـه مـا  ،وُأُحٍد واألحزاب وخيرب وُحنني
  .مل يرِد حبّق شخٍص آَخر ِمن الصحابة

والعناية النبويّـة Oـا  ،وينقل لنا املؤّرخون وأرباب السَري أّن ظهور هذه الشخصية يف مسرية الدعوة
عليـه (فكـان الـبعض ينظـر إىل علـّي  ،أفرز منَطـًا ِمـن احلركـة واالهتمـام وردود األفعـال املتفاوتـة جتاههـا

فكانــت تلــك املرحلــة  .وآَخــر يــراه حمــَوراً وقُــدوةً  ،كُمنــافٍس وقــّوٍة قياديــٍة تـَُعــدُّ ملســتقبل األيّــام) الســالم
  .هي بداية ظهور الوالء والتشّيع له

الـــذي كــان لعلـــيٍّ الــَدور البـــارز يف ضـــْربه  ،وإىل جانــب هـــذه الــرؤى كـــان هنــاك التجّمـــع األمــويّ 
وحتطــيم القيــادة األمويـّـة املعاديــة للــدعوة  ،يــوم بــْدٍر وُأُحــٍد واألحــزاب ،وتـدمريه يف مواقــع الصــراع كّلهــا
  .بقيادة أيب سفيان آنذاك ،اإلسالمية ورسوهلا وطالئعها
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  ياسية في الصفِّ اإلسالميظهور المحَورية الس
وتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة بعـــد  ،ويلتحـــق الرســـول بـــالرفيق األعلـــى ،وشـــاء اهللا ســـبحانه أن يتـــوّىف نبّيـــه

ومواصـلة  ،مرحلـة قيـادة الدولـة واألُّمـة ،وهي مرحلة اخلالفة والقيادة الفكرية والسياسـية ،مرحلة النبّوة
وكـان االجتمـاع التـارخيي الـذي  ،فكانـت السـقيفة ،)فـةٍ خلي(ْمحل الدعوة إىل العاَمل ِمن ِقبَـل إمـاٍم أو 

  .حدث فيها
 ،واختــارت سـعد بــن عبــادة زعيمـاً ورئيســاً للمســلمني ،اجتمعـت األنصــار يف ســقيفة بـين ســاعدة

واإلمــــام علــــيٍّ وبنــــو هاشــــم مشــــغولون  ،ملـّـــا يــــزْل علــــى املغتَســــل )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(ورســــول اهللا 
إىل ُعَمـــر بـــن اخلطّـــاب وأيب بكـــر وأيب عبيـــدة بـــن  ،ع ومبايعـــة ســـعدوتنـــاهى خـــرب االجتمـــا  ،بتجهيـــزه

وبـــدأ اجلـــَدل واحلـــوار مـــع األنصـــار ا]تمعـــني يف  ،فـــأقبلوا مســـرعني ،اجلـــرّاح وعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف
فعَمــر وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة يــَرون أّن  ،وحتــّول احلــوار إىل خــالٍف يف الــرأي و_ديــٍد بالقتــل ،الســقيفة

  :وقد خاطبوا األنصار بقوهلم ،تصري يف أحدهماخلالفة جيب أن 
  .)١()وحنن أحّق مبقامه )صّلى اهللا عليه وآله(يا معشر األنصار مّنا رسول اهللا (

أوليـــــاؤه  -املهـــــاجرون  -وُهـــــم ( :وأّكـــــد أبـــــو بكـــــر هـــــذا املفهـــــوم يف خطبتـــــه يف الســـــقيفة بقولـــــه
  .)٢()وأحّق الناس Oذا األْمر ،وعشريته

  مّنا أمريٌ ( :فقالوا ،بدأ الّرتاجع يف تكّتل األنصار ،واخلالفوحني اشتّد اجلَدل 
____________________  

  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقويب) ١(
  .٢٠٨ :٣ تاريخ الطربي) ٢(
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  .)١()ومنكم أمري
وبدأ اسـم علـّي بـن أيب طالـب يظهـر يف السـقيفة علـى أَلُسـن القـادة  ،واستمّر احلوار بني الطرفني

ورغــم أنّــه ْمل يكــن يعلــم مبــا  ،رْغــم عــدم حضــوره ،كمرّشــح للخالفــة واإلمامــة  ،كّتلــنيالبــارزين يف الت
واملنـــذر بـــن أرقـــم ِمـــن  ،وأّول َمـــن ذَكـــره عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف ِمـــن املهـــاجرين ،جيـــري يف الســـقيفة

  .األنصار
 ،يـا معشـر األنصـار إنّكـم وإن كنـتم علـى فْضـل( :خاطب عبد الرمحن بن عـوف األنصـار بقولـه

 ،مــا نــدفع فْضــل َمــن ذَكــرت :وقــام املنــذر بــن األرقــم فقــال ،فلــيس فــيكم مثــل أيب بكــٍر وعَمــر وعلــيٍّ 
  .)٢()يعين علّي بن أيب طالب ،وإنَّ فيهم رُجًال لو طلب هذا األْمر ْمل ينازعه فيه أحد

  .)٣()ال نبايع إّال علّياً  :أو بعض األنصار ،فقالت األنصار( :ونقل الطربي نّصاً آَخر جاء فيه
 ،ّمث بايعــه ُأَســْيد بــن حضــري ،فبــايع أبــا بكــر ،وبعــد أن تطــّور اجلــَدل واحلــوار وثَــَب بشــري بــن ســعد

وبــايع احلاضــرون يف الســـقيفة عــدا ســعد بـــن عبــادة الـــذي  ،وهكــذا بــدأت البيعـــة ،مهــا ِمــن األنصـــار
  .)٤()قَتل اهللا سعداً  ،اقتلوا سعداً ( :فقال عَمر ،امتنع عن البيعة

وصــراٍع  ،بــل كــان ذلــك االجتمــاع اخلطــري بدايــًة ملرحلــٍة تارخييــةٍ  ،األْمــر يف داخــل الســقيفةوْمل ينتــِه 
فقــــد انطلــــق  ،وانشــــقاٍق وتكــــّتالت تركــــت آثارهــــا علــــى مســــرية التــــاريخ اإلســــالمي بأْســــره ،رهيــــبٍ 

مـا كـان ( :فقـال بعضـهم ،وأخـربهم مبـا جـرى يف السـقيفة ،الصحايب الرباء بـن عـازب إىل بـين هاشـم
  .)٥()ورّب الكعبة ،فقال العّباس فَعلوها .وحنن َأوىل مبحّمد ،ون ُحيِْدثون َحَدثاً نغيب عنهاملسلم

____________________  
  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقويب) ١(
  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقويب) ٢(
  .١٩٨ :٣ تاريخ الطربي) ٣(
  .٢١٠ :٣ تاريخ الطربي ،١٢٤ :٢ تاريخ اليعقويب) ٤(
  .١٢٤ :٢ اليعقويبتاريخ ) ٥(
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الـذي  ،ما كان مسـتبطناً يف أعمـاق املوقـف )فَعلوها ورّب الكعبة( :وهكذا تعكس عبارة العّباس
  .جرى يف السقيفة

حــدَّد هــو وْمجــع ِمــن الصــحابة مــوقفهم  ،أنبــاء تلــك احلــوادث )عليــه الســالم(وحــني تســّلم علــّي 
  .فرفضوا نتائجها ،منها

ويّتصـلون  ،طـب املهـاجرين واألنصـار ومعـه فاطمـة بنـت رسـول اهللاخيا )عليـه السـالم(وَظّل عليٌّ 
ـــري املوقـــف ؛Oـــم فكانـــت تلـــك احلـــوادث  ،)عليهـــا الســـالم(حـــّىت وفـــاة فاطمـــة  ،وإعـــادة النظـــر ،لتغي

كمــا ظهــر التكّتــل َحــول ســعد بــن عبــادة   ،)عليــه الســالم(واملواقــف إيــذاناً مبــيالد التكتّــل حــول علــّي 
  .وأيب بكٍر يف السقيفة
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  الفصل األوَّل

  نشأُة التشّيع
    



٢٢ 
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  تقديمٌ 
الكيـــان الشـــيعي  ،لقـــد تنـــاول كثـــري ِمـــن البـــاحثني يف قضـــايا الفكـــر واملـــذاهب واآلراء اإلســـالمية

 ،بالبحث والدراسة ِمن حيـث النشـأة والُبنيـة واحملتـوى واألثَـر السياسـي واحلضـاري يف تـاريخ اإلسـالم
ال ســـّيما دراســـات املستشـــرقني واملتتلمـــذين علـــى  ،غـــري أّن ِمـــن املؤســـف أّن معظـــم تلـــك الدراســـات

فكانـت تعـّرب يف   ،محَلت الدّس والتشـويه واخلْلـط بعيـداً عـن اإلنصـاف واملوضـوعية الِعلميـة ،أفكارهم
ـــــن فصـــــوهلا عـــــن جهـــــل الكاتـــــب أو تعّصـــــبه ـــــه خلدمـــــة األغـــــراض  ،كثـــــري ِم أو تســـــخري فكـــــره وقَلِم

علـى مـدى التـاريخ  ،اعليـة يف الفكـر واملوقـف الشـيعياليت اكتشفت جوانب القـّوة والف ،االستعمارية
  .اإلسالمي

كمصــطلٍح وبــذرٍة يف إطــار احليــاة   ،ويهّمنــا يف هــذا الفصــل ِمــن الكتــاب أن نعــّرف بنشــأة التشــّيع
 ؛)علـيهم السـالم(وتطّور هذه البذرة إىل كياٍن فكريٍّ وسياسيٍّ على يد أئّمة أهل البيت  ،اإلسالمية

يف حيـاة املسـلمني  ،انات املذهبّية واالّجتاهات املدرسـّية اإلسـالمية أثـراً وفاعليـةً ليصبح ِمن أكثر الكي
  .وحركة تارخيهم ووْضعهم احلضاري

    



٢٤ 

  :معنى الشيعة في اللغة
وكــّل قــوٍم اجتمعــوا علــى أْمــٍر فُهــم  ،القــوم الــذين جيتمعــون علــى أْمــرٍ  :والشــيعة( :قــال ابــن منظــور

  ...ع بعضهم رأي بعضوكّل قوٍم أْمرُهم واحد يتب ،شيعة
  ...أتباع الرُجل وأنصاره ،والشيعة :قال الزّجاج
  .ويوالو�م )صّلى اهللا عليه وآله(قوم يْهوون هوى عرتة النّيب  ،والشيعة :قال األزهري

حــّىت صــار  ،)رضـوان اهللا علــيهم أمجعـني(وقـد غلَــب هـذا االســم علــى َمـْن يتــوّىل عليّـاً وأهــل بيتــه 
 ،أي عنـدهم ،ويف مذهب الشـيعة كـذا ،فالن ِمن الشيعة ُعرف أنّه منهم :فإذا قيل ،هلم امساً خاّصاً 

  .)١()وهي املتابعة واملطاوعة ،وأصل ذلك ِمن املشايعة
  :ويف قاموس املعجم الوسيط

  .وشيعة كذا ِمن اآلراء ،ويقال هم شيعة فالن ،واألتباع واألنصار ،الفرقة واجلماعة :الشيعة(
  ).اجتمعوا على حبِّ عليٍّ وآله وأحّقيتهم باإلمامة ،ِمن املسلمني فرقة كبرية :والشيعة

َوVِن% ِمــن ( :فقــال ،ولقـد اســتعمل القـرآن الكــرمي كلمـة الشــيعة مبعـىن األنصــار واألتبـاع الِفكــرّيني
  .)٢()ِشيَعِتِه ِإلبَْراِهيمَ 

  ُهم األتباع ا]تمعون على فكرٍ  :وهكذا نعرف أّن معىن الشيعة يف اللغة
____________________  

  ).ماّدة شيع( ١٨٩ - ١٨٨ :٨ لسان العرب) ١(
  .٨٣آية  :سورة الصافّات) ٢(

    



٢٥ 

  .وموقٍف موّحد ،واحدٍ 
ــــة املنصــــفني ،)الشــــيعة يف اللغــــة(وإذا كــــان هــــذا هــــو معــــىن  وأصــــحاب الفكــــر  ،وأّن علمــــاء األُّم

ـــاع أهـــل البيـــت  :الشـــيعةواملعـــّرفني املوضـــوعّيني لأللفـــاظ واملصـــطلحات واملعـــاين قـــد عّرفـــوا  بـــأّ�م أتب
  .فلنتابع التشّيع وتطّوره يف احلياة اإلسالمية ،وأحباؤهم

    



٢٦ 

  البذرة اُألولى
حــّىت قــاد الــبعض هــذا التجــّين إىل  ،لقــد جتــّىن كثــري ِمــن البــاحثني علــى نشــأة التشــّيع وبــْدء والدتــه

بينمــا ذهــب  ،هــودي األصــل واحملتــوىبــأّ�م ِفرقــة ُأّسســت بأفكــاِر عبــد اهللا بــن َســبأ الي :اّ_ــام الشــيعة
  ).عليه السالم(بعض الباحثني إىل أّن التشّيع نشأ يف خالفة اإلمام علّي بن أيب طالب 

يـــوم انعقـــاد  )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وذهـــب فريـــق آَخـــر إىل أّن التشـــّيع ُولِـــد بعـــد وفـــاة رســـول اهللا 
صــّلى اهللا (اطمــة بنــت رســول اهللا حيــث اجتمــع عــدد بــارز ِمــن الصــحابة يف بيــت علــيٍّ وف ،الســقيفة
صـــّلى اهللا عليـــه (والعبّـــاس بـــن عبـــد املطّلـــب عـــّم الرســــول  ،تؤيـّــدهم فاطمـــة بنـــت حمّمـــد ،)عليـــه وآلـــه

  .فكان هذا االجتماع أّول تشّيع ظهر َحول عليٍّ وأهل بيته ،)وآله
أ َحــول علــيٍّ يف عهــد رســول اهللا  ــق آَخــر إىل أّن التشــّيع نشــ  ،)عليــه وآلــهصــّلى اهللا (ويــذهب فري

  .هو الذي أطلق هذا االسم على مؤيّدي عليٍّ وأتباعه )صّلى اهللا عليه وآله(وأّن الرسول 
نذكر ِمـن تلـك اآلراء مـا نقلـه السـّيد حمسـن األمـني عـن أيب حمّمـد احلسـن بـن موسـى النـوخبيت يف  

املسـّمون بشـيعة علـّي يف زمـان النـّيب  ،الشـيعة ُهـم ِفرقـة علـّي بـن أيب طالـب( :كتابه الِفرق واملقاالت
  .)١()والقول بإمامته ،معروفون بانقطاعهم إليه ،وما بعده )صّلى اهللا عليه وآله(

لَقـٌب ألربعـٍة ِمـن  ،إّن لفظ الشيعة كان على عهد رسـول اهللا( :فيقول ،أّما أبو حامت السجستاين
  .)٢()سلمان وأيب ذّر واملقـداد وعّمـار ،الصحابة

____________________  
  .٤١ص :الشيعة بني احلقائق واَألوهام/ السّيد حمسن األمني ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(

    



٢٧ 

ي%ـةِ ( :فيقول يف تفسري قوله تعاىل ،أّما العاِمل املفّسر السيوطي ِ َ̀
ْوfََِك ُهـْم َخـbُْ الْ

ُ
 :يقـول ،)أ

 ،فأقبـل علـيّ  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(كّنا عند النـّيب   :قال ،أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اهللا(
قــال وأخــرج ابــن مردويــه  ،والــذي نْفســي بيــده إّن هــذا وشــيعته هلــم الفــائزون يــوم القيامــة :فقــال النــيبّ 
ــوا ( :أْمل تســمع قــول اهللا )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(قــال يل رســول اهللا  :قــال ،عــن علــيٍّ  يــَن آَمنُ ِ

%iإِن% ا
 ِfَْو
ُ
اlَِاِت أ ي%ـةِ وََعِملُوا الص% ِ َ̀

إذا  ،وموعـدي وموعـدكم احلـوض ،أنـت وشـيعتك ،)١()َك ُهْم َخbُْ الْ
  .)٢()جاءت األُمم للحساب تدعون غرّاً حمّجلني

ري مــا نّصــه  ،ســتقدم علــى اهللا أنــت وشــيعُتك ):عليــه الســالم(ويف حــديث علــّي ( :ونقــل ابــن األثــ
يـــــريهم كيـــــف  ،ع يـــــده إىل ُعنقـــــهمثّ مجَـــــ ،ويقـــــِدم علـــــيَّ عـــــدوَّك ِغضـــــاباً مقمحـــــني ،راضـــــني مرضـــــّيني

  .)٣()اإلقماح
يـَن آَمنُـوا ( :ملّـا نزلـت هـذه اآليـة( :قـال )رضي اهللا عنـه(ونقل الشبلنجي أّن ابن عّباس  ِ

%iإِن% ا
ي%ـةِ  ِ َ̀

ْوfَِـَك ُهـْم َخـbُْ الْ
ُ
ـاlَِاِت أ هـو أنـت  :لعلـيٍّ  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(قـال النـّيب  )وََعِملُوا الص%

  .)٤()ويأيت أعداؤك غضاباً مقَمحني ،وشيعُتك تأيت يوم القيامة أنت وُهم راضني مرضّيني
اآليــة احلاديــة ( :فقــال ،Oــذا املصــطلح) صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وحتــّدث ابــن حجــر عــن نُطــق النــّيب 

ْوfََِك هُ ( :عشرة قوله تعاىل
ُ
اlَِاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الص% ِ

%iي%ةِ إِن% ا ِ َ̀
  .)ْم َخbُْ الْ

  ،أّن هذه اآلية ملّا نزلت :أخرج احلافظ مجال الِدين الزرندي عن ابن عّباس
____________________  

  .٧آية  :سورة البينة) ١(
  .٢٧٩ :٦ الدّر املنثور يف التفسري باملأثور/ جالل الدين السيوطي ) ٢(
  ).باب القاف مع امليم( ١٠٦ :٤واألثَر النهاية يف غريب احلديث / ابن األثري ) ٣(
  .٨٠ص :نور األبصار يف مناقب آل بيت النّيب املختار/ الشبلنجي ) ٤(

    



٢٨ 

راضــــني  ،هــــو أنــــت وشــــيعُتك يــــوم القيامــــة ):عليــــه الســــالم(لعلــــيٍّ  )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(قــــال 
  .)١()ويأيت عدّوك غضاباً مقَمحني ،مرضّيني

عليـــه (ككيـــاٍن َحـــول علـــيٍّ   ،شـــأة التشـــّيع وظهـــور الشـــيعةأّمـــا الشـــهيد الصـــدر فيتحـــّدث عـــن ن
  :فيوّضح أّن هناك اّجتاهني نشآ يف صفوف الصحابة يف عهد الرسول الكرمي ،)السالم

وال يــرى ِمــن حــّق أحــٍد بعــد البيــان  ،اّجتــاه يتقّيــد بــالنّص يف كــّل جمــاٍل ِمــن جمــاالت احليــاة :األّول
  .اخل... سواء يف جمال العبادة أو السياسة أو شؤون احلرب ،النبوّي أن جيتهد مقابل النصّ 

  .اّجتاه يؤمن بإمكانية االجتهاد مقابل النّص يف بعض ا]االت :الثاني
عندما واَجها النّص النبوّي على أطروحة إمامـة علـيٍّ  ،وهذان االّجتاهان قد جتّسدا بشكل تّيارَين

وبــذا ُولِــد الكيــان  ،والتــزم الفريــق اآلَخــر بــالنصّ  ،صّ فاجتهــد ذلــك الفريــق مقابــل الــن ،)عليــه الســالم(
  ).عليه السالم(النّصي ِمن َحول اإلمام علّي 
صــّلى (وهــذان االّجتاهــان اللــذان بــدأ الصــراع بينهمــا يف حيــاة النــّيب ( :ّمث يوّضــح ذلــك بــنّص قولــه

 )عليــه الســالم( قــد انعكســا علــى موقــف املســلمني ِمــن أطروحــة زعامــة اإلمــام علــيّ  ،)اهللا عليــه وآلــه
فــاملمثّلون لالّجتــاه التعّبــدي وجــدوا يف الــنّص النبــوّي علــى  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(للــدعوة بعــد النــّيب 

  .هذه األطروحة سبباً ُملزماً لقبوهلا دون توّقف أو تعديل
صــّلى ( فقــد رأى أنـّـه بإمكانــه أن يتحــّرر ِمــن الصــيغة املطروحــة ِمــن ِقبَــل النــيبّ  ،وأّمــا االّجتــاه الثــاين

وهكــذا  ،إذا أّدى اجتهــاده إىل صـيغٍة ُأخــرى أكثــر انســجامًا يف تصـّوره مــع الظــروف ،)اهللا عليـه وآلــه
متمثّلـني يف املسـلمني الـذين  ،مباشـرةً  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(نـرى أّن الشـيعة ُولـدوا منـذ وفـاة الرسـول 

  خضعوا عملّياً 
____________________  

  .١٦١ :رقةالصواعق احمل/ ابن حجر ) ١(
    



٢٩ 

 )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(الـــيت فـــَرض النـــّيب  ،وقيادتـــه )عليـــه الســـالم(ألطروحـــة زعامـــة اإلمـــام علـــّي 
  .االبتداء بتنفيذها ِمن حني وفاته مباشرةً 

يف إنكــار مــا اّجتهــت إليــه الســقيفة ِمــن جتميــٍد  ،وقــد جتّســد االّجتــاه الشــيعي منــذ اللحظــة اُألوىل
  .)١()وإسناد السلطة إىل غريه ،)عليه السالم(ألطروحة زعامة اإلمام علّي 

عليــه (أّن املسـلمني الـذين حتّولـوا عــن زعامـة اإلمـام علـّي  )قــّدس سـّره(وبـذا يـرى الشـهيد الصـدر 
وجتــويز االجتهــاد مقابــل  ،كــان حتــّوهلم يعــود إىل مــنهج التفكــري وطريقــة التعامــل مــع الــنصّ   ،)الســالم

  .لى هذه األطروحةهذا النّص الذي تواتر لدى املسلمني ع
ونشــأة املصــطلح ومــيالده علــى عهــد  ،وهكــذا نصــل إىل حقيقــٍة كــربى يف معرفــة جــذور التّشــيع

وأّن مشـــاهري علمـــاء املســـلمني ِمـــن حمـــّدثني ومفّســـرين ولُغَـــوّيني  ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(رســـول اهللا 
الـذي ال  )اهللا عليـه وآلـه صـّلى(وأّن الرسـول  ،أّن الشيعة ُهم أتبـاع أهـل البيـت وأوليـاؤهم :يوّضحون

  .هو الذي ّمسى أتباع عليٍّ Oذا االسم ،ينطق عن اهلوى
وإلفــــات النظــــر إىل  ،كــــان ميّهــــد للتعريــــف  )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(ِمــــن ذلــــك نْفهــــم أّن الرســــول 

ليحـّدد للمتنـازعني  ؛كجـزٍء ِمـن البيـان والتبليـغ  ،مستقبل األحداث والتطّورات يف حياة أُّمته ِمن بعده
ن يشايعون ،ِمن بعده أين جيب أْن يقفوا

َ
  .وَمن يّتبعون ،ومل

فالبـذرة  .إّن هذه احلقائق العلمّية تلغي كّل تفسٍري وختّرٍص وتشويٍه لنشأة التشـّيع وهويّتـه احلقيقيـة
  نشأْت على عهد رسول اهللا ،اُألوىل لنشأة التشّيع إذن

____________________  
  .٧٩ - ٧٨ص :حبث َحول الوالية/ الفقيه السّيد حمّمد باقر الصدر الشهيد ) ١(

    



٣٠ 

وخـطٍّ  ،إىل تكتّـٍل سياسـيٍّ  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(غري أنّه تطّور يوم وفاته  ،)صّلى اهللا عليه وآله(
فسـّمي هـذا  ،يسـتلهم ِمـن ذلـك البيـان النبـوّي ِفكـَره وموقَفـه )عليه السالم(فكريٍّ َحول اإلمام علّي 

  .التكّتل بالشيعة
    



٣١ 

  ظهور التكّتل الشيعي
كمـا ظهـر يف داخـل   ،وكأحقِّ شـخٍص Oـا ،بدأ اسم عليٍّ يظهر خارج السقيفة كمرّشح للخالفة

فبعـــد أن خـــرج املهـــاجرون واألنصـــار ا]تمعـــون يف دار رســـول اهللا  ،ويف وســـط املتحـــاورين ،الســـقيفة
ــاس ،ســقيفةالنتشــار خــرب ال ؛)صــّلى اهللا عليــه وآلــه( فخَطــب النــاس ا]تمعــني  ،قــام الفضــل بــن العّب

وحنـــــن أهلهـــــا دونكـــــم  ،إنّـــــه مـــــا حّقـــــت لكـــــم اخلالفـــــة بالتمويـــــه ،يـــــا معشـــــر قـــــريش( :هنـــــاك قـــــائالً 
  .)١()َأوىل Oا منكم(*) وصاحبنا

صــّلى اهللا (واملنــاداة بإمامتــه يف اليــوم األّول ِمــن وفــاة رســول اهللا  ،وهكــذا بــدأ التكّتــل َحــول علــيٍّ 
  :حيّدثنا اليعقويب عن ذلك بقوله ،وبدأ التشّيع الفكري والسياسي يظهر كُكتلٍة وكيانٍ  ،)عليه وآله

مــنهم  ،ومـالوا مــع علـّي بـن أيب طالـب ،وختلّـف عـن بيعـة أيب بكـٍر قــوم ِمـن املهـاجرين واألنصـار(
 ،د بـــن ســـعيدوخالـــ ،والـــزبري بـــن العـــّوام بـــن العـــاصّ  ،والفضـــل بـــن العبّـــاس ،العبّـــاس بـــن عبـــد املطّلـــب

وُأّيب  ،والـرباء بـن عـازب ،وعّمـار بـن ياسـر ،وأبـو ذّر الغفـاري ،وسـلمان الفارسـي ،واملقداد بن عمرو
  .)٢()بن كعب

ويطالــب بإعــادة النظــر  ،وبــدأ هــذا التكّتــل املتشــّيع لعلــيٍّ يواصــل مســاعيه السياســية واجتماعاتــه
الذي جرى يف بيت فاطمة بنـت  ،سياسيوحيّدثنا املؤّرخون عن االجتماع ال .فيما جرى يف السقيفة

للتباحث يف موضوع اخلالفة واإلمامـة بعـد الـذي جـرى يف سـقيفة  ؛)صّلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
  فقد نقل ،بين ساعدة

____________________  
  ).عليه السالم(يعين علّي بن أيب طالب  :وصاحبنا(*) 

  .١٢٤ :٢ تاريخ اليعقويب) ١(
  .السابقاملصدر ) ٢(

    



٣٢ 

  :اليعقويب ذلك بقوله
قد اجتمعوا مع عليِّ ابن أيب طالـب يف  ،وبَلغ أبا بكر وُعَمر أنَّ مجاعة ِمن املهاجرين واألنصار(

  .)١()..حّىت هجموا الدار ،فأَتوا يف مجاعةٍ  ،منزل فاطمة بنت رسول اهللا
  :فقد روى خرب هذا االجتماع السياسي بالنّص التايل ،أّما ابن قتيبة

فبعــث  ،)كــرَّم اهللا وجهــه(تفّقــد قومــاً ختّلفــوا عــن بيعتــه عنــد علــيٍّ  )رضــي اهللا عنــه(وإّن أبــا بكــر (
والـــذي  :وقـــال ،فـــدعا باحلطـــب ،فـــأَبوا أن خيرجـــوا ،وُهـــم يف دار علــــيٍّ  ،فجـــاء فنـــاداهم ،إلـــيهم عَمـــر

  .)٢()نْفس عَمر بيده لتخُرُجنَّ أو ألحرقـَّنها على َمن فيها
يٍّ وفكــريٍّ متميّــز منــذ الســاعات اُألوىلنســتطيع أن نــؤ  ،وإذن  ،رّخ لظهــور التشــّيع ككيــاٍن سياســ

حينمـــا احتــــدم اجلـــَدل َحــــول املرّشـــح للخالفــــة  ،)صــــّلى اهللا عليـــه وآلــــه(الـــيت تلَـــت وفــــاة رســـول اهللا 
وحفظاً لوحـدة املسـلمني  ؛وبذا نْفهم أّن التشّيع ُوِلد يف صفوف الصحابة يف املدينة املنّورة ،واإلمامة

ومــــال إىل العزلــــة أيّــــام  ،االنســــحاب ِمــــن املواجهــــة السياســــية )عليــــه الســــالم(متاســــكهم آثَــــر علــــّي و 
  .واملشاركة يف تسديد املسرية اإلسالمية ،واكتفى بإبداء النُّصح واملشورة ،اخلليفَتني أيب بكٍر وعَمر

واهللا ( :حـــني َعـــّرب عـــن موقفـــه بقولـــه ،ولقــد ســـّجل لـــه التـــاريخ أروَع تعبـــٍري عـــن التضـــحية واإليثـــار
  .)٣()ألسلمّن ما سِلمت أمور املسلمني

ُشايعة لعلـيٍّ بـدأت بـالظهور
وكحـزٍب  ،كقـّوٍة سياسـيٍة وفكريـةٍ   ،غري أنَّ االّجتاه والرؤى واجلماعة امل

وتســّلط احلــزب  ،عنــدما تســّلم عثمــان اخلالفــة ،لــه وْجهــات نظــٍر يف سياســة الدولــة وجهازهــا احلــاكم
  فاستأثر خبريات األُّمة ،موّي على السلطةاأل

____________________  
  .١٢٦ص :املصدر السابق) ١(
  .١٩ :١ اإلمامة والسياسة/ ابن قتيبة الدينوري ) ٢(
  .٧٤اخلطبة / �ج البالغة ) ٣(

    



٣٣ 

وبقيـــة املســـلمني يف األقطـــار  ،وبـــدأ النْقـــد ِمـــن الصـــحابة يف املدينـــة املنـــّورة ،وكـــّون طَبقـــًة متميّـــزةً 
كتلــُة عائشــة زوج   :فانضــّم إىل موقــف النْقــد واملعارضــة لسياســة عثمــان ،اإلســالمية كمصــر والعــراق

وقـد ذَكـر اليعقـويب  ،فكانوا أشـّد النـاس نْقـداً لسياسـة عثمـان وحتريضـاً عليـه ،وطلحة والزبري ،الرسول
  .)١()ري وعائشةوكان أكثر َمن يؤلِّب عليه طلحة والزب( :ذلك بقوله

ونـادت يـا معشـر  ،إذ دلّـت عائشـة قمـيص رسـول اهللا ،فـإنَّ عثمـان يومـاً ليخطـب( :وروي أيضـاً 
  .)٢()وقد أبلى عثمان سّنته ،هذا جلباب رسول اهللا ْمل يـَْبلَ  :املسلمني

عنـدما طلـب منهـا أن تتــدّخل إلصـالح األْمـر بـني عثمـان وحركـة املعارضــة  ،وكانـت تقـول ملـروان
وفـــيهم األنصـــار  ،الـــيت اشـــرتك فيهـــا أهــل املدينـــة ومصـــر والعـــراق يقــودهم طالئـــع الّصـــحابة ،الواســعة

أمــا واهللا لـَوددُت أنـّـه مقطّــٌع  ،لعلّـك تــرى أّين يف شــكٍّ ِمـن صــاحبك( :رّدت عليــه قائلــة ،واملهـاجرون
  .)٣()فأطرحه يف البحر ،وأّين أُطيق ْمحله ،يف غرارة ِمن غرائري

 ،والصــراع حمتــدماً بــني عثمــان واحلــزب األمــوّي ِمــن جهــةٍ  ،ي مْكَفهــرّاً وهكــذا كــان اجلــّو السياســ
وكان طوال فرتة ُحكـم عثمـان الـيت ظهـر فيهـا الرتاجـع عـن التطبيـق  ،وبقّية املسلمني ِمن جهٍة ُأخرى

كـان أبـو ذّر الغفـاري وعّمـار بـن ياسـر وعمـرو   ،وعَبث احلزب األمـوّي بشـؤون املسـلمني ،اإلسالمي
وُهـم ِمـن أركـان املتشـّيعني  ،اعي واملقداد ابن عمرو وحمّمد بـن أيب بكـر ومالـك األشـرتبن احلمق اخلز 

  فنفى ،كانوا ِمن قادة املعارضة السياسية لعثمان والتسّلط األموّي على شؤون األُّمة  ،لإلمام عليّ 
____________________  

  .١٧٥ :٢ تاريخ اليعقويب) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٧٦: بقاملصدر السا) ٣(

    



٣٤ 

  .ومات هناك وحيداً إىل جوار ابنته ،عثمان أبا ذّر الغفاري إىل الربذة
وقـد َوصـف اليعقـويب  ،)عليـه السـالم(ومع اشتداد املعارضة ازداد جتّمع الصحابة وتشيُّعهم لعليٍّ 

  .)١()وحتاملوا يف القول على عثمان ،وماَل قوم مع عليِّ بن أيب طالب( :تلك الظاهرة بقوله
  :وجلوءها إىل عليٍّ بقوله ،وصّور ابن األثري اجتماع املعارضة

وقـد   ،النـاس ورائـي :فقـال لـه ،فـدَخل علـى عثمـان ،فاجتمع الناس فكّلموا عليَّ بـن أيب طالـب(
  .)٢()كّلموين فيك

ويــدفع حمنــة  ،وحــاول أن ينصــح عثمــان ،غــري أّن اإلمــام عليّــاً ْمل يشــارك يف عمليــة الصــراع هــذه
  .والتمّزق عن وحدة األّمة ،ويالصراع الدم

ـــيٍّ  يف تلـــك  )عليـــه الســـالم(إّن دراســـة وحتليـــل بُنيـــة املرتكـــزات األساســـّية للتشـــّيع واملتشـــّيعني لعل
  :توصلنا إىل أّن هذه املرتكزات تتلّخص يف ،املرحلة
  .ووجوب البيعة له ،اإلميان بأحّقية علّي باخلالفة واإلمامة - ١
وميثّــــل هــــذان املبــــدآن املرتكــــز األســــاس  ،اهللا وســــّنة رســــول اهللا الــــدعوة إىل العمــــل بكتــــاب - ٢

  .ومها خالصة التشّيع وجوهره ،للمعتقد الشيعي على امتداد التاريخ
الـذين أمجعـوا علـى البيعـة لعلـيٍّ بعـد  ،وقد ظهر ذلك واضحاً جليّـاً يف تصـرحيات وجـوه الصـحابة

 ِمــن بعــده وَمــن شــايعهم ِمــن الصــحابة ويف تصــرحيات علــيٍّ ووَلديــه احلســن واحلســني ،مقتــل عثمــان
  .والتابعني

____________________  
  .١٦٣ص :املصدر السابق) ١(
  .٢٧٥ :٢ الكامل يف التاريخ/ ابن األثري ) ٢(

    



٣٥ 

  مصطلح التشيُّع في ُلغة السياسة
وإمجـــاع الصـــحابة واألقطـــار اإلســـالمية علـــى  ،وانـــدفاع األُّمـــة بالبيعـــة لعلـــيٍّ  ،وبعـــد مقتـــل عثمـــان

الـذي متـَّت لـه البيعـة  ،عدا معاوية الذي انفرد بالشام وشقَّ عصـا الطاعـة علـى إمـام املسـلمني ،ذلك
ــــَزت  .واخلالفــــة ــــة )أتبــــاع(شــــيعة  :مهــــا ،)شــــيعتان(بعــــد ذلــــك متيّـ وكثُــــر  ،وشــــيعة آل البيــــت ،بــــين أمّي

  :ر فيما يلي بعضاً ِمن هذه االستعماالت التارخييةنذك ،لِكال الفريقني )شيعة(استعمال كلمة 
وبـــني اإلمـــام الســـبط الشـــهيد احلســـني بـــن علـــّي بـــن أيب  ،وقـــع حـــوار بـــني معاويـــة بـــن أيب ســـفيان

  ):شيعة(وكان كلٌّ منهما يستعمل كلمة  ،]عليه السالم [ طالب 
 ،فحّنطنــاهم ،أبيــكأعلمــَت أنّــا قتلنــا شــيعة  ،يــا أبــا عبــد اهللا :وقــال معاويــة للحســني بــن علــيّ (

  ؟ودفّناهم ،وكّفّناهم وصلّينا عليهم
وال  ،لكنّـا واهللا إْن قتلنـا شـيعتك مـا كّفنّـاهم ،ِحجرك وربِّ الكعبـة ):عليه السالم(فقال احلسني 

  .)١()وال دفّناهم ،وال صلّينا عليهـم ،حّنطناهم
  :وِمن هذه االستعماالت

ليــدعوهم إىل لْعــن  ؛بـََلغَــُه أّ�ــم شــيعة لعلــيٍّ  ،قومــاً كــان أحضــر  - أي زيــاد بــن أبيــه - وروي أنـّـه(
  .)٢()وكانوا سبعني رُجالً  ،أو يضرب أعناقهم ،عليٍّ والرباءة منه

إىل ) هــــ ٥٠(مـــا وَرد يف كتـــاب أهـــل العـــراق ســـنة  ،وِمـــن االســـتعماالت التارخييـــة هلـــذا املصـــطلح
  :قال اليعقويب ،)عليه السالم(اإلمام احلسني بن علّي 

____________________  
  .٢٣١ص :املصدر السابق) ١(
  .٢٣٥ص :املصدر السابق) ٢(

    



٣٦ 

وفـيهم  ،اجتمعوا بالكوفة يف دار سليمان بن ُصـَرد ،وملّا تويفَّ احلسن بن علّي وبَلغ الشيعة ذلك(
بســم اهللا الــرمحن  :فكتبــوا إىل احلســني بــن علــّي يعّزونــه علــى مصــابه باحلســن ،بنــو جعــدة بــن هبــرية

فإنّـا حنَمـد إليـك اهللا  ،سـالم عليـك ،ِمن شـيعته وشـيعة أبيـه أمـري املـؤمنني ،سني بن عليّ للح :الرحيم
  :أّما بعد ،الذي ال إله إالّ هو

ث حّيــاً  ،فقــد بَلَغنــا وفــاة احلســن بــن علــيّ  وتقّبــل  ،غفــر اهللا ذنبــه ،يــوم ُولــد ويــوم ميــوت ويــوم يُبعــ
صـاب بـه ،وأحلقه بنبيِّه ،حسناته

ُ
فعنـد اهللا  ،وجـَرب بـك املصـيبة ِمـن بعـده ،وضـاعف لـك األْجـر يف امل

وأنــت وهــذه الشــيعة  ،مــا أعظــم مــا أصــيب بــه هــذه األُّمــة عاّمــة ،وإنّــا هللا وإنّــا إليــه راجعــون ،حنتســبه
  .)١()...خاّصة

ورفـض اإلمـام  ،عةوعندما توّىل يزيد بن معاوية اخلالفة بالقّوة والوراثة خالفاً ملبدأ اُحلكم يف الشري
لعــدم أهليتــه  ؛بيعــة يزيــد ،والشخصــّيات اإلســالمية البــارزة آنــذاك )عليــه الســالم(احلســني بــن علــّي 

فكتبــوا  ،اجتمــع زعمــاء أتبــاع أهــل البيــت يف العــراق ،واحنرافــه عــن اخلــّط اإلســالمي القــومي ،للخالفــة
  ):عليه السالم(لإلمام احلسني 

 ،أّمـا بعـد فحـّي هـال ،ِمن شيعته املؤمنني واملسلمني ،ن عليٍّ للحسني ب :بسم اهللا الرمحن الرحيم(
  .)٢()فالعَجل مثّ العَجل والّسالم ،ال إمام هلم غريك ،فإّن الناس ينتظرونك

  :فقال ،وحتّدث ابن األثري عن تلك األحداث
ــَغ أهــل الكوفــة مــوت معاويــة( أرجفــوا  ،وامتنــاع احلســني وابــن ُعَمــر وابــن الــزبري عــن البيعــة ،وملـّـا بَل
وكتبـوا  ،فـذكروا مسـري احلسـني إىل مّكـة ،واجتمعت الشيعة يف منزل سليمان بن صرد اخلزاعي ،بيزيد

  ،سليمان بن ُصَرد اخلزاعي :منهم ،إليه عن نفرٍ 
____________________  

  .٢٢٨ :٢ تاريخ اليعقويب) ١(
  .٢٤٢ص  :املصدر السابق) ٢(

    



٣٧ 

  .)١()وغريهم ،وحبيب بن مظاهر ،ورفاعة بن شّداد ،واملسّيب بن َجنَبة
نقـرأ يف  ،وهـو ِمـن أنصـار بـين أُميّـة ،ويف كتاب عبد اهللا بن مسلم الذي كَتبه إىل يزيد بـن معاويـة

وهــــو ُيطلقــــه علــــى ذلــــك الكيــــان والتكتّــــل الــــذي بــــايع  ،)شــــيعة(هــــذا الكتــــاب اســــتعمال مصــــطلح 
  :جاء يف الكتاب.. احلسني

وبايعتـــه الشـــيعة للحســـني بـــن علـــّي بـــن أيب  ،م الكوفـــةوأّمـــا بعـــد فـــإّن مســـلم بـــن عقيـــل قـــد قـــدِ (
  .)٢()...فابعث إليها رُجًال قويّاً  ،فإن يُك لك يف الكوفة حاجة ،طالب

عنـدما  ،ويصـف أتبـاع عثمـان بـأّ�م شـيعته ،)شـيعة(وهذا معاويـة بـن أيب سـفيان يسـتعمل كلمـة 
  :ك الوصّيةجاء يف تل ،)هـ٤١(أوصى املغرية بن شعبة يوم والّه الكوفة سنة 

والــــّرتّحم علــــى عثمــــان  ،ال تتحــــاَم عــــن شــــْتم علــــيٍّ وذّمــــه :ولســــت تاركــــاً إيصــــاءك خبصــــلةٍ .. .(
وبـإطراء شــيعة  ،وتــْرك االسـتماع مــنهم ،واإلقصــاء هلـم ،والعيــب علـى أصــحاب علـيّ  ،واالسـتغفار لـه

  .)٣()واالستماع منهم ،واإلدناء هلم )رضوان اهللا عليه(عثمان 
جنده يسـتعمل   ،وعيّنه والياً على الكوفة ،معاوية عندما كتب إىل عبيد اهللا بن زيادوهذا يزيد بن 

ممـّـا يؤيّــد اســتعمال هــذا املصــطلح يف  ،)شــيعة بــين أُميــة(معــّرباً Oــا عــن أتباعــه وشــيعته  )شــيعة(كلمــة 
  :جاء يف هذا الكتاب ،مبعىن التكّتل السياسي واألنصار العقائدّيني ،تلك الفرتة

  )....خيربونين أّن ابن عقيل فيها جيمع اجلموع ،فإنّه كَتب إّيل شيعيت ِمن أهل الكوفة ،أّما بعد(
____________________  

  .٥٣٣ :٢ الكامل يف التاريخ/ ابن األثري ) ١(
  .٢٠٥ص  :اإلرشاد/ الشيخ املفيد ) ٢(
  .هـ ٥١حوادث سنة /  ١٨٨ :٤ تاريخ الطربي) ٣(

    



٣٨ 

خوفــاً ِمــن  ؛فأقبــل مســرعاً إىل دمشــق ،وخّلــف أهــل الشــام عبــد امللــك( :وجــاء يف نــّص اليعقــويب
إّين أخـــاف أن يكــون يف أنفســكم مـــّين  :فقــال هلــم ،واجتمــع النــاس عليـــه ،وثــوب عمــرو بــن ســـعيد

فصـعد املنـرب  ،أو لنضـرَبنَّ ُعنقـك ،واهللا لتقـوَمنَّ إىل املنـرب :فقالوا ،فقام مجاعة ِمن شيعة مروان ،شيء
  .)١()وبايعوه
وأّن بذرتــه اُألوىل قــد  ،)علــّي وبَِنيــه(هــو متابعــة أهــل البيــت  :كــذا يّتضــح لنــا أّن معــىن التشــّيعوه

مثّ ظهـر يف املدينــة املنـّورة يف صـفوف الصــحابة  ،)صـّلى اهللا عليــه وآلـه(ُولـَدت علـى عهــد رسـول اهللا 
إىل أحّقيــة علــّي كتكّتــل يــدعو   )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(َحــول علــّي وفاطمــة بنــت رســول اهللا  ،األوائــل
  ).صّلى اهللا عليه وآله(بعد أن كان حّباً وَوالًء لشخصه يف عهد رسول اهللا  ،باخلالفة

ـــاً وسياســـّياً  ـــٍز لإلســـالم ؛ّمث امتـــّد مـــذهباً عقيـــدياً وفقهّي ـــٍي متمّي  ،نتيجـــًة ِلمـــا حيِمـــل ِمـــن فْهـــٍم ووْع
 ،لـَور هـذا املـنهج العقيـدي والفقهـيفتب ،)علـيهم السـالم(استمّده ِمـن فْهـم ووعـي اإلمـام علـّي وبَِنيــه 

املعاصـــرَين أليب حنيفـــة  ،)عليهمـــا الســـالم(علـــى يـــد اإلمـــامني حمّمـــد البـــاقر وولـــده جعفـــر الصـــادق 
  .ومالك بن أنس وغريمها ِمن أصحاب املذاهب الفقهية

والكشــف  ،هــو عبــارة عــن طريقــٍة ومــنهٍج لَفْهــم اإلســالم :وينبغــي أْن نشــري هنــا إىل أّن املــذهب
  .تواه يف ا]االت العقيدية والتشريعية والسياسيةعن حم

 )عليــــه الســــالم(واّتســــع عنــــد اشــــتداد الصــــراع بــــني علــــيٍّ  ،وعنــــدما تبلــــور هــــذا الكيــــان الشــــيعي
وقـاتلوا  ،وأصـحاب بيعـة الرضـوان ،انضـّم إىل صـفوف علـيٍّ البـدريون واملهـاجرون واألنصـار ،ومعاوية

وكـــان مـــع علـــيٍّ يـــوم ( :ذَكـــر اليعقـــويب ذلـــك بقولـــه... معـــه معاويـــة بـــن أيب ســـفيان يف معركـــة ِصـــّفني
وِمــن ســائر املهــاجرين  ،وممّــن بــايع حتــت الشــجرة ســبعمئة رُجــل ،ِصــّفني ِمــن أهــل بــْدر ســبعون رُجــالً 

  وْمل يكن مع ،واألنصار أربعمئة رُجل
____________________  

  .٢٥٨ :٢ ويبتاريخ اليعق) ١(
    



٣٩ 

  .)١()...معاوية ِمن األنصار إالّ النعمان بن بشري ومسلمة بن خمّلد
  :وقد انقسم الصّف اإلسالمي آنذاك إىل أربعة أحزاب سياسية هي

  .ويقوده معاوية بن أيب سفيان ،احلزب األَُمويّ  - ١
  .حزب عائشة وطلحة والزبري بن العّوام - ٢
ــيٍّ حــزب اخلــوارج الــذين انفصــلوا  - ٣ ولــذا عــّدهم أصــحاب الِفــرق ِمــن  ؛عــن جــيش اإلمــام عل
  .الشيعة
  .الذي كان ميّثل اخلالفة الشرعية ويقود اُألّمة ،حزب علّي بن أيب طالب - ٤

وخـطٍّ فكـريٍّ َحـول احلسـن  ،اسـتمّر التشـّيع كحـزٍب سياسـيٍّ  )عليه السالم(وبعد استشهاد عليٍّ 
غـــري أّن الظـــروف السياســـية اضـــطّرت  ،وجتّمعـــوا َحولـــه ،فبايعـــه املســـلمون ،)عليـــه الســـالم(بـــن علـــّي 

وْفـــق شـــروٍط ومبـــادئ اتّفـــق عليهـــا  ،)٢(والتنـــازل عـــن اخلالفـــة لـــه ،اإلمـــام احلســـن إىل مصـــاحلة معاويـــة
خالفـاً للعهـد الـذي أبرمـه  ،ونّصـب ابنـه يزيـد خليفـًة للمسـلمني ،فنكث معاوية عهده هـذا ،الطرفان

  .وخالفاً ملبدأ اُحلكم الذي نصَّت عليه الشريعة اإلسالمية ،)عليه السالم(مع اإلمام احلسن 
اشـــرتطه احلســـن  ،ونقـــرأ يف كتـــاب الُصـــلح بـــني احلســـن بـــن علـــّي ومعاويـــة بـــن أيب ســـفيان شـــرطاً 

  ،ويكشـف هـذا الكتـاب امتـداد كتلـة التشـّيع ،ودفْـع التسـّلط األمـوّي عـنهم ،حلماية شيعة آل البيـت
ألّ�ــا كانــت قــّوة املعارضــة  ؛واحلفــاظ عليهــا ،بيــت علــى محايتهـاكقـّوة سياســية وفكريــة حيــرص أهــل ال

  .املستهَدفة ِمن ِقَبل احلزب األمويّ 
وعانــــت شــــيعة أهــــل البيــــت أشــــّد املعانــــاة ِمــــن اإلهانــــة والقْتــــل  ،غــــري أّن معاويــــة ْمل يــــِف بــــذلك

  فقد قَتل معاوية عدداً ... ما ضجَّ به التاريخ ،والتعذيب واملالحقة واحلرمان
____________________  

  .١٨٨ :٢املصدر السابق ) ١(
... علــى أن تكـون لـه اخلالفــة ِمـن بعــده(اشــرتط اإلمـام احلســن علـى معاويـة  ،تـاريخ اخللفـاء/ جـالل الـِدين الســيوطي ) ٢(

  .١٧٩ص ):فأجابه معاوية إىل ما طلب
    



٤٠ 

نــذكر مــنهم  ،الــذين كــانوا ِمــن أفضــل الصــحابة والتــابعني )عليــه الســالم(ِمــن طالئــع شــيعة علــّي 
 ،وعبـد اهللا بـن حيـىي احلضـرمي ،وعمـرو بـن احلمـق اخلزاعـي ،حْجر بن عدي وستة معـه ِمـن أصـحابه

  .وكثري غريهم ،وأوفر بن حصني ،وجويرية بن مهر العبدي ،ورشيد اهلجري
  ،وعنــدما بــدأ احلــزب األمــوّي ُيســلِّط اإلرهــاب علــى شــيعة آل البيــت يف عهــد احلســن واحلســني

فلّمــــا استشــــهد احلســــن بــــن علــــّي ... ولكــــن دون جــــدوى ،كــــان االحتجــــاج يصــــدر ِمــــن الســــبطني
 ،جتّمـــع الشـــيعة َحـــول اإلمـــام احلســـني ،مســـموماً علـــى يـــد معاويـــة بـــن أيب ســـفيان )عليهمـــا الســـالم(

حــّىت مــوت  ،وطلــب مــنهم االلتــزام بعهــد الُصــلح ،إالّ أنّــه رفــض ذلــك ،وطــالبوه بــالثورة علــى معاويــة
وحـّول اُحلكـم اإلسـالمي إىل  ،وعقـد البيعـة البنـه يزيـد ،غري أّن معاوية خالف ميثاق الصلح ،معاوية

  .فرفض احلسني ووجوه الصحابة والتابعون بيعة يزيد ،ُحكٍم مَلكيٍّ وراثي يف احلزب األمويّ 
الثــورة علــى حكومــة يزيــد  )عليهمــا الســالم(وأعلــن احلســني بــن علــّي  ،وبــدأت املواجهــة املســّلحة

  .وقاد الكفاح كإماٍم للمسلمني ومسؤوٍل عن حفظ اُألّمة والرسالة ،موت معاوية بعد
ويـــربز التشـــّيع كتكتّـــٍل سياســـيٍّ وخـــطٍّ فكـــريٍّ  ،ونشـــاهد مصـــطلح الشـــيعة يتكـــّرر يف هـــذه احلقبـــة

ــيّ  ــيٍّ وأخيــه احلســن   ،معــارض ِمــن َحــول اإلمــام احلســني بــن عل كمــا كــان يتحــّرك ِمــن َحــول أبيــه عل
وجيّسد هذا الوجود السياسي الكتاب الذي وّجهه أهل العراق إىل اإلمـام احلسـني  ،)السالمعليهم (

  :فقد جاء فيه ،بن عليّ 
ِمــن شــيعته وشــيعة أبيــه أمــري املــؤمنني  ،للحســني بــن علــيٍّ أمــري املــؤمنني :بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(

فقــد اخضــّر  ،يــا ابــن رســول اهللافالعَجــل  ،ال رأي هلــم غــريك ،فــإّن النــاس ينتظرونــك ):عليــه الســالم(
فإّمنــا تقــِدم  ،فاقــِدم علينــا إذا شــئت ،وأورقــت األشــجار ،وأعشــبت األرض ،وأينعــت الثمــار ،اجلََنــاب

  والّسالم ،على ُجنٍد جمنَّدة لك
    



٤١ 

  .)١()وعلى أبيك ِمن قبلك ،عليك ورمحة اهللا وبركاته
 ،ووقعــــت املواجهــــة بينــــه وبــــني اجلــــيش األمــــويّ  ،فتوّجــــه احلســــني ِمــــن املدينــــة املنــــّورة إىل العــــراق

وحّلـــت الفاجعـــة بـــآل البيـــت  ،واستشـــهد اإلمـــام احلســـني ومثانيـــة وســـبعون ِمـــن أصـــحابه وأهـــل بيتـــه
وانطـــوت مرحلـــة قيـــادة املواجهـــة املســـّلحة ِمـــن جانـــب أئّمـــة أهـــل  ،ونشـــبت الفـــنت والثـــورات ،النبـــويّ 

  .] عليهم السالم[ البيت بعد عليٍّ واحلسن واحلسني 
الــــذي اســـتمّر طيلــــة حيــــاة اإلمـــام علــــيٍّ ووَلَديــــه  ،وباســـتقراء وقــــائع الكفــــاح السياســـي والفكــــري

نالحـــظ أنَّ دعـــو_م  ،وَمـــن تـــابعهم وجاهـــد معهـــم ،)عليهمـــا الســـالم(احلســـن واحلســـني  ،الِســـْبطني
هويّـــة  إليضـــاح وبلـــَورة ؛ترّكـــزت َحـــول املطالبـــة بالتمّســـك بكتـــاب اهللا وســـّنة رســـول اهللا والعمـــل Oمـــا

  .وجوهر حركتهم الفكرية ،)عليهم السالم(التشّيع ألهل البيت 
ِمـن ذلـك مـا  .الـيت صـدرت عـن األئّمـة وآبـائهم ،ويتجّسد ذلك واضحاً يف املواقف والتصرحيات

أن ( :واشـرتط علـى معاويـة ،)عليهمـا السـالم(وَرد يف كتاب الُصلح الذي ثّبت فيه احلسـن بـن علـّي 
عليـه (ويظهـر ذلـك واضـحاً يف الرسـالة الـيت كتبهـا اإلمـام احلسـني  ،)وسـّنة نبيّـهيعمل فيهم بكتـاب اهللا 

 ،وأنــا أدعــوكم إىل كتــاب اهللا ،وقــد بعثــت رســويل إلــيكم Oــذا الكتــاب.. .( :ألهــل العــراق )الســالم
وإْن تسـمعوا قـويل وتطيعـوا أمـري أهـدِكم  ،وأّن الِبْدعـة قـد ُأحييَـت ،فإّن السّنة قد أُميتـت ،وسّنة نبّيه

  ).والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،سبيل الرشاد
 ،شـيعة آل البيـت بقيـادة علـيٍّ واحلسـن واحلسـني :وهكذا يّتضح لدينا ظهـور شـيعَتني متـواجهتني

  .وشيعة بين أُمّية خالل حكومة معاوية وابنه يزيد وما تالها ِمن فرتة اُحلكم األمويّ 
____________________  

  .١٦ - ١٥ص  :مقتل اإلمام احلسني/ السّيد ابن طاووس ) ١(
    



٤٢ 

  الَتشرذم والخروج عن الخّط الشيعي
 ،انشــقَّ جــيش علـــيٍّ  ،والــيت انتهــت بــالتحكيم ،يف معركــة ِصــّفني الــيت وقعــت بــني علــّي ومعاويـــة

يعـّدها علمـاء الِفـرق ِفرقـًة و  ،ومسّيـت هـذه الِفرقـة بـاخلوارج ،وخرجت منه مجاعة حمتّجة على التحكـيم
ري أّن الدراســة املوضــوعية تنفــي انتســاب هـذه الِفرقــة إىل الشــيعة ،شـيعّيةً  ذلــك ألّ�ــم انشــّقوا علــى  ؛غــ

 ،ّمث حتّولـــــوا إىل كيـــــاٍن سياســـــي ،وقـــــاتلوه واغتـــــالوه ،ورفضـــــوا إمامتـــــه ،اإلمـــــام علـــــّي مؤّســـــس التشـــــّيع
  ،يديــة الــيت حيملهــا أئّمــة أهــل البيــت وأتبــاعهمختتلــف عــن اآلراء العق ،وأصــحاب عقائــٍد خاّصــٍة Oــم

ختتلـف عــن فْقـه أهــل البيـت ونظــريّتهم يف  ،كمـا أصــبح هلـم ِفْقــه ونظريـة سياســية يف اُحلكـم واإلمامــة
  .اُحلكم والسياسة

انســـحب اإلمـــام علـــّي بـــن  ،)هــــ ٦١(يف العاشـــر ِمـــن احملـــّرم ســـنة  )١(وبعـــد مقتـــل اإلمـــام احلســـني
إمـــام أهــل البيـــت يف تلـــك الفــرتة ِمـــن املواجهـــة املكشـــوفة  ،)ليهمــا الســـالمع(احلســني زَيـــن العابـــدين 

فواصــل قيــادة  ،لعــدم تــوفّر الظــروف املناســبة لــذلك ؛الــذي ســلَكه آبــاؤه األطهــار ،والكفــاح املســّلح
كمـا واصـل مهاّمـه الِعلميـة والفكريـة يف ِحْفـظ الرسـالة والـدفاع   ،وتنظيم الكيان الشيعي بصـورٍة سـّرية

  .وبيان أحكامها ومعارفها ،عن نقائها وأصالتها القرآنية
ظهـرت يف ميـدان الصـراع  ،ويف تلك املرحلة نشأت ِفرق وتكـّتالت شـيعية ذات أهـداف سياسـية

مثّ أتباع زيد بن علـّي  ،بيدة الثقفيوأتباع املختار بن ع ،فظهرت مجاعة التّوابني ،ضّد اُحلكم األَمويّ 
وقـد أعلـن زيـد الثـورة علـى هشـام بـن  ،نسـبًة إليـه.. الـذين مسـُّوا بالزيديـة )رضـي اهللا عنـه(بن احلسني 

  .)هـ ١٢١(الذي قَتل زيداً وصَلبه سنة  ،عبد امللك األَمويّ 
____________________  

  .ِمن هذا الكتاب )ملاذا التقية(موضوع سنعرض جانباً ِمن مأساة أهل البيت يف كربالء يف ) ١(
    



٤٣ 

وتعتقـد هـذه الِفرقـة  ،ويكثـر أتبـاع زيـد يف الـيمن ،وْمل تـزل تلـك الِفرقـة الشـيعية موجـودة حـّىت اآلن
ن اّتصـف بـالِعلم والشـجاعة مـنهم ،بإمامة زيد بن علّي بن احلسني

َ
 ،مثّ اإلمامة هي يف ُولد فاطمة مل

  .وتصّدى للقيادة بالثورة على الظلم
بــــدأت تظهــــر النظريــــات الفكريــــة  )عليهمــــا الســــالم(ويف فــــرتة حيــــاة اإلمــــاَمني البــــاقر والصــــادق 

وبـــــدأ  .يف الصـــــّف الشــــيعي ،واالختالفــــات يف فـَْهـــــم اإلمامــــة وحتديـــــد شــــخص اإلمــــام ،والسياســــية
ق الغُـالة االحنراف والضالل يسوق ِفرقاً كثـريًة انتسـبت إىل التشـّيع كاملغرييـة واخلطّابيـة وغريهـا ِمـن فِـرَ 

ـــَرق الشـــيعة ،واملفّوضـــة ـــرق ِمـــن ِف ـــاب الِف غـــري أّن أهـــل البيـــت تـــربّؤوا مـــنهم وَلَعنـــوهم  ،وقـــد عـــّدها ُكّت
  .وطردوهم

يف حـــني اســـتمّر خـــّط التشـــّيع بنقائـــه وأصـــالته املعهـــودة أيّـــام علـــّي واحلســـن واحلســـني وعلـــّي بـــن 
الــيت ُولــَدت يف  ،ِمــن الِفــَرق الضــالّةيكــافح كفاحــاً ِعلميــاً ضــّد احنــراف تلــك الِفــرق وغريهــا  ،احلســني

وقــد قـاد الكفــاح ِمــن أْجــل النقـاء واألصــالة اإلســالمية أئّمـُة التشــّيع يف تلــك الفــرتة  ،البيئـة اإلســالمية
مثّ ابنــــه موســــى بــــن جعفــــر  ،)عليــــه الســــالم(ّمث ابنــــه جعفــــر الصــــادق  ،)عليــــه الســــالم(حمّمــــد البــــاقر 

ّمث ابنــه حمّمــد بــن علــّي اجلــواد  ،)عليهمــا الســالم(مثّ ابنــه علــّي بــن موســى الرضــا  ،)عليهمــا الســالم(
عليهمـا (ّمث ابنه احلسن بـن علـّي  ،)عليهما السالم(ّمث ابنه علّي بن حمّمد اهلادي  ،)عليهما السالم(

  ).عّجل اهللا فَرَجه(مثّ انتهت مسرية التشّيع إىل قيادة حمّمد بن احلسن املهدي .. )السالم
هـــو حــــديث عـــن خــــّط أهـــل البيــــت ومـــذهبهم بنقائــــه  ،واحلـــديث عـــن التشــــّيع يف هـــذه املرحلــــة

  .وأصالته القرآنية
الذي ُمسّـَي  - مذهب أهل البيت - وسنعرف فيما هو آٍت ِمن البحث هذا املذهب اإلسالمي

 ،)لسـالمعلـيهم ا(العتقـاده بإمامـة اثـين عشـر إمامـاً ِمـن سـادة أهـل البيـت  ؛مبذهب الشيعة اإلماميـة
  وُمسَّي كذلك باملذهب اجلعفرّي نسبًة إىل اإلمام

    



٤٤ 

  ،كمــــا نســــبت املــــذاهب الفقهيــــة إىل أصــــحاOا  ،ِلمــــا أظهــــر ِمــــن الِعلــــم والفْقــــه ؛جعفــــر الصــــادق
  .اخل... كاملذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي والزيدي

    



٤٥ 

  الفصل الثاني

  منهج البحث والتفكير

  )السالم عليهم(في مدرسة أهل البيت 
    



٤٦ 

    



٤٧ 

  تقديمٌ 
ري عبــارة عــن الطريقــة الــيت يســلكها الباحــث أو املفّكــر يف تنظــيم وإجــراء  ،مــنهج البحــث والتفكــ

الطريقـة الـيت يّتبعهـا ( :وقد عّرف منهج البحث بأنّـه ،للوصول إىل النتائج املرجّوة ِمن البحث ؛أحباثه
  .)١()ويف استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد ،العلماء يف وْضع قواعد الِعلم

رغـم وجـود عناصـر مشـرتكة بـني  ،وِمن الواضـح أّن لكـّل ِعلـٍم ومعرفـٍة بَشـريٍّة منهجهـا اخلـاّص Oـا
  .منهاج العلوم واملعارف البشرية كافّة

 ،اثهمجيـد علمـاء اإلسـالم قـد سـاروا يف دراسـا_م وأحبـ ،إّن املتأّمل يف العلوم واملعارف اإلسالمية
ــٍة وحمــّددة ــٍس منهجيّــٍة منظّم لــذا كانــت الُبنيــة النظريــة لكــّل ِعلــٍم  ؛وحتديــد عطــائهم الِعلمــي وفْــق ُأُس

قائمـــة علـــى  ،كِعلـــم التوحيـــد واألخـــالق واحلـــديث والفْقـــه والتصـــّوف والِعرفـــان بُنيـــة منّســـقة  ،ومعرفـــةٍ 
كمـا كـان لكـّل   ،حـث يف تطبيقـهإالّ مـا أخطـأ البا ،متوافق النتائج ،أساس منهج حبٍث مّتسق اخلُطى

  اّجتاٍه مذهيبٍّ وحدته
____________________  

  .١٢٣ص  :خالصة املنطق/ عبد اهلادي الفضلي ) ١(
    



٤٨ 

  .ومبانيه األساسية اليت سامهت يف تصميم شخصيّته الفكرية ،املنهجّية
واالّجتاهــات  ،اإلســالمية وعنــد حتليــل االّجتــاه العــاّم يف كــّل بُنيــٍة منهجيّــٍة ِمــن بُــىن العلــوم واملعــارف

فـانطلق  ،أو عقلياً  ،جند أّن هناك ُأُسساً ومنطلقات آَمن Oا كّل فريٍق إمياناً شرعياً  ،الفكرية واملذهبية
 .أو البحـث يف تلـك املسـألة ،منها حيـّدد بُنيـة املـنهج الِعلمـي الـذي يثبّـت ُأسـس وقواعـد ذلـك الِعلـم

الــيت اتّبعهــا علمــاء أهــل  ،اً مبنــاهج البحــث األساســيةوِمــن املفيــد أن نســتعرض بشــكٍل مــوجز تعريفــ
  :البيت يف ا]االت اآلتية

  ).نظرية املعرفة(املنهج املعريف  - ١
  .املنهج العقيدي - ٢
  .)١(منهج الفْقه واالستنباط  - ٣
  .)٢(املنهج السلوكي - ٤

 ،واإلهليّـات ،املعرفـة( :والعطـاء احلضـاري مبختلـف حقولـه ،وتشمل هذه املناهج املسـاحة الِعلميـة
ّــًة متناســقًة يف كــّل اّجتــاٍه مــذهيبٍّ  ،)والشريعـــة ،والسلـــوك ،والقــَيم ،والطبيعــة وتصــنع منــه منظومــًة فكري

  :أّن املعارف والعلوم واألفكار اإلسالمية مّرت بعّدة مراحل هي :وجدير ذِكره .ومدرسٍة فكريّةٍ 
  ).الكتاب والسّنة(مرحلة النّص  - ١
  .تفسريمرحلة ال - ٢
  .مرحلة التنظري - ٣
  .مرحلة الفلسفة - ٤

____________________  
  .يف املكان املناسب ِمن هذا الكتاب يف فصَلني مستقلَّني ،سنبحث منهج الفْقه واالستنباط واملنهج السلوكي) ٢(و ) ١(

    



٤٩ 

تـأثّرت  ،وبشكٍل خاصٍّ مرحلة التنظري والفلسـفة ،وال خيفى أّن مراحل التفسري والتنظري والفلسفة
كــالفكر اليونــاين والفكــر الفارســي والفكــر البــوذي وأفكــار أصــحاب   ،مبخّلفــات الشــعوب وأفكارهــا

فكـان سـبباً  ،وقد حدث هذا التأثّر بدرجاٍت متفاوتـة ،كالفكر املسيحي واليهودي  ،الديانات احملّرفة
  .وحدوث االحنرافات الفكريّة ،يف نشأة عشرات الِفَرق

 )عليـــه الســـالم(وبصـــورٍة خاّصـــٍة يف عهـــد اإلمـــامني حمّمـــد البـــاقر  ،وقـــد جاهـــد أئّمـــة أهـــل البيـــت
 ،وعلـى كـّل صـعيٍد ِمـن أصـعدة الفكـر واملعرفـة ،جهــاداً مسـتمرّاً  )عليه السالم(وولده جعفر الصادق 

ري اإلســالمي وأصــالة الفْهــم  ،اء العقيــدة والشــريعةواحلفــاظ علــى نقــ ،ِمــن أجــل صــيانة الفكــر والتفكــ
  .واالستنباط بشّىت حقوله ومراتع رّواده

الـيت ثبّتوهـا  ،وفيما يلي ِمـن البحـث ننقـل عـن أسـاطني الفكـر اإلمـامي اآلراء واُألُسـس واُألصـول
ذهبيّـة وباُألسـس الِعلميـة لُبنيـة هـذه املدرسـة امل ،لنعطـي حملـًة تعريفيّـًة باملعـامل األساسـية ؛يف هذا ا]ال

كما نشأت املدارس املذهبيـة اُألخـرى يف املعرفـة والعقيـدة   ،اليت نشأت يف الصّف اإلسالمي ،العريقة
  .والفْقه واالستنباط والسلوك

أنّــــه انطلــــق يف  ،ســــنالحظ ِمــــن َعــــرض املرتكــــزات األساســــية ملــــنهج البحــــث والتفكــــري اإلمــــامي
فحصــل علــى  ،وفْــق مــنهج القــرآن وتوجيهــهونّســق بينهمــا  ،مســّلماته األساســية ِمــن الشــرع والعقــل
فحّقـق النمــّو والتوالــد  ،بعيــٍد عــن اخلرافـة والتوقّــف والتحّجــر ،مـنهج حبــٍث أصـيل ملتــزم ومعطــاء ُمنـِتج

وحيـرتم العقــل ويوّظفـه كمــا  ،ينطلـق ِمــن الشـرع ،فكــان منهجـاً خصـباً وأصــيالً  ،وااللتـزام يف آٍن واحـد
وإليــك  ،قراء واالحتمــال والقيـاس اســتخداماً منهجيـاً دقيقــاً ويســتخدم االسـت ،يوظّـف احلــّس والتجربـة

  :هذه اآلراء واُألسس
    



٥٠ 

  ):نظرية المعرفة(المنهج المعرفي  - ١
 ،لقــد حتــّدث الشــيخ املفيــد وهــو ِمــن أســاطني الفكــر اإلمــامي يف القــرن الرابــع واخلــامس اهلجــرّيني

الــيت تقــود إىل اإلميــان بقضــايا ومســائل  ،عــن اُألســس العاّمــة لنظريــة املعرفــة ،)هـــ ٤١٣(وتــويفَّ ســنة 
ــك واضــحاً يف   ،قــد ال توصــل النظريــات اُألخــرى إىل تلــك النتــائج واملعطَيــات ،عقيديــة كمــا نقــرأ ذل

  :النّص اآليت
 ،وهــو حاصــل ِمــن جهــة االكتســاب ،إّن الِعلــم بصــّحة مجيــع األخبــار طريقــه االســتدالل :أقــول(

وإىل هــذا القـــول  .)١(والقــول فيــه كـــالقول يف مجلــة الغائبــات ،وال يصــّح وقــوع شــيٍء منـــه باالضــطرار
  .)٣())األخبار خ(وخيالف فيه البصريّون واملشّبهـة وأهـل اإلجبـار  ،)٢(يذهب مجهور البغدادّيني

الـذي  ،ونقرأ يف ما عَرضه العّالمـة احلِلّـي بلـَورًة وتنظـرياً لنظريـة املعرفـة والبحـث يف املـنهج اإلمـامي
  ):رمحه اهللا(قال  ،ختتلف عن عطاء غريه ِمن املناهج ،روج بنتائج مذهبية حمّددةيقود إىل اخل

ــأيت( وحصــل فيــه ِمــن  ،وبــه تُعــَرف األشــياء ،ملـّـا كــان اإلدراك أعــَرف األشــياء وأظهرهــا علــى مــا ي
ـــْدء بـــه ،مقـــاال_م أشـــياًء عجيبـــًة غريبـــةً  ـــق الـــنْفس  .فلهـــذا قـــّدمناه ؛وَجـــب الب اعلـــم أّن اهللا تعـــاىل خَل

  (*)خالية عن مجيع العلوم ،إلنسانية يف مبدأ الفطرةا
____________________  

  .واليت يراد اكتشافها ،خمتلف القضايا ا]هولة لدى اإلنسان :مجلة الغائبات) ١(
الـيت هـي األصـل  ،اليت افرتقـت يف بعـض متبنّيا_ـا عـن مدرسـة االعتـزال البصـرية ،يقصد Oم مدرسة االعتزال البغدادية) ٢(

  .يف مدرسة االعتزال
  .١٠٤ص  :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ٣(

  :قّسم العلماء العلوم واملعارف البشرية على قسمني مها(*) 
ومثـــل  ،مثـــل اســتحالة اجتمــاع النقيضــني ،وهــي العلــوم الـــيت ال حيتــاج التصــديق Oــا إىل االســتدالل :العلــوم الضــرورية - ١

  .الكّل أكرب ِمن اجلزء
  .وُكَرويّة األرض ،مثل وجود اهللا ،وهي العلوم اليت حتتاج إىل إثباٍت برهاينٍّ واستدالل :النظرية العلوم - ٢

    



٥١ 

  .وذلك ُمشاَهد يف حال األطفال ،قابلة هلا ،بالضرورة
فـيحّس الطفـل  ،وهـي القـوى احلّساسـة ،Oـا حيصـل اإلدراك ،ّمث إّن اهللا تعاىل خلَـق للـنْفس آالت

علـــى ســـبيل  ،ومييّـــز بواســـطة اإلدراك الَبَصـــري ،س مـــا يدركـــه ِمـــن امللموســاتيف أّول والدتــه حبـــّس ملـْــ
ـــق بتلـــك  ،التـــدريج بـــني أبويـــه وغريمهـــا وكـــذا يتـــدرّج يف العلـــوم وبـــاقي احملسوســـات إىل إدراك مـــا يتعّل

  .اآلالت
 ،باينـةوامل ،ِمـن املشـاركة ،فيـدرك بواسـطة إحساسـه بـاألُمور اجلزئيـة اُألمـوَر الكّليـة ،ّمث يزداد تفطّنـه

  .ويعقل األُمور الكلّية الضرورية بواسطة إدراك احملسوسات اجلزئية
 ،أدرك بواسـطة العلــوم الضـرورية العلـوم الَكْســبية ،وتفطّـن مبواضــع اجلـدال ،ّمث إذا اسـتكمل العلـوم

والعلوم الضـروريّة الكّليـة فـرٌع  ،فقد ظهر ِمن هذا أّن العلوم الكْسبية فرٌع على العلوم الضروريّة الكلّية
وال يصـّح الفـرع إالّ بعـد صـّحة  ،فاحملسوسات إذن هي أصول االعتقادات ،على احملسوسات اجلزئية

  .فالطعن يف األصل طعٌن يف الفرع ،أصله
إالّ  ،واحلنابلــة ،واملالكيـة ،والشــافعية ،ومجاعـة األشـاعرة الــذين ُهـم اليــوم كـّل اجلمهـور ِمــن احلنفيـة

فلـزَِمهم إنكـار املعقـوالت  ،أنكروا قضايا حمسوسة على ما يأيت بيانه ،اليسري ِمن فقهاء ما وراء النهر
  .)١()...ويلزمهم إنكار الَكْسبّيات ،الكّلية اليت هي فرع احملسوسات

أّن املـنهج اإلمـامي يرتّـب نظريـة  ،وهكذا يّتضح لنا ِمن خالل التأّمل يف هـذه النصـوص املنهجيـة
  :ملعرفة كاآليتا

فاإلنسان حيصل ِمـن خـالل أَدوات  ،هي أصل املعرفة البشرية ،اإلميان بأّن املعارف احلّسية - ١
  .على اجلزئّيات احلّسية - عن طريق املمارسة والتجربة - احلسّ 

____________________  
  .٤٠ - ٣٩ص  :ْ�ج احلّق وكْشف الصْدق/ العّالمة احلِّلي ) ١(

    



٥٢ 

  .ل ينتزع ِمن تلك املعارف احلّسية اجلزئّية معارف كلّية عاّمةإّن العق - ٢
وهــي املعــّرب  ،هــي عمليــة اســتقرائية ،إّن احلصــول علــى املعــارف الكلّيــة ِمــن تلــك اجلزئيــات - ٣

  :الذي ُعّرف بأنّه ،عنها مبنهج االستقراء
  ).عبارة عن دراسة جزئّياٍت عديدٍة يستنبط منها ُحكم عامّ (
  .املعلومات الضروريّة الكلّية ،اإلنسان عن طريق إدراك احملسوسات اجلزئيةتتوفّر لدى  - ٤
وبـذا  ،لتحصيل املعارف والعلوم الكْسبية والبنـاء عليهـا ؛إّن العلوم الضروريّة ُتسَلك كُأُسس - ٥

إّمنـا  ،ومبختلف فروعها املاّديـة والعقليـة واإلنسـانية ،تكون العلوم واملعارف اليت حيصل عليها اإلنسان
  .هي فرع على العلوم الضرورية الكّلية

أّن اإلميـان بـاهللا  ،ينتج ِمن هذا التسلسل املنطقـي يف بُنيـة نظريـة املعرفـة يف املدرسـة اإلماميـة - ٦
إّمنا يبتين التصديق Oا والربهنة عليها علـى أّوليـات منتزعـة ِمـن  ،وما يرتبط به ِمن معارف وعلوم إهلّية

إّمنـا أُنتـزع ِمـن جزئيـات حّسـية  ،بدأ العلّية والسـببّية الـذي يوصـل إىل اإلميـان بـاهللافم ،املعارف احلّسية
أّن األشـــياء مرتبطـــة  ،فاإلنســـان يشـــاهد يف عـــاَمل احلـــّس والطبيعـــة ،يف بـــْدء تكّونـــه يف ذهـــن اإلنســـان

ـــة الوجـــود وخـــالق الكـــون فأوصـــله هـــذا املبـــدأ ،بعلِلهـــا وأســـباOا لـــى مبـــدأ اعتمـــاداً ع ،إىل اإلميـــان بعّل
  .القياس

صـّور العالقـة بـني  - الكالمـي )اليـاقوت(صـاحب كتـاب  - وصّور أبو إسحاق إبراهيم النـوخبيت
الـذي  ،منطلقـاً ِمـن مبـدأ اإلميـان بقـانون العلّيـة ،كالعالقة بني السـبب والنتيجـة  ،التفكري وإنتاج العلم
  ).كسائر األسباب املوّلدة ملسببا_ا  ،والنظر يوّلد الِعلم( :قال ،وأنكرته األشاعرة ،آمنت به اإلمامية
  :أقول( :قائالً  ،على ما َأورده النوخبيت - العالّمة احلِّلي - وعّلق الشارح

    



٥٣ 

  .النظر الصحيح يوّلد الِعلم :فقالت املعتزلة ،اختلف الناس يف ذلك
  .تكالعاديّا  ،إّن الِعلم حيصل عقيبه ]ّرد العادة ِمن ِفعل اهللا تعاىل :وقال األشاعرة

إْن ْمل  ،إّن الِعلـم مـا يلـزم النظـر لزومـاً واجبـاً  :اجلـويين ـ - وإمـام احلـَرمني ،وقال أبـو بكـر البـاقالين
  .)١()يتوّلد عنه

كمــــا تولِّــــد   ،وهــــو أّن التفكــــري يولّــــد املعرفــــة ،وهكــــذا يتحــــّدد مرتكــــز أســــاس يف الفكــــر اإلمــــامي
 ،خالفــاً لنظريــة األشــاعرة الــيت أنكــرت قــانون الســببّية ،وهــي ِمــن ِفعــل اإلنســان ،األســباب نتائجهــا

  .إذ رّدت األفعال كّلها إىل اهللا سبحانه مباشرة ؛وفسَّرت العالقة بني األشياء بالعادة
  :المنهج العقيدي - ٢

وأّ�ــــا نظريــــة شــــاملة ملعرفــــة الطبيعــــة والفكــــر  ،بعــــد أْن حتــــّددت نظريــــة املعرفــــة مبرتكزا_ــــا الكلّيــــة
العالقـة بـني هـذه النظريـة  - كما مرَّ علينـا - وأوضح العلماء ،ملعارف اإلنسانية مجيعهاواإلهليات وا

صـــار واضـــحاً لـــدينا أّن معرفـــة اهللا وُرُســـله وِدينـــه لـــيس بِوســـع العقـــل أن يســـتقّل  ،وبـــني اإلميـــان بـــاهللا
ن يُثبـت فهـو يسـتطيع أ ،بـل ال بـّد لـه ِمـن وحـي وشـريعة يكّمـالن تشخيصـه ،بإدراكها إدراكاً كـامالً 
ولكّنـــه يعجـــز عـــن  ،وإن مل يكـــن هنـــاك وحـــي ورســـل ،خلَـــَق هـــذا الوجـــود ،وجـــود خـــالٍق عـــاملٍِ قـــدير

كما أنّـه عـاجز   ،وكثري من املسائل اليت بّشر Oا الرسل ،تشخيص عاَمل اآلِخرة وحساب القرب واجلزاء
ري ِمــن األحكــام والتكــاليف ا أربــع وأّ�ــ ،كوجــوب الصــوم ووجــوب صــالة الظهــر  ،عــن تشــخيص كثــ

أو لـيس  ،ليس بِوسـعه أن يكتشـفها مـع عـدم وجـود بيـان شـرعي ،وإيضاح تفصيالت كثرية ،ركعات
  .بِوسعه أن يدركها بصورٍة مطلقة

____________________  
َلكوت يف شرح الياقوت/ العّالمة احلِّلي ) ١(

َ
  .١٥ص  :أنوار امل

    



٥٤ 

إّن مدرســة أهــل البيــت انطلقــت ِمــن مبــدأ أي حتتــاج إىل  - أّن اإلميــان بــاهللا قضــية نظريــة :لــذا فــ
ري ،فـال بــّد ِمـن إقامـة الــدليل والربهـان - اسـتدالل ريهم  ،وال يصــّح فيهـا تقليـد الغــ ألّن  ؛كاألنبيـاء وغــ

 ،ونــؤمن بــاهللا ســبحانه ،فبعــد الــدليل نصــّدق الُرُســل ،تصــديق النــّيب حيتــاج إىل دليــٍل للعقــل البشــري
  .وأّ�م ُرُسله حّقاً 

  :قائالً  ،يف هذا ا]ال )الباب احلادي عشر(هنا ما سّجله العالّمة احلّلي يف كتابه  ونورد
  .)١()وجوب معرفته تعاىل بالدليل ال بالتقليد(

  .)٢()وَجب أن تكون بالنَظر واالستدالل ،وملّا وجَبت املعرفة( :قال الشارح
  .)٣()أّدي إىل أمٍر آَخرهو ترتيب أُموٍر معلومٍة للت :والنظَر( :فقال ،ّمث عّرف النَظر

  .)٤()وال جيوز معرفة اهللا تعاىل بالتقليد( :ّمث قال
 ،كيـف يُولَــد اإلنسـان صـفحًة بيضـاء خاليـًة ِمـن املعـارف والعلــوم  ،وقـد مـرَّ علينـا يف نظريـة املعرفـة

وينطلــق ِمــن األّولّيــات  ،مثّ تّتســع آفاقــه ،فيتــدرّج اإلنســان ِمــن معرفــة احلّســي اجلزئــي إىل الكلّــي ا]ــّرد
 ،كقضـية اإلميـان بـاهللا تعـاىل وصـفاته بطريقـٍة عقليـة  ،ليـربهن علـى القضـايا الكـربى واملعّقـدة ؛البسيطة

لـذا جـاء اِخلطـاب اإلهلـي يف القـرآن  ؛فيذعن ِلمـا جـاؤوا بـه عـن اهللا سـبحانه ،ويصّدق مبعجزة الُرسل
 ؛ويف عــــوامل الطبيعــــة ،ويف الــــنْفس البشــــرية ،ضالكــــرمي داعيــــاً إىل التأّمــــل يف خْلــــق الســــماوات واألر 

  :واإلميان باهللا تعاىل ،للوصول إىل تصديق األنبياء
____________________  

  .٤ - ٣ص  :شرح احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ١(
  .٤ص  :املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

    



٥٥ 

َماَواِت وَ ( ْوvِ األtَْاِب إِن% 9ِ َخلِْق الس%
ُ
رِْض َواْخِتَالِف الل%يِْل َواy%َهاِر آليَاٍت أل

َ
  .)١()األ

جيـب علـى كــّل فـرٍد أن ميارسـها بــأّي  ،وهكـذا نصـل إىل أّن اإلميـان بــاهللا قضـية برهانيـة اســتداللية
لــذلك قــال  ؛ولــيس واجبــاً كفائيــاً  ،فهــي واجــب َعيــين ،مســتوًى ِمــن املســتَويات املوِصــلة إىل النتيجــة

ــــي - املقــــداد الســــيوري بعــــد أن قّســــم الواجــــب علــــى  - شــــارح البــــاب احلــــادي عشــــر للعالّمــــة احلّل
  .)٢()واملعرفة ِمن الِقسم األّول( :قال ،عيين وكفائي :قسمني

  .)٣()جيب على عاّمة املكلَّفني( :ولذلك قال العّالمة يف حديثه
فســّجل لنــا اُألُســس املنهجيــة لرحلــة البحــث  ،وحتــّدث الشــيخ املفيــد عــن طريــق الِعلــم بــاهللا تعــاىل

 ،)عـّز وجـلّ (أقـول إّن الِعلـم بـاهللا ( ):رمحـه اهللا(فقـال  ،وحصـول اليقـني بـه ،عن اإلميان باهللا سبحانه
وال يكـون املعرفـة قائمـًة  ،وكلِّ شيٍء ال تدَرك حقيقته باحلواسّ  ،وبصّحة ِدينه الذي ارتضاه ،وبأنبيائه

وال حيصـل  ،ال يصـّح أن يكـون ِمـن جهـة االضـطرار ،صـل بضـْرٍب ِمـن القيـاسوإّمنا حي ،به يف البداية
كمـــا ال يصـــّح الِعلـــم مبـــا طريقـــه احلـــواّس ِمـــن جهـــة   ،علـــى األحـــوال كّلهـــا إالّ ِمـــن جهـــة االكتســـاب

وهذا قد تقـّدم وزِدنـا  ،وال حيصل الِعلم يف حاٍل ِمن األحوال مبا يف البداية ِمن جهة القياس ،القياس
وخيــالف فيــه البصــريون ِمــن املعتزلــة واملشــّبهة  ،وإليــه يــذهب مجاعــة البغــداديني ،هنــا للبيــان فيــه شــرحاً 

  .)٤()وأهل القدر واإلرجاء
  إّن املعرفة باهللا تعاىل( :فيقول ،ويشرح هذا املنهج العقيدي يف موضٍع آَخر

____________________  
  .١٩٠آية  :سورة آل عمران) ١(
  .٦ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(
  .٢ص  :املصدر السابق) ٣(
  .١٠٣ص  :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ٤(

    



٥٦ 

وأنّـــه ال جيـــوز االضـــطرار إىل معرفـــة شـــيٍء ممّـــا  ،وكـــّل غائـــب ،وكـــذلك املعرفـــة بأنبيائـــه ،اكتســـاب
ري ِمــن اإلماميــة والبغــداديني ِمــن املعتزلــة خاّصــة ،ذكرنــاه فيــه البصــريون ِمــن وخيــالف  ،وهــو مــذهب كثــ

  .)١()املعتزلة وا]ّربة واحلشوية ِمن أصحاب احلديث
اتّفقـــت ( :فيقـــول ،إلكمـــال معـــارف اإلنســـان اإلهليـــة ؛ويـــربط الشـــيخ املفيـــد بـــني العقـــل والشـــرع

 أي إىل مـا جــاء بــه الرســول - يف ِعلمــه ونتائجــه إىل الســمع )حمتـاج(اإلماميـة علــى أّن العقــل حيتــاج 
وأنّـه ال بـّد يف أّول التكليـف  ،علـى كيفيـة االسـتدالل ،منفكٍّ عن مسٍع ينّبه الغافـلوأّن العقل غري  -

  .)٢()ِمن رسول ،وابتدائه يف العاملَ 
وبيــان التكــاليف إىل  ،فالعقــل إذن حيتــاج يف اكتســاب املعــارف التفصــيلية يف قضــية اإلميــان بــاهللا

  .أي إىل الوحي والشرائع اإلهلية ،السْمع
 ،والشـرع هـو الضـابط واملصـّحح ،املعرفة العقيدي قائمـاً علـى العقـل والشـرعوهكذا يكون منهج 

وضـبط مسـار العقـل  ،مثّ يتـوّىل الشـرع بيـان معـارف العقيـدة ،ومبدأ االستدالل والتصـديق هـو العقـل
بعــد أن ثَبــت لديــه بالــدليل  ،لــذا كــان علــى العقــل أْن يـُـذعن لكــّل مــا جــاء بــه الشــرع ؛يف هــذا ا]ــال

  .جود اهللا سبحانه وصْدق الُرُسلوالربهان و 
القـول يف أّن العقـل ( :مبا وَرد عنه ِمن نـصٍّ حتـت عنـوان ،وتأسيساً على ذلك انتقد الشيخ املفيد

انتقــــد مــــنهج املعتزلــــة واخلــــوارج والزيديّــــة  ،)وأّن التكليــــف ال يصــــّح إّال بالُرُســــل ،ال ينفــــّك عــــن ْمســــعٍ 
  )....ِمن السْمع والتوفيقزعموا بأّن العقول تعمل مبجّردها ( :الذين

فيقـول جوابـاً علـى سـؤال وَرد  ،ويوّضح الشريف املرتضى مـنهج اإلماميـة يف اإلميـان بـاهللا سـبحانه
  .)٣(أو ِمن طريق السْمع ،مبجّرد العقل ،عن الطريق إىل معرفة اهللا ،قد سأل يرمحه اهللا( :عليه

____________________  
  .٦٦ص  :املصدر السابق) ١(
  .٥١ - ٥٠ص  :املصدر السابق) ٢(
  .وُيسَمع ِمن األنبياء ،وما يُبلَّغ ،الرساالت اإلهلية :السْمع) ٣(

    



٥٧ 

ألّن الســْمع ال  ؛وال جيــوز أن يكــون الســْمع ،إّن الطريــق إىل معرفــة اهللا تعــاىل هــو العقــل :اجلــواب
 ،ال ُيصــّدق الكــّذابنيو  ،وأنـّـه ال يفعــل القبـيح ،يكـون دلــيًال علــى الشـيء إالّ بعــد معرفــة اهللا وحكمتـه

  .)١()فكيف يدّل السْمع على املعرفة
وإثبــات نبــّوة  ،وهكــذا اعتمــد املــنهج اإلمــامي طريــق العقــل لالســتدالل علــى وجــود اهللا ســبحانه

  .بعد أن آَمن بأّن التفكري يوِصل إىل الِعلم ،)عليهم السالم(األنبياء 
وشـاده علـى  ،اث إىل أرقى مستويات املعرفـةونقل األحب ،وOذا املنهج أعطى العقل قيمته الِعلمية

معطيــاً الشــرع َدور املوّجــه والقائــد  ،أســاس الربهــان واالســتدالل املوِصــَلني إىل اليقــني الــذي ال يتزعــزع
  .بعد استدالله على أّن الشرع صادر عن اخلالق العليم ،للعقل

وتثبيــت معــاِمل  ،التفكــريوإذا كانــت هــذه آراء فريــٍق ِمــن العلمــاء الــذين ســامهوا يف تأســيس مــنهج 
قد بلَـَغ مرحلتـه الُعليـا  ،فإنّنا جند الفكر اإلسالمي يف هذه املدرسة ،نظرية املعرفة يف املدرسة اإلمامية

يف تنظـريه  ،)قـّدس سـّره(وصيغته املنظَّرة على يد الفقيه الفيلسوف الشهيد السّيد حمّمد بـاقر الصـدر 
فقـــد بـــىن االســـتدالل يف  ).اُألُســـس املنطقيـــة لالســـتقراء(لنظريـــة املعرفـــة الـــيت شـــّيدها يف كتابـــه الفريـــد 

  :نظرية املعرفة على منهجني مها
  .املنهج االستنباطي - ١
  .املنهج االستقرائي - ٢

ًة عاّمــــًة واعتــــرب هــــذه النظريــــة نظريــــ ،ّمث فّســــر الــــدليل االســــتقرائي علــــى أســــاس نظريــــة االحتمــــال
  .وغريها ،والرياضية ،واإلهلية ،الطبيعية التجريبية ،لالستدالل على قضايا املعرفة مجيعها

____________________  
  .١٢٧ص  :املسألة التاسعة ،ا]موعة اُألوىل/ رسائل الشريف املرتضى ) ١(

    



٥٨ 

ــــب يقــــول ــــك كَت  قســــمني يقّســــم االســــتدالل الــــذي ميارســــه الفكــــر البشــــري عــــادًة إىل( :ويف ذل
والـــــدليل  ،ولكـــــلٍّ ِمـــــن الـــــدليل االســـــتنباطي .االســـــتقراء :واآلَخـــــر ،االســـــتنباط :أحـــــدمها ،رئيســـــيني

  .االستقرائي منهجه اخلاّص وطريقه املتمّيز
 ،كــّل اســتدالٍل ال تكــّرب نتيجتــه املقــّدمات الــيت يكــون منهــا ذلــك االســتدالل  :ونريــد باالســتنباط

  ...يجة دائماً مساوية أو أصغر ِمن مقّدما_اففي كّل دليٍل استنباطيٍّ جتيء النت
احليــوان إّمــا صــامت  :ويقــال أيضــاً  ،حمّمــد ميــوت ،وكــّل إنســان ميــوت ،حمّمــد إنســان :فيقــال مــثالً 

  .فاحليوان ميوت ،والصامت ميوت والناطق ميـوت ،وإّما ناطق
ـــــا األّول اســـــتنتجنا أّن حمّمـــــداً ميـــــوت بطريقـــــٍة اســـــتنباطية ـــــن  ،ففـــــي قولن وهـــــذه النتيجـــــة أصـــــغر ِم

تشـمل  ،كـّل إنسـاٍن ميـوت  :بينما املقّدمـة القائلـة ،ألّ�ا ختّص فرداً ِمن اإلنسان وهو حمّمد ؛مقّدما_ا
  .األفراد مجيعاً 

فهـو يسـري ِمـن الكلّـي إىل  .وبذلك يّتخذ التفكري يف هذا االستدالل طريقه ِمن العاّم إىل اخلـاصّ 
  .التطبيقات اخلاّصة وِمن املبدأ العاّم إىل ،الفرد

ـــق املنطـــق األرســـطي علـــى الطريقـــة الـــيت انتهجهـــا الـــدليل االســـتنباطي يف هـــذا املثـــال اســـم  ويطل
  .ويعتِرب الطريقة القياسية هي الصورة النموذجية للدليل االستنباطي ،القياس

كــوين كــّل اســتدالٍل جتــيء النتيجــة فيــه أكــرب ِمــن املقــّدمات الــيت ســامهت يف ت  :ونريــد باالســتقراء
وهـذه  ،وتلـك تتمـّدد بـاحلرارة ،هذه القطعـة ِمـن احلديـد تتمـّدد بـاحلرارة :فيقال مثالً  ،هذا االستدالل

  .إذن كّل حديٍد يتمّدد باحلرارة ،القطعة الثالثة تتمّدد باحلرارة أيضاً 
    



٥٩ 

 :ألّن املقّدمـــة ْمل تتنـــاول إالّ كّميـــة حمـــدودة ِمـــن ِقطـــع احلديـــد ؛هـــذه النتيجـــة أكـــرب ِمـــن املقـــّدمات
وبــذلك  ؛وحَكمـت أنـّـه يتمـّدد بـاحلرارة ،بينمــا النتيجـة تناولـت كــّل حديـدٍ  ،ثالثـة أو أربعـة أو ماليـني

  ).وْمل جيِر عليها الفحص ،مشلت الِقطع احلديدية اليت ْمل تدخل يف املقّدمات
الَسري الفكري يف الـدليل االسـتقرائي معـاكس للَسـري يف ( :بأنّ وخيلص الشهيد الصدر إىل القول 

وفْـق الطريقـة  - فبينمـا يسـري الـدليل االسـتنباطي ،الدليل االستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسيـة
ِمـن اخلـاّص إىل  - خالفـاً لـذلك - يسـري الـدليل االسـتقرائي ،ِمن العاّم إىل اخلاّص عادةً  - القياسية

  .)١()العامّ 
الــيت  ،علــى أســاس نظريــة االحتمــال ،الــدليل االســتقرائي )قــّدس ســرّه(ّمث يفّســر الشــهيد الصــدر 

  .والوصول إىل اليقني املعريف عن هذا الطريق ،تقوم على أساس تراكم االحتماالت
الـــيت تقـــوم يف مرحلـــٍة منهـــا علـــى أســـاس  - نظريـّــة االســـتقراء - وبعــد ذلـــك يوظّـــف هـــذه النظريـــة

 ،يوظّفهـــا يف االســـتدالل علـــى وجـــود اهللا ســـبحانه - كمـــا أوضـــح ذلـــك - نباطياالســـتدالل االســـت
كمــا هــي صــادقة ومنطقيــة يف جمــال   ،ويعتربهــا صــادقًة ومنطقيــًة يف جمــال الطبيعيــات واملعــارف اإلهليــة

  .الطبيعيات واملعارف الرياضية وغريها
تدالالت الِعلميـة املسـتمّدة إّن اُألسس املنطقية اليت تقوم عليها كّل االسـ( :ويف ذلك كَتب يقول
هي نْفـس اُألسـس املنطقيـة الـيت يقـوم عليهـا االسـتدالل علـى إثبـات الصـانع  ،ِمن املالحظة والتجربة

فـإّن االسـتدالل كـأّي  ،عن طريق ما يّتصف به العاَمل ِمن مظـاهر احلكمـة والتـدبري ،املدبّر هلذا العامل
  استقرائي بطبيعته ،استدالٍل ِعلميٍّ آَخر

____________________  
  .٦ص  :اُألسس املنطقية لالستقراء/ ا]موعة الكاملة ملؤلّفات السّيد الشهيد الصدر ) ١(

    



٦٠ 

فاإلنســــان بــــني  ،(*)وتطبيــــق للطريقــــة العاّمــــة الــــيت حــــّددناها للــــدليل االســــتقرائي يف ِكلتــــا مرحلتيــــه
ويعطـــي  ،الســـتدالل الِعلمـــيوإّمـــا أن يقبـــل ا ،فهـــو إّمـــا أن يـــرفض االســـتدالل الِعلمـــي ككـــلّ  :أمـــرين

  .لالستدالل االستقرائي على إثبات الصانع نْفس القيمة اليت مينحها لالستدالل الِعلمي
  .)١()وهكذا نربهن على أساس أّن الِعلم واإلميان مرتبطان يف أساسهما املنطقي

مبـا فيهـا إثبـات  ،وهكذا ينّظم الفكر اإلمامي منهج البحث والتفكري يف العلـوم واملعـارف مجيعهـا
  .اخلالق واملعارف الغيبّية اليت خفَيت على احلواّس البشرية
منهجـاً مّتسـماً باألصـالة واخلصـوبة والدقّـة  ،ويكون Oذا قد ثبَّت منهجـًا قرآنيـاً للبحـث والتفكـري

  .الِعلمية
____________________  

  :لتني مهامبرح )قّدس سرّه(كما يوّضحه الشهيد الصدر   ،ميّر االستقراء(*) 
ويقـوم علـى أسـاس الـتالزم املوضـوعي  ،أو املرحلة االستنباطية ِمن الـدليل االسـتقرائي ،مرحلة التوالد املوضوعي للفكر - ١

  .واجلانب املوضوعي ِمن املعرفة املتولّدة ،بني املعرفة املولِّدة
دون أّي تـالزم  ،ِعلـٍم علـى أسـاس معرفـٍة أخـرىوتولّـد  ،وهذه النظرية تعـين إمكانيـة نشـوء معرفـة ،مرحلة التوالد الذايت - ٢

ووفْـق هـذا املـنهج اسـتنتج الفكـر البشـري  .وإّمنا يقوم التوالد على أساس التالزم بني نْفس املعرفتني ،بني موضوَعي املعرفتني
  .لتالزم بني املعرفتنيلوجود ا ؛استنتج املعرفة بوجود اهللا سبحانه ،ِمن معرفته بعاَمل املخلوقات واملعاجز والدالئل املختلفة

  .٤٦٩ص  :اُألسس املنطقية لالستقراء/ ا]موعة الكاملة ملؤلّفات السّيد الشهيد الصدر ) ١(
    



٦١ 

  بين الرأي والمعتقد في الفكر اإلمامي
والفكـر  ،ميّثل الفكر العقيدي لـدى املسـلمني مجيعـاً األسـاس واملنطلـق يف بنـاء الرسـالة اإلسـالمية

 ،ومــا ارتــبط بــذلك ِمــن مســائل وتفريعــات ،وتصــديق األنبيــاء ،العقيــدي كاإلميــان بوحدانيــة اهللا تعــاىل
  :مها ،يقّسم بطبيعته إىل قسمني أساسّيني

مّتصــــف  ،كاإلميــــان بــــأّن اهللا واحــــد أحــــد اُألُســــس الثابتــــة الــــيت ال اجتهــــاد فيهــــا وال رأي، - ١
ث األنبيــاء وأنــزل الكُتــب والشــرائع وأنّــه ،بصــفات الكمــال منــّزه عــن الــنقص ــ وأنّــه يبعــث َمــن يف  ،بَع

  .وينصب املوازين العْدل ليوم احلساب واجلزاء الذي وعد اخلْلق به ،القبور
  .ليست قابلة لتعّدد الرأي واالجتهاد لدى املسلمني مجيعاً  ،وتلك وأمثاهلا ُأُسس ومسّلمات

وختتلـف خطور_ـا  ،يف فْهمهـا وتفسـريها هناك مسائل وتفريعات عقيدية اختلـف املسـلمون - ٢
كمــــا أّن هنــــاك تعــــّدداً يف الــــرأي والفْهــــم يف كثــــٍري ِمــــن التفريعــــات   ،العقيديــــة ِمــــن مســــألٍة إىل ُأخــــرى

كمدرســـــة األشـــــاعرة والكراميـــــة والشـــــيعة   ،يف داخـــــل املدرســـــة العقيديـّــــة الواحــــدة ،واملســــائل الفرعيّـــــة
  .اإلمامية واملعتزلة وغريهم
يف   ،الفلســفة اإلســالمية والكــالم واملنــاظرات العقيديــة بــاآلراء وطرائــق الفْهــم وقــد طفحــت كُتــب
ينـتظم بُنيتهــا  ،واملدرسـة اإلماميــة كغريهـا ِمــن املـدارس العقيديـة اإلســالمية .كثـري ِمـن املســائل الفرعيـة

 وِصـــنف ،كــاليت ذكرناهــا آنفــاً   ،ِصــنف اُألصــول واملســـّلمات :العقيديــة ِصــنفان ِمــن الفكـــر العقيــدي
نــرى  ،فكمــا نــرى للشــيخ الصــدوق مــثًال رأيــه يف تلــك املســألة .خَضــع لتعــّدد الــرأي ووْجهــات النظَــر

  ...ولنصري الدين الطوسي رأيه ،وللشيخ املفيد رأيه ،آلل نوخبت آراءهم
    



٦٢ 

ـــل بُنيـــة املـــذهب العقيديّـــة ـــإّن هنـــاك ُأصـــوًال متّث وهنـــاك آراء ووْجهـــات نظَـــر ومتبّنيـــات  ،وهكـــذا ف
إّن تلـك اآلراء ختضـع للتمحـيص  ؛للعلماء واملتكّلمني والفالسفة والِعرفانيني واملتصـّوفة اإلماميـة لـذا فـ

  .بل متّثل رأي َمن يذهب إليها ويتبّناها ،وال متّثل مجيعها الرأي املذهيب ،الِعلمي
الـــذي جـــاء بـــه  ،مـــع األصـــل اإلســـالمي وإّن صـــّحة هـــذا الـــرأي أو ذاك خاضـــعة ملـــدى تطابقـــه

  .كما أشار أئّمة أهل البيت يف مواضع كثريٍة ِمن بيانا_م  ،أو بّينْته الُسّنة املطّهرة ،الكتاب العزيز
  ).إّن املذهب الصحيح ما نزل به القرآن(

  .)ال جتاوزوا ما يف القرآن( :وكما ثّبتوا لتالمذ_م وأتباعهم مبدأ
وهـي أّن االعتمـاد علـى العقـل أو التأّمـل البــاطين  ،ُأخـرى تنبغـي اإلشـارة إليهــاومثّـة مسـألة حيويّـة 

كمـا   ،مسألة يرفضها املنهج املذهيب يف املدرسـة اإلماميـة ،يف فْهم العقيدة وحتديد رؤاها ،دون الشرع
ـــك يف دراســـة املـــنهج العقيـــدي اإلمـــامي ـــىن العقليـــة املتطّرفــــة ؛أوضـــحنا ذل أو  ،لـــذا فـــإّن كثـــرياً ِمـــن الُب

ــأّمالت الباطنيــة الــيت أفرزْ_ــا بعــض االّجتاهــات واملنــاهج داخــل املــنهج واملدرســة اإلماميــة ــل  ،الت ال متّث
  .كما جيب االعتقاد مبسّلمات العقيدة  ،كرأٍي جيب االعتقاد به  ،الرأي اإلمامي

فـإّن  ،وإذا كانت هـذه مالحظـات علـى بعـض املنـاهج وطرائـق الفْهـم وبعـض حـاالت االسـتنباط
ــــات  ،اك مالحظــــات منهجيــــة ثّبتهــــا علمــــاء احلــــديث والرجـــــالهنــــ وهــــي وجــــوب التوثّــــق ِمــــن الرواي

علـيهم [ أو أئّمـة أهـل البيـت  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(الـيت ُرويَـت عـن النـّيب  ،واألحاديـث واملنـاظرات
ا ومــ ،فــإّن هنــاك روايــات مدسوســة وُأخــرى ضــعيفة يف جمــال العقيــدة ،يف ا]ــال العقيــدي] الســالم 

كمـــا أشـــرنا إىل ذلـــك يف حبـــث مـــنهج قبـــول احلـــديث يف املدرســـة   ،ارتـــبط Oـــا ِمـــن مســـائل وتفريعـــات
ــإّن األفكــار العقيديــة الــيت تُبــىن علــى تلــك الروايــات ؛اإلماميــة أفكــار غــري صــحيحة وخارجــة  ،لــذا ف

َتبَـّىن املذهيب يف املدرسة اإلمامية
ُ
  .على امل

    



٦٣ 

ــٍة ُأخــرى وهــي ــةً  أنّ  :ومثـّـة مالحظــٍة ِعلمي ــّىن العقيــدي جيــب أن يكــون معلومــًة يقينّي لــذا فــإّن  ؛املتب
  .ألّ�ا طريق ظّينٌّ إىل املعرفة ؛ال ميكن االعتماد عليها يف توليد فكٍر عقيديٍّ  ،أخبار اآلحاد

    



٦٤ 

    



٦٥ 

  الفصل الثالث

  التوحيد

  )عليهم السالم(في مدرسة أهل البيت 
    



٦٦ 

    



٦٧ 

  تقديم
) ُ َحٌد اب%

َ
ُ أ َحدٌ قُْل ُهَو اب%

َ
ُ ُكُفواً أ َمُد لَْم يَِتْ َولَْم يُوَ&ْ َولَْم يَُكن $%   .)١()الص%

آئَِماً بِالِْقْسِط (
ْولُواْ الِْعلِْم قَ

ُ
ن%ُه َال إِلَـَه إِال% ُهَو َوالَْمَالئَِكُة َوأ

َ
  .)٢()َشِهَد ابُّ ك

) ْ ا تَْدُعوا يّاً م%
َ
و اْدُعواْ الر%ْ/َـَن أ

َ
ْسَماء اlُْْس0َ  قُل اْدُعواْ اب% أ

َ
  .)٣()فَلَُه األ

َك بِهِ ( ِ2ْ
ُ
ْقبَُد اب% َوال أ

َ
ْن أ
َ
ِمْرُت أ

ُ
َما أ   .)٤()...قُْل إِغ%

أنَّ قومـاً بـالعراق ( :على سؤاٍل ِمن أحد أصـحابه جـاء فيـه)عليه السالم(وأجاب اإلمام الصادق 
أن تكتـــــب إيلَّ باملـــــذهب  - جعلـــــين اهللا فـــــداك - فـــــإن رأيـــــتَ  ،يِصـــــفون اهللا بالصـــــورة وبـــــالتخطيط

 ،عــن التوحيــد ومــا ذهــب إليــه َمــن قبلــك )رمحــك اهللا(ســألَت  :فكتــب إيلَّ  ؟الصــحيح ِمــن التوحيــد
تعـاىل عّمـا يصـفه الواصـفون املشـّبهون اهللا  ،وهو السميع البصـري ،فتعاىل اهللا الذي ليس كمثله شيء

صحيح يف التوحيد ما نـزل بـه القـرآن ِمـن أنَّ املذهب ال )رمحك اهللا(فاعلم  ،املفرتون على اهللا ،خبْلقه
هـو اهللا الثابـت  ،فال نفَي وال تشـبيه ،فانِف عن اهللا تعاىل البطالن والتشبيه ،)عّز وجلّ (صفات اهللا 

  .)٥()وال تعدوا القرآن فتضّلوا بعد البيان ،تعاىل اهللا عّما يصفه الواصفون ،املوجود
____________________  

  .٤ - ١آية  :سورة اإلخالص) ١(
  .١٨آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .١١٠آية  :سورة اإلسراء) ٣(
  .٣٦آية  :سورة الرعد) ٤(
  .١٠٠ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٥(

    



٦٨ 

 ،عــن أبــيهم علــّي بــن أيب طالــب ،عــن آبائــه ،)عليــه السـالم(وعـن اإلمــام علــّي بــن موســى الرضــا 
 ،إّين أنــا اهللا ال إلــه إّال أنــا ):جــّل جاللــه(قــال اهللا ( :أنّــه قــال )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(عــن رســول اهللا 

 ،دخـل ِحصـين ،َمن جاء منكم بشهادة أن ال إله إّال اهللا بـاإلخالص ،فاعبدين وأِقم الصالة لذِكري
  .)١()وَمن دخل يف ِحصين أِمَن عذايب
َوَمـــا ( :يــاء مجيعــاً ومرتكـــز العقيــدة يف دعـــوات األنب ،وأســاس الــِدين ،التوحيــد قاعــدة اإلســـالم

نَا فَاْقبُُدونِ 
َ
َ$َ إِّال أ ن%ُه ال إِ

َ
7َِْه ك رَْسلْنَا ِمن َقبِْلَك ِمن ر%ُسوٍل إِّال نُو8ِ إِ

َ
  .)٢()أ

وتبتــين عليــه الُبنيــة  ،وعقيــدة التوحيــد هــي األصــل الــذي تتفــرّع عنــه العقائــد واألفكــار اإلســالمية
  .الثقافية واحلضارة ومنهج التفكري والسلوك اإلنساين بأْسره
وبـاحلالل واحلـرام وأداء العبـادات وفعـل  ،فاإلميان بـالوحي والنبـّوة وبعـاَمل اآلِخـرة وبالقضـاء والقـَدر

ري ــق ،كّلهــا قضــايا تــرتبط باإلميــان بــاهللا  ،اخلــ ــيس   ،احلســىنلــه األمســاء  ،وبأنّــه واحــٌد أحــد خــالق اخلْل ل
منــزّه عــن الظلــم  ،مّتصــف بالكمــال ،وهــو علــى كــّل شــيٍء قــدير ،كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــري

  .مستحّق وحده للطاعة والعبادة ،والنقص واحلاجة
صــّلى (وبّينهـا اهلــادي حمّمــد  ،وأدّق معانيهــا ،ولقـد أوضــح القــرآن عقيــدة التوحيـد بــأجلى صــورها

واملنطـق  ،ألّ�ا عقيـدُة الفطـرة النقيـة ؛بعيداً عن التكّلف والتعقيد ،ُيسرللبشرية بنقاء و  )اهللا عليه وآله
ـــق ،الســـليم وأثـــار يف نْفـــس اإلنســـان اإلحســـاس  ،فخاطـــب القـــرآن العقـــول ،واحلـــّس الوحـــداين الطلي

ويكتشف عظمـة اخلـالق  ،ليستجلي آثار التوحيد ؛والتأّمل الواسع يف عاَمل الوجود ،الوجداين العميق
  ..وفيما َحوله ،ات يف نْفسهومظاهر الصف

ـــُل الـــدعوة النبويـــة عقيدتـــه وأفكـــاره وآراءه ومشـــاعره وطريقـــة تفكـــريه وســـلوكه  ،وهكـــذا تلّقـــى جي
  .وفْهمه للكون واحلياة ،وعالقته باهللا

____________________  
  .٢٥ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٢٥آية  :سورة األنبياء) ٢(

    



٦٩ 

ــــدي وهكــــذا كــــان القــــرآن والبيــــان والتعريــــف بعقيــــدة  ،النبــــوّي مهــــا مصــــدر اإلهلــــام والَفْهــــم العقي
  .التوحيد

ري مــا وَصـف بــه نْفســه  ،لـذا رفَــض علمـاء العقيــدة اإلماميــة أن يوَصـف اهللا ســبحانه أو ُيسـّمى بغــ
ـــإّن صـــفاته تعـــاىل وأمســـاءه ( :ويف ذلـــك يوّضـــح املقـــداد الســـيوري قـــائالً  .أو مسّاهـــا يف كتابـــه ا]يـــد ف

لكنّـه لـيس ِمـن  ،ألنّه وإن كان جـايزاً يف نظـر العقـل ؛ جيوز لغريه التهّجم Oا إالّ بإذٍن منهال ،توقيفية
  .)١()جبواز أن يكون غري جايز ِمن جهٍة ال نعلمها ،األدب

عنـدما جلـأ كثـري ِمـن أصـحاب الِفـرق واملعتقـدات املنحرفـة  ،واالحنراف تربيـراً  ،وازدادت احملنة شّدةً 
وحمتـــوى اآليـــة  ،أو تأويلهـــا بعيـــداً عـــن مـــراد اهللا ســـبحانه ،القـــرآن وتفســـري آياتـــهإىل التالعـــب مبعـــاين 

ــــث   ،إلســــناد آرائهــــم وتربيــــر احنــــرافهم ؛وداللتهــــا احلّقــــة كمــــا جلــــأت تلــــك الِفــــرق إىل وْضــــع األحادي
  ..لتعميق االحنراف وإضفاء الشرعية عليه ؛والروايات ودّسها

فـافرز أفكـاراً  ،ْهم ظواهر القرآن ومعرفة املراد منهاوإىل جانب ذلك كان هناك االّجتاه اخلاطئ لفَ 
  .ومعتقدات ال تنسجم وعقيدة التوحيد

مــارس أئّمــة أهــل البيــت وتالمــذ_م َدورهــم يف بيــان  ،ويف ِخَضــم هــذه املعركــة الفكريــة الصــاخبة
ِفـــرق فتبلـــَور فْهمهــم املدرســي املتميّـــز عــن تلــك ال ،واحلفــاظ علـــى نقائهــا وأصــالتها ،عقيــدة التوحيــد

  .واملذاهب واآلراء االعتقادية
جنــده فْهمــاً قرآنيــاً قائمــاً علــى أســاس  ،وعنــد دراســة االّجتــاه والفْهــم العقيــدي يف مدرســة التشــّيع

ٍري ِمــن االّجتاهــات الفلســفية والكالميــة املنحرفــة ،الــدعوة إىل االلتــزام بالتوحيــد القــرآين  ،والــرّد علــى كثــ
  .املنحرف واالندساس والتخريب والتفسريات اليت تالَعب Oا املنطق
____________________  

  .٢٠ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ١(
    



٧٠ 

والقضــاء  ،كصــفات اهللا تعــاىل  ،فقــد نــادى أئّمــة التشــّيع بــااللتزام بــالقرآن لفْهــم املســائل العقيديــة
  .وغريها ِمن املسائل اُألخرى ،واجلرب واالختيار ،واهلدى والضالل ،والقَدر

توّضــح فْهــم هــذه املدرســة  ،وإّن اســتقراء الروايــات واملفــاهيم واملنــاظرات الــواردة عــن أئّمــة التشــّيع
ِمــن هــذه الروايــات واملنــاظرات مــا رواه حمّمــد بــن  ؛وجتّســد نقاءهــا وأصــالتها القرآنيـــة ،لعقيــدة التوحيــد

إّن اهللا أعلـــى وأجـــلُّ  :إىل أيب )عليـــه الســـالم(كتـــب أبـــو احلســـن موســـى بـــن جعفـــر ( :قـــال ،حكـــيم
  .)١()وُكّفوا عّما سوى ذلك ،فِصفوه مبا وَصف به نْفسه ،وأعظم ِمن أن يبلغ ُكْنه صفته

  .)٢()ال جتاوزوا ما يف القرآن :فقال ،سألت أبا احلسن عن شيٍء ِمن الصفة( :وعن الفضل قال
يبتــين علــى أســاس االلتــزام مبــا جــاء بــه  ،التوحيــدوهكــذا يّتضــح أّن فـَْهــم مدرســة التشــّيع لعقيــدة 

كما جاء يف قول اإلمام جعفـر الصـادق   ،وأّن مذهب التشّيع يف التوحيد هو مذهب القرآن ،القرآن
  .)٣()املذهب الصحيح يف التوحيد ما نزل به القرآن( ):عليه السالم(

االّجتـــاه اإلســـالمي  وإذا كانـــت هـــذه الـــدعوة دعـــوة التمّســـك بالتوحيـــد القـــرآين قـــد فصـــلت بـــني
وحـاالت الشـَطط  ،الـيت متثّلـت باالّجتاهـات الفلسـفية الوافـدة ،واّجتاه تّيارات الغـزو الثقـايف ،الصحيح
الــــيت أفــــرزت أفكــــاراً وتفســــريات للعقيــــدة اإلســــالمية بعيــــدًة عــــن نقــــاء  ،ومنــــاهج اجلــــَدل ،الكالمــــي
الزندقـــــة والُغلـــــّو واحللـــــول واالّحتـــــاد الشـــــّك و  :وانتهـــــت يف بعـــــض تفســـــريا_ا واّجتاها_ـــــا إىل ،التوحيـــــد

  والتشبيه والتجسيم واَجلْرب 
____________________  

  ).كتاب التوحيد(/  ٦ح/  ١٠٢ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .١٠٢ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٣(

    



٧١ 

  .اخل... والتفويض
وتوضـيح معـاين  ،قد ثبّتوا اُألسـس الصـحيحة لَفْهـم القـرآن )عليهم السالم(فإّن أئّمة أهل البيت 
 ،وحفظــــاً لنقائهــــا ِمــــن التالعــــب مبعــــاين القــــرآن ،صــــيانًة لعقيــــدة التوحيــــد ؛التوحيــــد الــــواردة يف آياتــــه

أو الفْهــم القاصــر  ،أو اجلنــوح للظاهريــة أو الباطنيــة ،وإخضــاع آياتــه هلــوى العــابثني والفْهــم املنحــرف
  .ل اآلي القرآين على غري معناهالذي يؤّدي إىل محْ 

ِمــن تفســري لآليــات  )علــيهم الّسـالم( )أئّمـة التشــّيع(وَمـن يســتقرئ مــا وَرد عـن أئّمــة أهــل البيــت 
جملة(املتشاOة 

ُ
جيـد أّن  ،واستنتاج املفاهيم العقيدية منهـا ،اليت اختلفت اآلراء والتفسريات فيها ،)امل

وإثبـــات  ،مـــدار التنزيــه الكامـــل هللا عـــن مشــاOة اخلْلـــقتفســري أئّمـــة أهــل البيـــت لتلـــك اآليــات يـــدور 
ـــق لـــه ُبَـيَّنـــة يف   - مّتخـــذاً اآليـــات احملَكمـــة واملرتكـــزات األساســـية ،ونْفـــِي القـــبح عنـــه ،الكمـــال املطَل

امل
ري - كتــاب اهللا فثبّتـــوا منهجـــاً للتفســري يقـــوم علـــى  .وجتليـــًة للمحتـــوى القــرآين ،حمـــوراً وأساســـاً للتفســ

  :أساس
والـربط بـني  ،القـرآن بـالقرآن والسـّنة الـذي حّقـق الوحـدة املوضـوعية للفكـر العقيـديتفسـري  - ١

 ؛والنظـر إليهـا كوحـدة فكريـة ُيكّمـل بعضـها بعضـاً  ،مفاهيم اآليات اليت تتحّدث عن موضوٍع واحـد
وتكثيـــف ألجـــواء  ،ومتزيـــق حملتـــواه ،هـــو تقطيـــع ملفـــاهيم القـــرآن ،ألّن الفْهـــم اجلزئـــي يف هـــذه الدراســـة

وتســاعد املغرضــني علــى  ،الــيت تــؤّدي إىل تضــييق أفُــق الفكــر واملعرفــة وإرباكــه ،مــوض واالنغــالقالغ
  .ومترير فْهمهم ،حتقيق مآرOم

فقـــد ســـاهم التأويـــل امللتـــزم  ،امللتـــزم بالكتـــاب والســـّنة ،تفســـري القـــرآن وتأويـــل آياتـــه بالعقـــل - ٢
  .وبيان حمتواها ،مسامهًة فّعالًة يف كشف معاين اآليات

  وما حَوت ِمن ،وْفق نظام اللغة ،تفسري القرآن عن طريق الَفْهم الُلَغوي - ٣
    



٧٢ 

  .واكتشاف املراد على احلقيقة أو ا]از ،ُميكِّن الفْهم ِمن تشخيص املعىن ،حقيقٍة وجماز
أحاطت باملدارس العقيدية الـيت ْمل تتـنبَّ  ،وقد حّقق هذا املنهج التخّلص ِمن مشكلتني خطريتني

  :ومها ،هذا املنهج
الــذي دعــا  ،الــتخّلص ِمــن ظــاهرة جتميــد َدور العقــل والتوقّــف عــن الَفْهــم العقلــي واالســتنباط - أ

  .إليه الظاهريون
يــــل املـــــذهيب  ،مشــــكلة تفســــري القــــرآن ِوفْــــق الــــرأي الشخصـــــي - ب

َ
وجــــّر معــــاين القــــرآن إىل امل

  .)١(يل القرآن بالتأويل ما ْمل يقصده وحتم ،للمفسِّر
وخاطب النـاس  ،وملّا كان القرآن الكرمي قد حتّدث عن التوحيد وعن صفات اهللا وأمسائه املقّدسة

أو اختالف يف التأويـل إّال  ،لذا ْمل حيدث هلم ارتباك يف الَفْهم ؛باللغة اليت يفهمو�ا يف عصر النزول
  .بشكٍل حمدود

الـذي  ،)صّلى اهللا عليه وآلـه(فإّن فيهم رسول اهللا  ،ختالف يف الفْهموعند حصول مثل هذا اال
  .يرفع االختالف وااللتباس وسوء الَفْهم

حـــدث االخـــتالف يف  ،وبســـبب تعـــّدد املنـــاهج يف فْهـــم القـــرآن والتفـــاوت يف القـــدرات الِعلميـــة
فأخطـأت يف  ،وى القرآينوبدأ ظهور املذاهب واآلراء اليت ابتعدت عن فْهم احملت ،فْهمه وتأويل آياته
  .أو اليت جلأت إىل ْمحل الظاهر وتأويله على ما ْمل يقصده ،التعامل مع ظاهره

وعنــد اســتقراء املــدارس العقيديــة الــيت ظهــرت يف املرحلــة الــيت بــدأت يف النصــف الثــاين ِمــن القــرن 
حاولـــت  جنـــد عـــّدة مـــدارس عقيديـــة ،ومـــا بعـــدها بســـبب تلـــك االّجتاهـــات والـــرؤى ،األّول اهلجـــري

  وِمن أبرز ،تفسري العقيدة اإلسالمية وفْهم مفردا_ا
____________________  

  .٣٤ :١الفكر اإلسالمي /  )سلسلة مفاهيم إسالمية(/ جلنة التأليف يف مؤّسسة البالغ ) ١(
    



٧٣ 

  :هذه املدارس
  .مدرسة أهل الظاهر ِمن احملّدثني واملفّسرين - ١
  .مدرسة املعتزلة - ٢
  ).مدرسة التشّيع(مدرسة أهل البيت  - ٣
  .مدرسة الُغالة - ٤
  .مدرسة األشاعرة - ٥
  .مدرسة الفالسفة املتأثّرين بالفلسفة اليونانية واهلندية والفارسية وغريها - ٦
  .مدرسة املتصّوفة وأهل الباطن والعرفان - ٧

أو فيمـا دّون املنصـفون  ،ةونالحظ آراء وآثـار تلـك املـدارس متميّـزة يف كتُـبهم ومـدّونا_م العقيديـ
أو يف الروايـات املوضـوعة  ،أو ما نراه واضحاً يف التفسري املتأثّر مبدارسهم العقيديـة ،ِمن كّتاب الِفرق

  .اليت حاول الوّضاع أن يؤيّدوا Oا اّجتاها_م املذهبية
ـــوه للنـــاس آنـــذا ،معـــامل مدرســـتهم )علـــيهم الســـالم(وقـــد ثّبـــت أهـــل البيـــت   ،كمبـــا وّضـــحوه وبيّن

ريات العقيديـة فتبلـَورت ِمـن خـالل كـّل  ،باإلضافة إىل مـا حـَوت مناقشـا_م لتلـك االّجتاهـات والتفسـ
 ،يف التوحيــد مبنيّــة علــى أســاس القاعــدة الكــربى )مدرســة التشــّيع(وظهــرت  ،ذلــك مــوارد االخــتالف

الصــحيح يف إّن املــذهب ( :بقولــه )عليهمــا الســالم(الــيت وّضــحها اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق 
  .)فتضّلوا بعد البيان ،وال تعدوا القرآن... التوحيد ما نزل به القرآن

    



٧٤ 

  التوحيد القرآني في مدرسة التشّيع
ــــرق  ،ونشــــأ ِعلــــم الكــــالم ،بعــــد أن دخــــل املــــنهج الفلســــفي إىل الفكــــر اإلســــالمي وتعــــّددت الِف

ففـي ِخَضـم  ،ت اهللا سـبحانهوثار اجلَدل َحول صـفا ،وبرز املنهج الظاهري لتفسري القرآن ،الكالمية
 ،وأظهـــروا معـــارفهم العقيديـــة ،مـــنهجهم العقيـــدي )علـــيهم الســـالم(هـــذا الصـــراع حـــّدد أهـــل البيـــت 

ونفــي  ،لــذا أثبتــوا التوحيــد هللا ؛ونــادوا بوجــوب إثبــات التوحيــد هللا كمــا وصــف نفســه يف كتابــه ا]يــد
  :كاآليت  ،واألفعال والعبادة عن ِشرك الذات والصفات )جّل شأنه(لينزّه الباري  ؛الِشرك عنه

  .توحيد اهللا يف ذاته - ١
  .توحيد اهللا يف صفاته - ٢
  .توحيد اهللا يف أفعاله - ٣
  .توحيد اهللا يف العبادة - ٤
  :توحيد اهللا في ذاته - ١

 ،وقـد اعتــربت مدرســة التشــّيع أّن توحيــد اهللا يف ذاتــه هـو األســاس الــذي تقــوم عليــه أبنيــة العقيــدة
 ،ال حيـيط بـه الفكـر ،منـّزه عـن مشـاOة اخلْلـق ،ال يشبهــه شـيء ،ّن اهللا واحـد يف ذاتـهفاملسلم يؤمن أ

ـــِميُع ( :وقـــد وَصــف نْفســـه ســـبحانه بقولـــه ،وال حيويــه التفكـــري ٌء وَُهـــَو الس% ْnَ لَـــيَْس َكِمثِْلـــِه
  .)١()اtَِصيـرُ 

ــــد اهللا يف ذاتــــه بنصــــوٍص وبيانــــاٍت مــــألت   ــــب الروايــــة ويوّضــــح أئّمــــة أهــــل البيــــت معــــىن توحي كُت
  :نذكر منها ،والتفسري والعقائد

____________________  
  .١١آية  :سورة الشورى) ١(

    



٧٥ 

هُ ( :قول اإلمام عليّ    .)١()والعْدل أالَّ تتَّهَمهُ  ،التوحيُد أالَّ تتَومهََّ
مـــــا َعـــــَرف اهللا َمـــــن شـــــّبهه ( ):علـــــيهم الســـــالم(ومـــــا ورد عـــــن اإلمـــــام علـــــّي بـــــن موســـــى الرضـــــا 

  .)٢()...خبْلقه
حلمايــة الفكــر  ؛األســاس التوحيــدي )عليهمــا الســالم(وقــد ثّبــت اإلمــام علــّي بــن موســى الرضــا 

علـى مـا حيمــل الفكـر البشـري ِمــن  ،البشـري ِمـن الِشـرك بتحــذيره ِمـن اسـتخدام القيــاس يف معرفـة اهللا
  .معاٍن وتصّورات منتزعة ِمن عاَمل املخلوقات

 ،مـائًال عـن املنهـاج ،بالقياس ال يزال الدهر يف االلتبـاس إنّه َمن يِصف ربّه( ):عليه السالم(قال 
 ،أُعرِّفه مبـا عـرَّف بـه نْفسـه ِمـن غـري رؤيـة ؛قائًال غري اجلميل ،ضاال3 عن السبيل ،ظاعناً يف االعوجاج

معـــروف بغـــري  ،وال يُقـــاس بالنــاس ،ال يُــدرك بـــاحلواسّ  ،وَأِصــفه مبـــا َوصــف بـــه نْفســـه ِمــن غـــري صـــورة
  .)٣()...وال جيور يف قضيّته ،ال ميثَّل خبليقته ،ِمن بُعده ال بنظريومتدان  ،تشبيه

والوحدانيـة  ،فيُثبـت التنزيـه اخلـالص ،عـن توحيـد الـذات )عليـه السـالم(ويتحّدث اإلمام الصادق 
ومـا اعـرتى تفكـريهم ِمـن  ،وينفي مـا التـبس علـى أصـحاب بعـض الِفـَرق واملـذاهب العقيديـة ،املطلقة

  .اإلهلية املقّدسةسوء الفْهم للذات 
وعْجــزهم عــن التجريــد املطلــق للــذات  ،فقــد تــأثّر مفهــوم التوحيــد لــدى هــؤالء بفْهمهــم البشــري

ــأثّرين بــالنظرة احلّســية واملاّديــة ،اإلهليــة  ،فاعتقــدوا أّن هللا جســماً وصــورة ،فتصــّوروا مفهــوم التوحيــد مت
  .وأمثال ذلك ِمن التصّورات املاّدية ا]ّسمة

  لذلك ؛أّن تشبيه اهللا خبْلقه ِشركٌ  )عليه السالم(وقد اعترب اإلمام الصادق 
____________________  

  .٤٧٠ح /  ٥٥٨ص  :ْ�ج البالغة) ١(
  .٤٧ :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

    



٧٦ 

  .)١()وَمن أنكر قدرته فهو كافر ،َمن شبَّه اهللا خبْلقه فهو ُمشرك( :يقول
 ،أّن ذات اهللا حقيقــة أحديّــة ال تــدرك ُكْنههــا العقــول )علــيهم الســالم(أئّمــة أهــل البيــت  وإلميــان

واســـتقراء آثـــار صـــفاته املتجّليـــة يف عـــاَمل  ،ودعـــوا إىل معرفـــة خْلقـــه ،حـــّذروا ِمـــن التفّكـــر يف ذات اهللا
لذلك جنـد اإلمـام جعفـر بـن حمّمـد الصـادق  ؛وداعياً إىل توحيده ،لتكون دليًال على عظمته ؛الوجود

ويوّجـــــه العقـــــول إىل التفّكـــــر يف عظـــــيم خْلقـــــه  ،حيـــــّذر ِمـــــن التفّكـــــر يف ذات اهللا )عليهمـــــا الســـــالم(
  :فيقول ،سبحانه

  .)٢()فانظروا إىل عظيم خْلقه ،ولكْن إذا أردُمت أن تنظروا إىل عظمته ،إيّاكم والتفّكر يف اهللا(
  :ويقول يف مورٍد آَخر

  .)٣()فإّن الكالم يف اهللا ال يزداد صاحبه إّال حتّرياً  ،وال تتكّلموا يف اهللا ،ّلموا يف خْلق اهللاتك(
وداللتهـا  ،إّمنـا يعـّرب عـن حمتـوى اآليـة الكرميـة ،واإلمام الصادق يف هذا البيـان والتوضـيح العقيـدي

  :املعّربة عن هذه احلقيقة
  .)٤()ِديُد الِْمَحالِ وَُهْم ُ<َاِدلُوَن 9ِ ابِّ َوُهَو شَ .. .(
  :توحيد اهللا في صفاته - ٢

لقــد حبـــث علمـــاء الكــالم وأئّمـــة الِفـــَرق واملفّســرون والفالســـفة وأصـــحاب املــذاهب هـــذه املســـألة 
  فتشّعبت اآلراء ،حبثاً معّمقاً وطويالً  ،العقيدية اخلطرية

____________________  
  .٧٦ص  :املصدر السابق) ١(
  .٩٣ :١ِمن الكايف األصول / الكليين ) ٢(
  .٩٢ص  :املصدر السابق) ٣(
  .١٣آية  :سورة الرعد) ٤(

    



٧٧ 

ــــة ،ِمــــن هــــذه اآلراء ،يف فْهــــم وتفســــري صــــفات اهللا ســــبحانه ،واالّجتاهــــات  ،آراء الشــــيعة اإلمامي
  .وغريهم ،والكرامية ،والفالسفة ،واألشاعرة ،واملعتزلة

كــالِعلم والقــدرة   ،هــل صــفات اهللا ســبحانه :وكانــت أهــّم املســائل الــيت ُحبثــت يف هــذا ا]ــال هــي
  .؟أو ال ،وحّي حبياة ،وقادٌر بقدرة ،فهل هو عاِملٌ بِعلم .أو هي زائدة على ذاته ،هي عني ذاته

أّن صـــفات اهللا ِمـــن  :وحتـــّدد هـــذا الـــرأي يف ،قـــد أوضـــح الشـــيعة اإلماميـــة رأيهـــم يف هـــذه املســـألة
ــق مــا حــّدده اإلمــام  ،وال تشــبيه خبْلقــه ،ي لصــفاتهفــال نفــ ،هــي عــني ذاتــه ،الِعلــم والقــدرة واحليــاة وْف

إّن املـــذهب الصـــحيح يف التوحيـــد مـــا نـــزل بـــه ( :بقولـــه )عليهمـــا الســـالم(جعفــر بـــن حمّمـــد الصـــادق 
  .)فال نفٍي وال تشبيه ،فانِف عن اهللا تعاىل البطالن والتشبيه ،)عّز وجلّ (القرآن ِمن صفات اهللا 

ْمل يزل اهللا  :يقول )عليهما السالم(مسعت علّي بن موسى الرضا ( :قال ،روى احلسني بن خالد
إنّـه  :إّن قومـاً يقولـون ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقلت لـه ،تبارك وتعاىل عليماً قادراً حّياً قدمياً مسيعاً بصرياً 

وبصــرياً  ،ومسيعــاً بســْمع ،وقــدمياً بِقــَدم ،وحيّــاً حبيــاة ،وقــادراً بقــدرة ،ْمل يــزل عاِلمــاً بِعلــم )عــّز وجــلّ (
  .ببَصر

ولــيس ِمــن واليتنــا  ،فقـد اّختــذ مــع اهللا آهلــًة ُأخـرى ،َمـن قــال ذلــك ودان بــه ):عليــه الســالم(فقـال 
رياً لذاتــه )عــّز وجــلّ (ْمل يــزل  ):عليــه الســالم(مثّ قــال  ،علــى شــيء  ،عليمــاً قــادراً حيّــاً قــدمياً مسيعــاً بصــ

  .)١()تعاىل عّما يقول املشركون واملشّبهون ُعلّواً كبرياً 
 ،ِمــن صــفة القــدمي أنّــه واحــد( :أنّــه قــال )عليــه الســالم(عــن أيب جعفــر  ،وعــن حمّمــد بــن مســلم

يـزعم قـوم ِمـن  ،جعلـت فـداك :قلـت :قـال ،خمتلفـةٍ  ،ولـيس مبعـاٍن كثـريةٍ  ،أحـديُّ املعـىن ،صـمد ،أحد
  ويُبصر ،أهل العراق أنّه يسمع بغري الذي يُبصر

____________________  
  .١٤٠ص  :التوحيد/ الصدوق الشيخ ) ١(

    



٧٨ 

ري الــذي يســمع ــك :كــذبوا وأحلــدوا وشــّبهوا  :فقــال :قــال ،بغــ ري ،تعــاىل اهللا عــن ذل  ،إنّــه مسيــع بصــ
 :فقــال :قــال ،يزعمـون أنـّـه بصـري علــى مــا يعقلونـه :قلــت :قــال ،ويُبصــر مبــا يسـمع ،يسـمع مبــا يُبصـر

  .)١()كذلكوليس اهللا   ،إّمنا يعقل ما كان بِصفة املخلوقني ،تعاىل اهللا
  :تقسيم الصفات

 ،ومــا يصــدر عنهــا ِمــن آثــار نشــاهدها يف عــاَمل اإلمكــان ،اســتفادًة ممّــا تّتصــف بــه الــذات اإلهليــة
ذهبــت منهجيــة الدراســات العقيديــة اإلماميــة إىل تقســيم الصــفات اإلهليــة  ،ولبيــان الفكــر التوحيــدي

  :إىل قسمني
كــــالِعلم والقــــدرة واإلرادة   :الــــيت تُثبــــت لــــه الكمــــال )اجلماليــــة(الصــــفات الثبوتيــــة الكماليــــة  - ١

وال يصـــّح ســـلبها عنــــه  ،الـــيت وصـــف اهللا Oـــا نْفســـه يف كتابـــه ا]يـــد ،واحليـــاة وغريهـــا ِمـــن الصـــفات
  .سبحانه

 ،وهي كّل صـفٍة ال تصـّح نسـبتها إىل اهللا سـبحانه :أو الصفات اجلاللية ،الصفات السلبية - ٢
وقــد دخــل  ،وألّ�ــا صــفات نقــٍص يّتصــف Oــا عــاَمل املمكنــات ؛وجيــب تنزيهــه عنهــا لوجــوب وجــوده

مـع  ،الفكر اإلمامي يف جـَدٍل وخصـاٍم دار حـْول صـّحة نسـبة بعـض هـذه الصـفات إىل اهللا سـبحانه
  .اخل... كالظاهرية وا]ّسمة والقْدريّة واحلشوية  ،بعض الِفَرق اإلسالمية

طـــأ املـــنهج وطريقـــة التعامـــل مـــع الـــنّص هـــو خ ،ولعـــّل منشـــأ اخلـــالف كمـــا يـــرى الشـــيعة اإلماميـــة
لذا نادت بضرورة تنقية التفكـري العقيـدي ِمـن  ؛وعدم فْهم املعىن علـى حقيقتـه ،القرآين عند اآلَخرين
  .عند فْهم الصفات اإلهلية ،أو القياس عليه ،وتوّسط ذلك الفْهم ،الفْهم الذايت البشري

  دون أن ،شياء بعضها على بعضفإّن الفْهم اإلنساين مييل بطبيعته إىل قياس األ
____________________  

  .١٤٤ص  :املصدر السابق) ١(
    



٧٩ 

خصوصـاً عنـدما يسـتعمل اللفـظ ذاتـه للتعريـف  ،يالَحظ الفارق يف القيـاس يف كثـٍري ِمـن األحيـان
  .بتلك املعاين

بـــني دالالت  :وانطالقـــاً ِمـــن ذلـــك فِهَمـــت مدرســـة أهـــل البيـــت التوحيـــد علـــى أســـاس التنســـيق
ومحـــل اخلطـــاب القـــرآين يف كثـــٍري ِمـــن مـــوارده علـــى أســـاس  .والفْهـــم العقلـــي امللتـــزم ،اآليـــات بالتأويـــل

وغريهـــا ِمـــن الصـــفات الـــيت  ،كاليـــد والكرســـي واالســـتواء والعـــرش والغضـــب واألســـف واحلـــبّ   ،ا]ـــاز
  .وَصف اهللا Oا نْفسه

  .الذي حتّدث عن صفات اهللا سبحانه ،آينفإّن هذا املنهج هو املنهج السليم لفْهم النّص القر 
يف بيــان صــفات  ،)علــيهم الســالم(وقــد حتــّدثت مئــات األحاديــث الــواردة عــن أئّمــة أهــل البيــت 

  .ونفي ما ال يصّح نسبته إليه ِمن الصفات ،اهللا وأفعاله
والـــيت قـــام Oـــا  ،كمـــا تناولـــت الدراســـات الكالميـــة الـــيت اســـتخدمت لغـــَة املنطـــق واحلـــوار العقلـــي

لتجليـــة هـــذه  ؛لمـــاء التوحيـــد والعقيـــدة ِمـــن أســـاطني الفكـــر واملعرفـــة يف مدرســـة أئّمـــة أهـــل البيـــتع
الــــيت دارت حــــْول نفــــي مــــا يُنــــايف التنزيــــه  ،وتثبيــــت اُألصــــول العقيديــــة يف كتُــــبهم ودراســــا_م ،املعــــاين

أو  ،رفـــةعنـــد احلـــوار والــرّد علـــى أصــحاب الِفـــَرق واآلراء املنح ،والكمــال ِمـــن الصــفات عنـــه ســبحانه
نذكر ِمـن تلـك النصـوص مـا سـّجله العالّمـة  ،املخالفة لالّجتاه املستنري يف فْهم أهل البيت التوحيدي

  :قال متحّدثاً عن الصفات السلبية ،احلّلي يف هذا املوضوع
  .واملفتقر ممكن ،وإالّ الفتقر إىل أجزائه ،أنّه تعاىل ليس مبرّكب :الصفة اُألولى
والمتنــع  ،وإالّ الفتقــر إىل املكــان ،وال جــوهر ،وال َعــَرض ،أنّــه تعــاىل لــيس جبســم :الصــفة الثانيــة

  .وهو حمال ،فيكون حادثاً  ،انفكاكه ِمن احلوادث
    



٨٠ 

ْنت الكتاب ،وعّلق الفاضل املقداد
َ
  ).خالفاً للمجّسمة( :قائالً  ،وهو الشارح مل

 ،)وإالّ الفتقـر إليهـا ،وال يف جهةٍ  ،وإّال الفتقر إليه ،وال جيوز أن يكون يف حملّ ( :ّمث قال العّالمة
البــاري جــّل شــأنه عــن هــذه الصــفة يف هــذا الكتــاب معــّربين عــن  ،وكمــا ينــّزه العّالمــة احللّــي والشــارح

عنـــد  ،فـــإّن العّالمـــة احللّـــي يؤّكـــد تنزيـــه اهللا عـــن احللـــول يف أيٍّ ِمـــن اخلْلــــق ،اعتقـــاد اإلماميـــة يف ذلـــك
معّقبـــاً علـــى قـــول نصـــري الـــِدين  - إذ يقـــول ،د االعتقـــاد لنصـــري الـــِدين الطوســـيشـــرحه لكتـــاب جتريـــ

فإّن وجوب الوجود يقتضي كونه تعـاىل لـيس ( :أنّه تعاىل ليس حبالٍّ يف غريه ـ :الذي نّصه ،الطوسي
  .وهذا ُحكٌم مّتفق عليه بني أكثر العقالء ،حاال3 يف غريه

بأنّـه  :وبعـض الصـوفية القـائلني ،تعاىل حالٌّ يف املسيحبأنّه  :وخاَلف فيه بعض النصارى القائلني
  .)١()وهذا املذهب ال شّك يف سخافته ،تعاىل حالٌّ يف بَدن العارفني

  .)٢()المتناع املزاج عليه تعاىل ؛وال يصّح عليه اللّذة واألمل( :قال العالّمة احلّلي :الصفة الثالثة
  .)٣()المتناع االّحتاد مطلقاً  ؛وال يّتحد بغريه( :الصفة الرابعة

فـإّ�م قـالوا اّحتـدت  ،إنّـه اّحتـد باملسـيح :فقـد قـال بعـض النصـارى( :ّمث عّلق الشارح املقداد قـائالً 
  ،وقالت ،)عليه السالم(الهوتّية الباري مع ناسوتّية عيسى 
____________________  

  .)١٣(مسألة  ٢٩٣ص  ):الفصل الثاين(املقصد الثالث  /كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد / العّالمة احلّلي ) ١(
  .٣٦ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(
  .٣٧ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٨١ 

  .)١()إنّه اّحتد بالعارفني :وقال املتصّوفة .إنّه اّحتد بعليٍّ  :النصريية
وامتنـــاع الـــنقص  ،عالـــه عـــن غـــريهالمتنـــاع انف ؛إنّـــه تعـــاىل لـــيس حمـــال3 للحـــوادث( :الصـــفة الخامســـة

  .)٢()عليه
  .)٣()وإنّه يستحيل عليه الرؤية البَصرية( :الصفة السادسة
  ).للسْمع وللتمانع ؛نفي الشريك عنه( :الصفة السابعة

لعـــدم توقّـــف  ؛وإمجـــاع األنبيـــاء وهـــو حّجـــة هنـــا ،الـــدالئل الســـمعّية الدالّـــة عليـــه :الوجـــه األّول(
  .صْدقهم على ثبوت الوحدانية

ــْو َ?َن ( :وهــو مــأخوذ ِمــن قولــه تعــاىل ،ويســمى دليــل التمــانع ،دليــل املتكّلمــني :الوجــه الثــاين َ ل
َفَسَدتَا ُ لَ   .)٥())٤()ِفيِهَما آلَِهٌة إِّال اب%

 ،(*)◌ٍ وعاملــاً بِعلــم ،ألنّــه لــو كــان قــادراً بقــدرةٍ  ؛يف نفــي املعــاين واألحــوال عنــه تعــاىل( :الصــفة الثامنــة
  .)٦()هذا ُخلف ،فيكون ممكناً  ،الفتقر يف صفاته تعاىل إىل ذلك املعىن ،وغري ذلك

ريه يقتضــي اســتغناءه ؛إنـّـه تعــاىل غــينٌّ لــيس مبحتــاج( :الصــفة التاســعة  ،ألّن وجــوب وجــوده دون غــ
  .)٧()وافتقار غريه إليه

  وتُثبت له ،إّن هذه األفكار التوحيدية تؤّكد نفي النْقص واملشاOة باخلْلق
____________________  

  .٣٨ص  :املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٣٩ص  :املصدر السابق) ٣(
  .٢٢آية  :سورة األنبياء) ٤(
  .٤٣ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٥(

  .الِعلم الزائد على الذات ،وكذا يقصد بالِعلم ،يقصد بذلك القدرة الزائدة على الذات(*) 
  .٤٢ ،٤١ص  :شرح الباب احلادي عشر/ السيوري املقداد ) ٦(
  .٤٤ص  :املصدر السابق) ٧(
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ووْصـفه كمـا وَصـف نْفسـه يف   ،الوحدانية والكمال بتنزيهه سبحانه عـن صـفات اخلْلـق واإلمكـان
  .وبيانات األئّمة اهلداة ،ووّضحته الُسّنة النبويّة ،كتابه ا]يد

وال ُمتبّنيـــات فلســـفية  ،يديـــة هـــي ليســـت رؤى إنســـانيةفـــإّن هـــذه األفكـــار التوحيديـــة والُبنيـــة العق
وتأسـيٍس  ،وإّمنا هـي بيـان حملتـوى الكتـاب والسـّنة ،اخرتعها الفالسفة والعارفون ِمن أتباع أهل البيت

  .عقليٍّ ملتزم على ُأسس تلك القواعد واملبادئ التوحيدية
غة كاملــة لإللوهيــة والربوبيــة وتبلــَورت صــي ،فقــد تشــّكلت بُنيــة الفْهــم الشــيعي للعقيــدة اإلســالمية

والتأّمــل العقلــي امللتــزم باُألســس والقواعــد الــواردة يف  ،والعبوديــة والوحدانيــة ِمــن خــالل الفْهــم الُلَغــوي
  .الكتاب والسّنة

  :توحيد اهللا في أفعاله - ٣
ْن َفُقوَل َ$ُ ُكْن َفيَُكونُ ( :قال تعاىل

َ
َراَد َشيْئاً أ

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
َما أ   .)١()إِغ%

ــــذات :إّن صــــفات اهللا ســــبحانه وتعــــاىل تُقّســــم علــــى قســــمني مهــــا كــــالِعلم والقــــدرة   ،صــــفات ال
قبـل أن َخيلـق اخلْلـق ويفعـل  ،وهي الصـفات الـيت يوَصـف Oـا سـبحانه يف كـّل حـني ،اخل... واحلكمة
  .ألّ�ا َعني ذاته ؛فهو يوصف Oا وْصفاً ذاتياً  ،ومع اخلْلق وبعده ،األشياء

وهو سبحانه ال يوَصف Oذه الصفات إالّ بعـد أن يفعـل  ،سّمى صفات الِفعلوصفات ُأخرى تُ 
 .اخل... وحمــّب وكـاره وُحميـي وُمميــت ،ورازق وراٍض وسـاخط وغاضـب ،كَوصـفه بأنّـه خــالق  ،األشـياء

وتوحيــده ســبحانه يف  .وكــّل تلــك الصــفات واقعــة حتــت صــفات الــذات ِمــن الِعلــم والقــدرة واحلكمــة
  بأنّه وحده قادر علىأفعاله هو اإلميان 

____________________  
  .٨٢آية  :سورة يس) ١(
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  .كاخلْلق والرزق واحلياة واإلماتة  ،ِفعل أفعاله
إن هـو إّال ِفعلـه  ،وإّن هذا العاَمل وما جيري فيه ِمن توالٍد وفَنـاٍء وأحـداث يف عـاَمل الطبيعـة واحليـاة

  .رادته أو يؤثّر يف اخلْلقأو يرّد إ ،وليس بِوسع أحد أن يفعل ِفعله ،سبحانه
ة لعـــاَمل الطبيعـــة والِفكـــر واحليـــاة إن هـــي إالّ ِمـــن ِفعلـــه  ،واملـــؤثّرة فيـــه ،وإّن الِعلـــل واألســـباب املســـريِّ

  .وخْلقه
إّن اإلميــان بقــانون  ؛فهــو الــذي جعــل نظــام املوجــودات قائمــاً علــى أســاس الِعلــل واألســباب لــذا فــ

فاألســباب الطبيعيـة والبشـرية هـي القـوى الـيت شــاء اهللا  ،العلّيـة والسـببية ال ينـايف توحيـد اهللا يف أفعالـه
واألفعــــال الســــلوكية  ،يف مســــبّبا_ا ِمــــن األحــــداث الطبيعيــــة ،ســـبحانه أن تكــــون هــــي احملرّكــــة واملــــؤثّرة

  .وِوْفق ما شاء وأراد ،نهوأّن كّل ذلك جاٍر حتت قدرته وسلطا ،البشرية
وأنكــر  ،وقــد آَمــن الفكــر اإلمــامي بقــانون العلّيــة يف عــاَمل الطبيعــة والِفعــل البشــري وحركــة التــاريخ

ظنـاً مــنهم  ؛وفّسـروا الــتالزم بـني حــدوث شـيٍء وشــيٍء آَخـر بالعــادة ،األشـاعرة قــانون السـببية والعلّيــة
ــك التفســري يف مشــكلة اجلــْرب فــ ،أّن قــانون العلّيــة ينــايف توحيــد اهللا يف أفعالــه بإســناد ِفعــل  ،َأوقعهم ذل

  .ونفي َدور اإلرادة البشرية كعّلٍة مباشرة للِفعل اإلنساين ،اإلنسان إىل اهللا سبحانه
يتعلّــق بالغايــة يف  ،ومثّــة قضــية عقيديــة أُثــري اجلــَدل َحوهلــا بــني الفكــر اإلمــامي والفكــر األشــعري

وُمعّللــــة باملصــــاحل  ،ىل أّن أفعــــال اهللا ســــبحانه كّلهــــا ُمغّيــــاةفــــذهب الفكــــر اإلمــــامي إ ،الِفعــــل اإلهلــــي
وهـو منـّزه عـن احلاجـة ألّي علّـٍة أو غايـٍة تعـود  ،فاهللا سبحانه ال يفعل شيئاً إّال لغرٍض وغايـة ،للعباد
  .فهو غّين مفيض اخلري على اخلالئق كّلها ،عليه

أو  ،سـواًء الطبيعــي التكـويين منــه ،يفقــد أنكـروا أن تكــون هنـاك غايــة للِفعـل اإلهلــ ،أّمـا األشـاعرة
  كاإلجياد واملوت والِغىن  ،االجتماعي احلادث يف عاَمل اإلنسان
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  .يكون حمتاجاً إليها ،متذّرعني بأّن َمن يفعل لغايةٍ  ؛اخل... والفقر والقّوة والَضعف واالبتالء
ــأّن احلاجــة هــي يف اخلالئــق :وقــد أجابــت املدرســة اإلماميــة واهللا غــينٌّ  ،واملصــلحة تعــود عليهــا ،ب

ومسـتوى الضــغط  ،وفيهـا مصـلحة للخْلــق ،فِشـكل األرض الُكـَروي لــه غايـة طبيعيــة ،منـزٌّه عـن ذلــك
وخْلـق اإلOـام وتكوينـه ِمـن سـالميَتني  ،على سطح األرض له غاية حياتية تعود على اإلنسـان نْفسـه

لوجودهـا غايـة  ،وجـود الُشـَعريات داخـل األنـفو  ،له غاية مدنية وحركيـة حيتاجهـا اإلنسـان يف حياتـه
  .ومنافع

واحلــوادث التارخييــة الكــربى الــيت وقَعــت بقضــاٍء  ،وابــتالء هــذا اإلنســان بــاملرض أو الفقــر لــه غايــة
واخلــالق حكــيم ال  ،ذلــك ألّن الِفعــل الــذي ال غايــة لــه هــو ِفعــل عابــث ؛اخل... وقــَدر إهلــي هلــا غايــة

َوَما ( :كقولـه تعـاىل  ،وبّني الغاية منهـا ،وقد عّلل اهللا سبحانه كثرياً ِمن أفعاله يف كتابه ا]يد .يعبث
ن% َواِإلنَس إِّال 7َِْعبُُدونِ  ِGْْحَسـُن ( ،)١()َخلَْقُت ا

َ
يُُّكـْم أ

َ
ي َخلََق الَْموَْت َواlَْيَـاَة 7َِبْلُـَوIُْم ك ِ

%iا
َل َعلَيِْه الُْقْرآُن Rُْلًَة َواِحَدًة َكَذلَِك ( ،)٢()رُ َقَمًال وَُهَو الَْعِزيُز الَْغُفو يَن َكَفُروا لَْوال نُزِّ ِ

%iَوقَاَل ا
َؤاَدَك َوَرت%لْنَاُه تَْرِييالً  َت بِِه فُ يـَن .. .( ،)٣()yُِثَبِّ ِ

%iـاِس َو7َِْعلَـَم ابُّ ا%yا َWَْوتِلَْك األي%اُم نَُداِولَُها َن
ـالِِمWَ آَمنُواْ َوَيت%  يـَن آَمنُـواْ َوَيْمَحـَق  ،ِخَذ ِمـنُكْم ُشـَهَداء َوابُّ َال ُ[ِـبُّ الظ% ِ

%iـَص ابُّ ا َو7َُِمحِّ
فِِرينَ  َ̀ ُرونَ ( ،)٤()الْ ك% نWَِ َوَغْقٍص ِمـن اa%َمـَراِت لََعل%ُهـْم يَـذ% َخْذنَا آَل فِرَْعوَن بِالسِّ

َ
 ،)٥()َولََقْد أ

ْمـراً َ?َن َوVِْذ يُِريُكُموُهْم إِ (
َ
ـ ابُّ أ َcِْقيُـِنِهْم 7َِْق

َ
ْقيُِنُكْم قَِليًال َوُيَقلِّلُُكـْم 9ِ أ

َ
َقيْتُْم 9ِ أ َdْذ ا

  فإّن التعليل القرآين للِفعل .)٦()َمْفُعوًال َوVَِ. ابِّ تُرَْجُع األُمورُ 
____________________  

  .٥٦آية  :سورة الذاريات) ١(
  .٢آية  :سورة امللك) ٢(
  .٣٢آية  :سورة الفرقان) ٣(
  .١٤١ - ١٤٠آية  :سورة آل عمران) ٤(
  .١٣٠آية  :سورة األعراف) ٥(
  .٤٤آية  :سورة األنفال) ٦(
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  .وتثبيت قانون العلّية والغائية ،اإلهلي هو مصدر اإلحكام يف التفسري اإلمامي للفعل اإلهلي
  :توحيد اهللا في العبادة - ٤

ن% َواِإلنَس إِّال 7َِْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت ( :قـال تعـاىل ِGْتشـّكل العبـادة جـوهر الـِدين وغايـة  .)١()ا
 ،بل الكـون كلّـه عابـٌد قـّديس ،هو عابٌد هللا سبحانه ،كان حّياً أو مجاداً  سواءً  ،فكّل موجودٍ  ،اخلْلق

ٍء إِال% يَُسبُِّح gَِْمَدهِ َولَـِكن ال% (مّتجه إىل بارئه  ْnَ ِن مِّنV٢()َيْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهمْ َو(.  
فــال يُعَبــد إالّ اإللــه  ،وتوحيــد اهللا يف ذاتــه وصــفاته وأفعالــه يــرتبط بــه توحيــده يف العبــادة االختياريــة

  .اخلالق املنِعم احمليي املميت
لـــذا توقّفـــت صـــّحة  ؛فهـــو صـــَنم وطـــاغوت ،وإّن َمــن يُعبـــد ِمـــن دون اهللا أو يُطـــاع يف معصـــية اهللا

  .ْقه اإلمامي على نّية القربة هللا تعاىلالعبادة يف الف
وُعرِّفـــت  ،وعلـــى هـــذا األســـاس قّســـم فقهـــاء اإلماميـــة األحكـــام إىل أحكـــام عبـــادات ومعـــامالت

ولـــذا أيضـــاً اعتُـــربت  ؛بأّ�ـــا الِفعـــل الـــذي تتوقّـــف صـــّحته علـــى نيّـــة القربـــة اخلالصـــة هللا تعـــاىل :العبـــادة
  .جتب إعادته ،باطالً  العبادة اليت خيالطها الرياء أو النفاق عمالً 

____________________  
  .٥٦آية  :سورة الذاريات) ١(
  .٤٤آية  :سورة اإلسراء )٢(

    



٨٦ 

    



٨٧ 

  الغلّو والتجسيم
ويـــدرس االّجتاهـــات  ،إّن َمـــن يتـــابع اآلراء واملـــذاهب العقيديـــة الـــيت نشـــأت يف ا]تمـــع اإلســـالمي

ــًة صــاخبًة بــني املوّحــدين ودعــاة التوحيــد ِمــن جهــة ،العقيديــة والفكــر العقيــدي  ،يشــاهد معركــًة فكري
وبني اّجتاهات وِفَرق منحرفة قد خرجـت بفكرهـا ومعتقـدها علـى عقيـدة التوحيـد ومـنهج القـرآن ِمـن 

  .فدعت إىل الغلّو والتفويض والتجسيم ،جهٍة ُأخرى
أّن الغلــّو والتفــويض نشــأ يف صــفوف عناصــر حاولــت  ،ويالحــظ املتتّبــع هلــذه الِفــَرق واالّجتاهــات

  .والتظاهر باالنتماء إىل التشّيع ،)عليهم السالم(التسّرت بأئّمة أهل البيت 
ــَرق نســبت نْفســها إىل املدرســة الســّنية وهــذان  ،كمــا بــرز اّجتــاه التجســيم يف صــفوف عناصــر وِف

  .االّجتاهان مها اّجتاهان منحرفان متعاكسان يف أفكارمها
مـا  ،ويّدعون هلم ِمن الصفات والقدرة ،الغالة ينسبون الصفات اإلهلية إىل البَشر ويغالون فيهمف

  .يستحيل وْصف اإلنسان به
وينسـبون إىل اهللا سـبحانه مـا تنـّزه عنـه ِمـن  ،فإّ�م يِصفون اهللا بصـفات املخلوقـات ،وأّما ا]ّسمة

  .اخل... كاجلسم واملكان واحلركة واالنفعال  ،الصفات
وكــان يف مقّدمــة َمــن  ،قــد وقــف أئّمــة املســلمني وعلمــاؤهم ضــّد هــذه التّيــارات الضــالّة املنحرفــةو 

وأصـحاOم  )علـيهم السـالم(هـم أئّمـة أهـل البيـت  ،خاض املعركة الفكرية ضّد هذه الِفَرق واملذاهب
  .وتالمذ_م

  وسنوّضح فيما يأيت موقف أئّمة أهل البيت وعلماء املذهب اإلمامي ِمن
    



٨٨ 

  .لّو والتفويض والتجسيمالغ
الـــيت جـــاءت  ،ولقـــد جلـــأ ا]ّســـمة واملشـــّبهة يف إســـناد آرائهـــم إىل االســـتفادة ِمـــن ظـــواهر اآليـــات

كمـــــا اعتمـــــدوا الروايـــــات املوضـــــوعة ذات الداللـــــة   ،اخل... كـــــالعرش والكرســـــي واليـــــد  ،بصـــــفة ا]ـــــاز
وتأويــــل آياتـــــه بعيـــــداً عـــــن  ،يف حـــــني جلـــــأ الغُـــــالة إىل التفســــري البـــــاطين آليـــــات القـــــرآن ،التجســــيمية
باإلضــافة إىل مــا وَضــعوه ودّســوه ِمــن أكاذيــب يف كُتــب  ،وصــْرفها عــن معناهــا ودالال_ــا ،مقاصــدها

  .إلسناد آرائهم وأفكارهم املنحرفة ؛احلديث والرواية
    



٨٩ 

  موقف أهل البيت ِمن الُغُلّو والُغالة
 لألفكـار واملبـادئ واألشـخاص والقضـايامييل التفكري البشري يف كثٍري ِمن حاالت فْهمـه وتقوميـه 

وقــد ظهــر الغلــّو يف  ،مييــل إىل الغلــّو واملبالغــة فيهــا - وبصــورة خاّصــة تلــك الــيت حيّبهــا ويــرتبط Oــا -
 ،وُهــم بَشــر ،فــأّهلوا األنبيــاء ،ويف التفكــري الــديين عنــد أهــل الكتــاب ِمــن اليهــود والنصــارى ،العقائــد

  :اهم عن هذا الِشرك واالحنراف بقولهو� ،فذّمهم القرآن ،وغالوا يف حّقهم
َما الَْمِسيُح ِعيnَ اْنـ(  اlَْقِّ إِغ%

ُكْم َوَال َيُقولُواْ mََ ابِّ إِال% ْهَل الِْكتَاِب َال َيْغلُواْ 9ِ ِدينِ
َ
ُن يَا أ

آِمنُواْ  نُْه فَ لَْقاَها إَِ. َمْرَيَم َوُروٌح مِّ
َ
بِابِّ َورُُسِلِه َوَال َيُقولُواْ ثََالثَـٌة انتَُهـواْ َمْرَيَم رَُسوُل ابِّ َوoََِمتُُه أ

رْ 
َ
ـَماَوات َوَمـا 9ِ األ ن يَُكـوَن َ$ُ َوَ&ٌ َ$ُ َمـا 9ِ الس%

َ
َما ابُّ إِلَـٌه َواِحٌد ُسبَْحانَُه أ ُكْم إِغ%

ِض َخbْاً ل%
  .)١()َوqَIَ بِابِّ َوIِيالً 

ْهَل الِْكتَاِب الَ ( :وبقولـه
َ
ْهَواء قَْوٍم قَـْد َضـلُّواْ  قُْل يَا أ

َ
َيْغلُواْ 9ِ ِديِنُكْم َلbَْ اlَْقِّ َوَال تَت%ِبُعواْ أ

ِبيـِل  َضلُّواْ َكِثbاً وََضلُّواْ َعن َسَواء الس%
َ
  .)٢()ِمن َقبُْل َوأ

قـد نقلـت مفـاهيم الُغلـّو ِمـن اليهـود  ،وقد ظهر الُغلّو يف الصّف اإلسالمي ِمن ِفَرق ضاّلة هّدامـة
ريه  ،والعقائــد البشــرية املنحرفــة ،لنصــارىوا  ،كالبوذيــة والزرادشــتية وفالســفة اهلنــود والفكــر الرومــاين وغــ

 ،لتحريـــف اإلســـالم وهـــْدم عقيـــدة التوحيـــد ؛وحـــاولوا إعطـــاء هـــذه األفكـــار الضـــالّة صـــبغًة إســـالمية
لــــى هــــذه وإضــــفاء صــــفٍة فلســــفيٍة ع ،وتأليــــه املخلوقــــات ،فنشــــأت فكــــرة االّحتــــاد واحللــــول والتناســــخ

  .األفكار الَوثَنية املنحرفة
____________________  

  .١٧١آية  :سورة النساء) ١(
  .٧٧آية  :سورة املائدة) ٢(

    



٩٠ 

يف عهـــد اإلمـــام علـــّي  ،وقـــد بـــدأ هـــذا التيّـــار اهلـــّدام عملـــه التخـــرييب يف جســـم ا]تمـــع اإلســـالمي
ـــالة التســـّرت بأئّمـــة أهـــل  ،لتحريـــف عقيـــدة التوحيـــد وطمـــس معاملـــه ؛)عليـــه الســـالم( وقـــد حـــاول الُغ

واستغالل القدسية واملكانة الكربى الـيت حِظـَي  ،لتحريف اإلسالم ؛واالندساس يف صفوفهم ،البيت
فظهـر الُغلـّو كخـطٍّ مـواٍز  ،لتمرير تلـك املـؤامرة الفكريـة علـى اإلسـالم ؛Oا أئّمة أهل البيت يف النْفس

  .�اية عهد األئّمة وما بعده وحّىت  ،خلّط أهل البيت ِمن عهد عليّ 
واالندســـاس يف صـــفوف تلـــك  ،فقـــد ســـعى هـــذا االّجتـــاه التخـــرييب إىل اخـــرتاق خـــّط أهـــل البيـــت

 ،فبــــذل أئّمـــة اهلــــدى جهــــوداً ُمضــــنية ِمـــن أْجــــل حماربــــة الُغلــــّو والغُــــالة ،املدرســـة اإلســــالمية األصــــيلة
  .وتعريَتهم وإعالن الرباءة منهم

والسـاعون لتفريـق الصـّف اإلسـالمي وتشـتيت  ،)علـيهم السـالم(وقد استغّل خصوم أهل البيـت 
مبــا  ،ومـذهبهم )علــيهم السـالم(حمــاوالت االندسـاس يف الُبنيـة املواليــة ألهـل البيـت  ،وحـدة املسـلمني

حّىت غدا الكثري ِمـن املضـلَّلني ال يفّرقـون بـني مـذهب  ،محلته تلك الِفَرق الضالّة ِمن الُغلّو والتفويض
  .وبني ِفَرق تلك الُغالة -) عليهم السالم(مذهب أهل البيت  - ميةالشيعة اإلما

 ،)علــيهم الســالم(رغــم مــا وَرد عــن أئّمــة أهــل البيــت  ،بــل راح الــبعض يعــّدها ِمــن فِــَرق الشــيعة
واُحلكــــــم  ،ولْعــــــنهم وتكفــــــريهم ،وعلمــــــائهم ِمــــــن مواقــــــف صــــــرحية يف الــــــرباءة ِمــــــن الغُــــــالة واملفّوضــــــة

وكبّــار علمــاء املــذهب  )علــيهم الســالم(وسنســتعرض املوقــف املبــدئي ألئّمــة أهــل البيــت  ،بنجاسـتهم
كمـا   ،ولنبدأ بالتعريف االصطالحي لكلٍّ ِمـن الغُـالة واملفّوضـة ،ِمن أولئك الُغالة واملفّوضة ،اإلمامي

  .ريهوأكابر منظِّ  ،ومها ِمن أبرز علماء املذهب اإلمامي ،أورده الشيخ املفيد والشيخ الصدوق
 :قــال اهللا تعــاىل ،هــو التجــاوز عــن احلــّد واخلــروج عــن القصــد :الُغلُــّو يف اللغــة :قــال الشــيخ املفيــد

ْهَل الِْكتَاِب َال َيْغلُواْ 9ِ ِديِنُكْم َوَال َيُقولُواْ mََ ابِّ إِال% (
َ
  يَا أ

    



٩١ 

وجعـل مـا  ،وحّذر ِمن اخلروج عن القصـد يف القـول ،فنهى عن جتاوز احلّد يف املسيح ،)١()اlَْقِّ 
  .لتعّديه احلّد على ما بيّناه ؛اّدعته النصارى فيه غلّواً 

ِمـن ذرّيتـه ) علـيهم السـالم(ُهـم الـذين نسـبوا أميـر المـؤمنين واألئّمـة  ،والُغالة ِمن المتظاهرين باإلسـالم
وخرجــوا عــن  ،نيا إلــى مــا تجــاوزوا فيــه الحــدّ ووصــفوهم ِمــن الفْضــل فــي الــِدين والــد ،إلــى اإللوهيــة والنبــّوة

وقضت  ،بالقْتل والتحريق بالنار )علّي بن أبي طالب(َحَكم فيهم أمير المؤمنين  ،وُهم ُضّالل كّفار ،القصد
  .)٢( والخروج عن اإلسالم )بإكفارهم(عليهم باإلكفار  )عليهم السالم(األئّمة 

ووّضـح املوقـف الشـرعي  ،فعـّرفهم ،وُهـم املفّوضـةّمث حتّدث الصدوق عـن صـنٍف آَخـر ِمـن الغُـالة 
ــالة( :مــنهم بقولــه ــالة ،والمفّوضــة صــنف ِمــن الُغ ــه َمــن ســواهم ِمــن الُغ ــرافهم  ،وقــولهم الــذي فــارقوا ب اعت

ــك إلــيهم ،ونفــي الِقــَدم عــنهم ،بحــدوث األئّمــة وخْلقهــم ودعــواهم أّن اهللا  ،وإضــافة الخْلــق والــرزق مــع ذل
والحّالجيـة  ،وجميـع األفعـال ،وأنّـه فـّوض إلـيهم خْلـق العـاَلم بمـا فيـه ،قهم خاّصةسبحانه وتعالى تفّرد بخلْ 

  .وهم أصحاب اإلباحة والقول بالحلول ،ضرٌب ِمن أصحاب التصّوف
 )ملحـدون(وُهـم قـوم ملحـدة  ،وإن كـان ظـاهراً أمـره التصـّوف ،وكان الحّالج يتخّصص بإظهار التشّيع

ـــِدينهموزنادقـــة يُمّوهـــون بمظـــاهرة كـــّل ِفرقـــ ـــل ،ة ب ـــدَّعون للحـــّالج األباطي ـــك مجـــرى  ،وي ويجـــرون فـــي ذل
 ،ومجــرى النصــارى فــي دعــواهم لرهبــانهم اآليــات والبيّنــات ،ودعــواهم لزرادشــت المعجــزات ،المجــوس

وُهـم أبعـد ِمـن الشـرائع والعمـل بهـا ِمـن النصـارى  ،والمجوس والنصارى أقرب إلى العمـل بالعبـادات مـنهم
  .)٣()والمجوس

  وحتديد املوقف ،هذا تعريف علماء اإلمامية للُغالة واملفّوضة وإذا كان
____________________  

  .١٧١آية  :سورة النساء) ١(
  .٢٣٨ص  :شرح عقائد الصدوق/ الشيخ املفيد ) ٢(
  .٢٣٩ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٩٢ 

الـذين  ،فلنستمع إىل أئّمة أهـل البيـت وهـم حيـّددون املوقـف ِمـن الغُـالة واملفّوضـة ،الشرعي منهم
  .وخرجوا Oم عن مستوى البَشر ،نسبوا لألئّمة صفات اإللوهية

  :مثل ،وقد عّد العلماء ِفَرقاً عديدة ِمن الُغالة
  .حمّمد بن مقالص ،أتباع أيب اخلّطاب :اَخلطّابية
فقتلـــه خالـــد بـــن عبـــد اهللا  ،الـــذي خـــرج يف الكوفـــة ،ســـعيد العجلـــي أتبـــاع املغـــرية بـــن :واملغرييـــة
  .)١()هـ ١١٩(وحرقه أصحابه سنة  ،القسري

واالندســــاس يف الُبنيــــة  ،)علــــيهم الســــالم(وقــــد حاولــــت هــــذه الِفــــَرق التســــّرت بأئّمــــة أهــــل البيــــت 
 ،ُل البيــتفكشــفهم أهــ ،)علــيهم الســالم(اإلســالمية عــن طريــق النفــاق واّدعــاء التشــّيع ألهــل البيــت 

  .يف عهد حكومته بقْتلهم وحتريقهم )عليه السالم(بل قام اإلمام علّي  ،ولَعنوهم وطردوهم
وذكـــر أصـــحاب أيب اخلطّـــاب  )عليـــه الســـالم(قـــال أبـــو عبـــد اهللا  :وعـــن املفضـــل بـــن مزيـــد قـــال

ـــــالة يـــــا مفضـــــل ال تقاعـــــدوهم وال تؤاكلـــــوهم وال تشـــــاربوهم وال تصـــــافحوهم وال ( :فقـــــال يل ،والُغ
  .)٢()تؤاثروهم

ولَعـــن َمـــن بقـــَي  ،ولَعـــن َمـــن قُِتـــل معـــه ،لَعـــن اهللا أبـــا اخلطّـــاب( :وروي عـــن اإلمـــام الصـــادق قولـــه
  .)٣()ولَعن اهللا َمن دخل قلبه رمحـة هلـم ،منهم

ويشــجب  ،تــراه يثّبــت أركــان التوحيــد القــرآين ،)عليــه الســالم(ويف حــديٍث آَخــر لإلمــام الصــادق 
رية بـن سعيــدلَعـ( :آراء الغُـالة بقولـه  ،فأذاقـه اهللا َحـّر احلديـد ،)٤(إنّـه كـان يكـذب علـى أيب ،ن اهللا املغـ

  ولَعن اهللا ،لَعن اهللا َمن قال فينا ما ال نقوله يف أنفسنا
____________________  

  .٢٤١ :٥ تاريخ الطربي) ١(
  .ويف نسخة وال توارثوهم .٥٢٥ح /  ٥٨٦ :٤ رجال الكّشي) ٢(
  .٥٢١ح /  ٥٨٤ص  :املصدر السابق) ٣(
  ).عليه السالم(اإلمام حمّمد الباقر ) ٤(

    



٩٣ 

  .)١()وبيده نواصينا ،وإليه مآبنا ومعادنا ،َمن أزالنا عن العبودية هللا الذي َخلَقنا
 ،وهـــو يتحـــّدث عـــن ختريـــب الغُـــالة للعقيـــدة والشـــريعة ،ولنســـتمع لإلمـــام الصـــادق يف مـــورٍد آَخـــر

فـــانعكس هـــذا املوقـــف  ،والكـــِذب علـــيهم )علـــيهم الســـالم(ودّســـهم يف مرويّـــات أئّمـــة أهـــل البيـــت 
صـــيانًة  ؛التصــحيحي علــى موقــف أصـــحابه ِمــن األحاديــث واملرويّــات وتشـــّددهم يف قبــول احلــديث

  .للعقيدة والفكر والتشريع اإلسالمي
ـــا  ،أّن بعـــض أصـــحابنا ســـأله ،فَعـــن حمّمـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد بـــن يـــونس بـــن عبـــد الـــرمحن وأن

فمـا الـذي  ،وأكثر إنكـارك ِلمـا يرويـه أصـحابنا ،ما أشّدك يف احلديث ،)٢(ا حمّمديا أب :فقال ،حاضر
] عليـه السـالم [ أنّه مسع أبـا عبـد اهللا  ،حّدثين هشام بن اَحلكم :فقال ؟حيملك على رّد األحاديث

أو جتــــدون معــــه شــــاهداً ِمــــن أحاديثنــــا  ،ال تقبلــــوا علينــــا حــــديثاً إالّ مــــا وافــــق القــــرآن والســــّنة :يقــــول
 ،دّس يف كتُــب أصــحاب أيب أحاديــث ْمل حيــدِّث Oــا أيب ،فــإّن املغــرية بــن ســعيد لَعنـــه اهللا ،املتقّدمــة
فإنّــا إذا  ).صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وال تقبلــوا علينــا مــا خــاَلف قــول ربِّنــا تعــاىل وســّنة نبّينــا  ،فــاتّقوا اهللا
قـــال يـــونس وافَيـــت  .)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(أو قـــال رســـول اهللا  ،)وجـــلّ  عـــزّ (قلنـــا قـــال اهللا  ،حـــّدثنا
ووجـدت أصـحاب أيب عبـد اهللا  ،)عليـه السـالم(فوجدت Oا قطعة ِمن أصحاب أيب جعفـر  ،العراق

فعرضـــتها ِمـــن بعـــد علـــى أيب احلســـن  ،وأخـــذت كُتـــبهم ،فســـمعت مـــنهم ،متـــوافرين ،)عليـــه الســـالم(
عليــــه (نهــــا أحاديــــث كثــــرية أن تكــــون ِمــــن أحاديــــث أيب عبــــد اهللا فــــأنكر م ،)عليــــه الســــالم(الرضــــا 
 ،لَعـن اهللا أبـا اخلطّـاب ،)عليـه السـالم(إّن أبـا اخلطّـاب كـَذب علـى أيب عبـد اهللا  :وقال يل ،)السالم

يدّسـون هـذه األحاديـث إىل يومنـا هـذا يف كتُـب أصـحاب أيب عبـد  ،وكذلك أصحاب أيب اخلطّـاب
وموافقـة  ،حـّدثنا مبوافقـة القـرآن ،فإنّـا إن حتـّدثنا ،بلـوا علينـا خـالف القـرآنفـال تق ،)عليه السالم(اهللا 
  إنّا ،السّنة

____________________  
  .٥٤٢ح /  ٥٩٠ :٤رجال الكّشي ) ١(
  .هو يونس بن عبد الرمحن) ٢(

    



٩٤ 

إّن كـالم آِخرنـا مثـل   ،فيتناقض كالمنـا ،قال فالن وفالن :وال نقول ،عن اهللا وعن رسوله ُحندِّث
 ،فـرّدوه عليـه ،فـإذا أتـاكم َمـن حيـّدثكم خبـالف ذلـك ،وكالم أّولنا مصـّدق لكـالم آِخرنـا ،كالم أّولنا

فمـا ال حقيقـة معـه وال نـور  ،وعليه نوراً  ،فإّن مع كّل قوٍل مّنا حقيقة ،قولوا أنت أعلم وما جئت به
  .)١(فذلك ِمن قول الشيطان ،عليه

كــان املغــرية بــن ( :يقــول )عليــه الســالم(بــن احلَكــم أنّــه مســع أبــا عبــد اهللا وعــن يــونس عــن هشــام 
 ،وكــان أصــحابه املتســّرتون بأصــحاب أيب ،ويأخــذ كتُــب أصــحابه ،ســعيد يتعّمــد الَكــِذب علــى أيب

 ،فكـــــان يـــــدّس فيهـــــا الُكفـــــر والزندقـــــة ،فيـــــدفعو�ا إىل املغـــــرية ،يأخـــــذون الكتُـــــب ِمـــــن أصـــــحاب أيب
فكــّل مــا   ،ّمث يــدفعها إىل أصــحابه ويــأمرهم أن يثبتوهــا يف الشــيعة ،)الســالم عليــه(ويســندها إىل أيب 

  .)٢()فذاك ما دّسه املغرية بن سعيد يف كتُبهم ،كان يف كُتب أصحاب أيب ِمن الُغلوّ 
والــدّس فيهــا عــن  ،ّمث يكشــف اإلمــام الصــادق َدور هــذا اُألســلوب يف حتريــف الرســالة اإلســالمية

[ أّن جعفـر بـن حمّمـد الصـادق  ،فَعن عبد الرمحن بن كثري ،ائع املنحرفنيطريق استخدام أولئك الصن
رية بــن ســعيد( :قــال يومــاً ألصــحابه] عليــه الســالم  ّــًة كــان خيتلــف إليهــا ،لَعــن اهللا املغــ  ،ولَعــن يهودي

  .يتعّلم منها السحر والشعبذة واملخاريق
 ،مـــاَهلم ،وإّن قومـــاً كـــذبوا علـــيّ  ،نفســـَلبه اهللا اإلميـــا ،)عليـــه الســـالم(إّن املغـــرية كـــَذب علـــى أيب 

مــا نقــدر علــى ضــرٍّ وال  ،فــو اهللا مــا حنــن إالّ عبيــد الــذي خَلَقنــا واصــطفانا ،أذاقهــم اهللا حــّر احلديــد
 ،وال معنا ِمن اهللا بـراءة ،واهللا ما لنا على اهللا ِمن حّجة ،وإن عّذبنا فبذنوبنا ،وإن رِمحَنا فربمحته ،نفعٍ 

فقـد آَذوا  ،لعـنهم اهللا ،وْيلهم مـاهلم ،منشورون ومبعثوون وموقوفون ومسؤولونوإنّا مليّتون ومقبورون و 
  .)٣()...اهللا وآَذوا رسوله يف قربه

____________________  
  .٤٠١ح /  ٤٨٩ :٣رجال الكّشي ) ١(
  .٤٠٢ح /  ٤٩١ص  :املصدر السابق) ٢(
  .ترمجة املغرية بن سعيد ٤٠٩ح /  ٤٩١ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٩٥ 

إّن ( :ثّبت الشهرستاين يف كتابه املِلل والِنَحل موقف اإلمام الصادق ِمن الُغلّو والُغالة بقولـهوقد 
فلّمـا وقـف الصـادق علـى ُغلـّوه  ،أبا اخلطّـاب عـزى نْفسـه إىل أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد الصـادق

وبـالغ يف التـربّي  ،يف ذلـكوشّدد القـول  ،وأَمر أصحابه بالرباءة منه ،ولَعنه ،تربّأ منه ،الباطل يف حّقه
  .)١()فلّما اعتزل عنه اّدعى اإلمامة لنْفسه ،واللْعن عليه ،منه

فقــد حَكــم فقهــاء اإلماميــة بكفــرهم  ،وتأسيســاً علــى موقــف األئّمــة اهلــداة ِمــن الغُــالة واملفّوضــة
يف  ،)رمحـــه اهللا(وقـــد ثّبـــت هـــذا اُحلكـــم الفقيـــه اإلمـــامي املعـــروف الســـّيد كـــاظم اليـــزدي  ،وجناســـتهم

وعلّـق الفقيـه الراحـل  ،)ال إشـكال يف جناسـة الغُـالة( :بقولـه )العـروة الـوثقى(رسالته الفقهيـة الشـهرية 
مستمســــك العــــروة (علــــى هــــذا املــــْنت يف كتابــــه االســــتداليل  - رمحــــه اهللا - الســــّيد حمســــن احلكــــيم

  .ناقًال دعوى اإلمجاع على ذلك ِمن فقهاء اإلمامية ،)الوثقى
مثـــل  ،وكــذا احلــال لــو أُريـــد ِمــن الُغلــّو جتــاوز احلـــّد يف صــفات األنبيــاء واألئّمــة( :ّمث أردف قــائالً 

أو حنـــو ذلـــك ِمـــن  ،أو ال يشـــغلهم شـــأن عـــن شـــأن ،اعتقـــاد أّ�ـــم خـــالقون أو رازقـــون أو ال يغفلـــون
  .)٢()الصفات

____________________  
  .٧٦ص  :املِلل والِنَحل/ الشهرستاين ) ١(
  .٣٨٦ :١مستمسك العروة الوثقى /  السّيد حمسن احلكيم) ٢(

    



٩٦ 

  ِمن التشبيه والتجسيم )عليهم السالم(موقف أئّمة أهل البيت 
مواجهــة  ،وكمــا كــان ألئّمــة أهــل البيــت وبقيــة علمــاء اإلســالم ورجــال الفكــر واملعرفــة اإلســالمية

الـذين  ،ّسـمةفقد كان هلم صـراع عقيـدي عنيـف مـع املشـّبهة وا] ،فكرية وصراٌع مع الُغُلّو والتفويض
  .شّبهوا اهللا خبْلقه

 ،الـــذي عاصـــر املـــأمون العّباســـي] عليـــه الســـالم [ ولنســـتمع إىل اإلمـــام علـــّي بـــن موســـى الرضـــا 
يف الفــرتة الـــيت نشــطت فيهـــا  ،)هــــ ٢٠٢(حيــث تـــويفَّ ســنة  ،وعــاش يف أواخــر الَقـــرن الثــاين اهلجـــري

ـــَي وطـــيس اجلـــَدل املـــذهيب ،الرتمجـــة وتفلســـف  ،دارس والفلســـفات الفكريـــةوتعـــّددت اآلراء واملـــ ،ومحَِ
  .العقل اإلسالمي

  :ويدافع عن نقاء التوحيد ،لنستمع إليه وهو يرّد على التجسيم والتشبيه
قـال مسعـت أبـا احلسـن الرضـا يـتكّلم Oـذا  ،روى حمّمد بن حيىي بـن ُعَمـر بـن علـّي بـن أيب طالـب

  ):عليه السالم(قال  ،ِضْمن ِخطاٍب طويل ،الكالم عند املأمون
  .)١()وال إيّاه َعىن َمن شبَّهه... فليس اهللا َعَرف َمن َعَرف بالتشبيه ذاته(

وال معرفـــة إالّ  ،وال ديانـــة إالّ بعـــد املعرفـــة( :فقـــال ،ّمث حتـــّدث يف مـــوارٍد ُأخـــرى ِمـــن خطابـــه هـــذا
  .)٢()وال إخالص مع التشبيه ،باإلخالص

فـإّن َمـن  ،يا ابن رسول اهللا ِصـف لنـا ربّـك :فقال له ،)عليه السالم(وقام رجل إىل اإلمام الرضا 
إنّـه َمـن يِصـف ربّـه بالقيـاس ال يـزال الـدهر يف ( ):عليـه السـالم(فقـال الرضـا  ،قبلنا قد اختلفـوا علينـا

  ضاال3  ،مائًال عن املنهاج طاعناً يف االعوجاج ،االلتباس
____________________  

  .٣٥ص: التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٤٠ص: السابقاملصدر ) ٢(

    



٩٧ 

ري رؤيــة ،قــائًال غــري اجلميــل ،عــن الســبيل وأِصــفه مبــا وَصــف بــه  ،أُعّرفــه مبــا عــرَّف بــه نْفســه ِمــن غــ
وُمتــداٍن يف بُعــده  ،معـروف بغــري تشـبيه ،وال يقـاس بالنــاس ،ال يُـدَرك بــاحلواسّ  ،نْفسـه ِمــن غـري صــورة

  .)وال جيور يف قضّيته ،ال ميّثل خبليقته ،ال بنظري
 :أنـّـه قــال )صـّلى اهللا عليــه وآلـه(حــّدثين أيب عـن أبيــه عـن جــّده عـن أبيــه عـن رســول اهللا  :ّمث قـال

  .)١()وال َوَصفه بالعْدل َمن نَسب إليه ذنوب عباده ،ما َعَرف اهللا َمن شّبهه خبْلقه(
َمــن شــّبه اهللا خبْلقــه فهــو ( :فقــال ،ا]ّســمة واملشــّبهة )عليــه الســالم(وقــد هــاجم اإلمــام الصــادق 

  .)٢()وَمن أنكر قدرته فهو كافر ،كمشرِ 
سـبحان  :فكتـب ،كتبت إىل أيب احلسن أسأله عـن اجلسـم والصـورة( :قال ،وعن محزة بن حمّمد
  .)٣()ال جسم وال صورة ،َمن ليس كمثله شيء

 ،علــى الفكــر املنحــرف عــن توحيــد القــرآن وصــفاته )علــيهم الســالم(وهكـذا رّد أئّمــة أهــل البيــت 
  .وثّبتوا معامل تلك املدرسة وتفصيال_ا

____________________  
  .٤٧ص  :املصدر السابق) ١(
  .٧٦ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٩٧ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٩٨ 

  المصطلح والِخالف الفكري
أفــــرزت الدراســــات اإلســــالمية  ،مـــع تطــــّور الفكــــر اإلســـالمي وتنــــامي املعرفــــة والعلــــوم اإلســـالمية

كِعلـــــم الكـــــالم والفلســـــفة واألصـــــول والرجـــــال   ،لحات يف خمتلـــــف العلـــــوم واملعـــــارفاملختلفـــــة مصـــــط
  .اخل... واحلديث

  :والمصطلح
  .اللفظ املستعمل يف داللٍة خاّصٍة عند أهل ُعرٍف معّني 

 ،وقد درس علماء أصول الفقه املصطلح يف مجلـة املوضـوعات الـيت درسـوها يف مباحـث األلفـاظ
  :وقّسموا احلقيقة إىل ثالثة أقسام هي ،استعمال حقيقة وجماز :فقّسموا استعمال األلفاظ إىل

ولـذا كانـت  ؛وُعرِّفـت احلقيقـة الُلَغويـة بأّ�ـا اللفـظ املسـتعمل فيمـا ُوضـع لـه :احلقيقة الُلَغويـة - ١
  .كلفظ اإلنسان  ،احلقيقة الُلَغوية هي اللفظ الذي ُحدِّدت داللته ِمن ِقَبل واضع اللغة

كلفــظ   ،هــي اللفــظ الــذي ُحــدِّدت داللتــه مشــن ِقَبــل الشــريعة اإلســالمية :ةاحلقيقــة الشــرعي - ٢
  .اخل... الصالة والصوم واحلجّ 

فللُعـرف  .واحلقيقة الُعرفية هي اللفظ الذي ُحدِّدت داللتـه ِمـن قِبَـل الُعـرف :احلقيقة الُعرفية - ٣
كاألطبـاء والفالسـفة والفيزيـائيني   ،وللعلماء وأصحاب الفنون واالختصاص ،االجتماعي مصطلحاته

وِمـن الواضـح أّن واضـع اللغـة هـو الـذي  ،واملتكّلمني والفقهـاء واألصـوليني مصـطلحا_م اخلاّصـة Oـم
فمصـطلح الصـالة عنـد  ،لتـدّل علـى مقصـودهم ؛وجاء االصطالحيون فاسـتخدموها ،وَضع األلفاظ

  ،الشارع
    



٩٩ 

ومصـطلح الـرأي عنـد  ،ومصـطلح البـداء عنـد متكّلمـي الشـيعة ،ومصطلح اجلـوهر عنـد الفالسـفة
ومصطلح احلَسن والضـعيف عنـد علمـاء  ،ومصطلح املطَلق واملقّيد عند األصوليني ،فقهاء األحناف

فنقلهــا االصــطالحيون واســتعملوها يف  ،هلــا دالال_ــا الُلَغويــة احملــّددة ِمــن ِقَبــل واضــع اللغــة ،احلــديث
وهــذا االســتعمال خيتلــف يف بعــض  ،لتــدّل علــى مقصــودهم عنــد اإلطــالق ؛معــاٍن خاّصــة يف ُعــرفهم

  .جوانبه عن االستعمال اللَغوي
اســتعماًال اصــطالحياً  ،ولقــد اســتعمل علمــاء اإلســالم ومتكّلمــوهم وفالســفتهم األلفــاظ اللَغويــة

فصـارت تلـك املصـطلحات تسـتعمل  ،يدّل دالالٍت ختتلف يف بعض جوانبها عن الدالالت اللَغوية
  .بغّض النظر عن املذهب والِفرقة واالّجتاه ،بشكٍل ُمشاٍع بني العلماء وأصحاب املعارف

كما نشأت كذلك داخل املدرسة الفكريّـة أو املـذهب الواحـد اسـتعماالت اصـطالحية لأللفـاظ 
يف الداللـة علـى مقصـود هـذه املدرسـة أو  ،ْمل يستعملها غريهم ِمن أتباع املـدارس واملـذاهب ،اللَغوية

ــك املــذهب واالّجتــاهذ ووقــع اخلــالف والنــزاع بــني الِفــَرق  ،لــذا تعــّدد الَفْهــم عنــد إطــالق املصــطلح ؛ل
  .واملختّصني وأصحاب املذاهب

هـو االخـتالف يف فْهـم املصـطلح وداللتـه عنـد  ،وممّا تطفح به كُتب املناظرات واخلالف الفكري
ومصـــطلحات تقســـيم احلـــديث  ،تهـــادكمصـــطلح البـــداء والتقيّـــة واالج  ،واِضـــعه ومســـتعمله ومتلّقيـــه

  .اخل... والعقل
وبـني َمـن خـاَلَفهم يف  ،أّن اخلالف بني اإلماميـة ،وسنرى ِمن خالل دراستنا ملفهوم البداء والتقية

واسـتخدام لفـٍظ بـَدَل لفـٍظ  ،ال يتعّدى حـدود اسـتعمال املصـطلح ،هو خالف لفظيّ  ،البداء والتقية
  .آَخر

وكمـا حـدث مثـل هـذا اخلـالف  ،خمتلفون يف اللفظ واملصطلح ،املعىن وإّ�م واإلمامية مّتفقون يف
فقـــد أحـــدَثْت مســـألة اســـتعمال املصـــطلح مشـــكلًة ِخالفّيـــًة داخـــل  ،بـــني أصـــحاب الِفـــَرق واملـــذاهب
  فاملدرسة ،املدرسة املذهبية الواحدة أيضاً 

    



١٠٠ 

وتقسـيم  ،هـاد والعقـليف تقبُّـل مصـطلح االجت ،اإلمامية قد عانت ِمن خـالٍف حـادٍّ وملـّدٍة طويلـة
  .احلديث إىل صحيٍح وحَسٍن ومَوثٍّق وضعيف

مثّ اســتمّر  ،فمــثًال َفِهــم بعضــهم االجتهــاد مبــا يعــين العمــل بالقيــاس الــذي رفضــوا بعــض تطبيقاتــه
بأنّــه بـــْذل  :وُعــرف لــديهم ،وحتــّددت معاِلمــه الِعلميـــة ،احلــوار واجلــَدل حــّىت تبلــَور مفهـــوم االجتهــاد

فسـكتت العاصـفة وتـوارت رايـات  ،اُجلهـد السـتنباط األحكـام الشـرعية الفرعيـة ِمـن أدلّتهـا التفصـيلية
  .اخلالف بينهم

فقد َفِهم بعضهم أّن اعتبـار العقـل  ،وللسبب ذاته ثار اجلَدل حْول اعتبار العقل مصدراً للتشريع
َعّرفــت  ،املدرســة األصــولية الــيت ثّبتــت هــذا املبــدأغــري أّن  ،يعــين اعتبــاره مشــرِّعاً  ،مصــدراً يف التشــريع

فالعقــل لــدى  ،)١()وميكــن أن يســتنبط منهــا ُحكمــاً شــرعياً  ،كــّل قضــية يــدركها العقــل( :العقــل بأنّــه
يف حـني َفِهَمتـه املدرسـة املعارضـة بأنّـه  ،وليس مشرِّعاً للُحكـم ،املدرسة األصولية كاشف عن اُحلكم

  .وناقشت فيه ،فرفضته ،مشرّع
ريهم و  )البــداء(يف فـَْهــم مصــطلح  ،وهكــذا نشــاهد يف القضــايا العقيديــة خالفــاً بــني اإلماميــة وغــ

تعــاىل  ،وعــدم ِعلمــه مبــا ســيكون ،فقــد َفِهــم اآلَخــرون أّن البــداء يعــين القــول بتغــّري ِعلــم اهللا ،)التقيــة(
  .عن ذلك ُعلّواً كبرياً 

بينمـا التقيّـة يف حقيقتهـا إجـازة شـرعية بـدْفع  ،القول بالتقية يعين النفاق العقيـدي والسياسـي وأنّ 
وسنوّضـح فيمـا يلـي رأي املدرسـة اإلماميـة مبفهـوَمي  ،كما نّص القـرآن علـى ذلـك  ،الضرر واألخطار
  .البداء والتقية

____________________  
  .٢٢٩ص  ):احللقة الثانية(دروس يف ِعلم اُألصول / الشهيد حمّمد باقر الصدر ) ١(

    



١٠١ 

  الَبداء
  تقديمٌ 

ــري حْوهلــا اجلــَدل واحلــوار بــني الفكــر اإلســالمي األصــيل والفكــر  ،إّن ِمــن املســائل الفكريّــة الــيت أُث
ســـواء باســـتبدال شـــريعٍة  ،هـــي مســـألة إمكانيـــة حـــدوث الَنْســـخ يف الشـــرائع اإلهليـــة ،اليهـــودي احملـــّرف

  .أو باستبدال ُحكٍم مكان ُحكٍم آَخر يف الشريعة ذا_ا ،مكان شريعٍة ُأخرى
وقـع اجلـدال أيضـاً يف قـدرة  ،وكما وقع اخلالف يف مسـألة الَنْسـخ والتبـديل يف التشـريع واألحكـام

  .واخلالئق ،اهللا تعاىل على التغيري والتبديل يف عاَمل التكوين
قــد دار احلــوار  ،)البَــداء(والَنْســخ التكـويين  ،مسـألة الَنْســخ التشــريعي ،فهاتـان مســألتان عقيــديّتان

صـّلى (وبـني مـا جـاء بـه القـرآن ونطـق بـه الرسـول األمـني  ،بني الفكر اليهودي احملّرف واجلَدل فيهما
ــري والتبــديل يف األحكــام ظــاهرة  ،ِمــن أّن النْســخ يف الشــرائع هــو ســّنة إهليــة ،)اهللا عليــه وآلــه وأّن التغي

  ).الَبداء(َي بـ كما أّن التغيري والتبديل كائٌن يف عاَمل اخلْلق والتكوين الذي مسُّ   ،طبيعية يف الشرائع
  للدفاع )عليهم السالم(يف مدرسة أهل البيت  )الَبداء(ُأستعمل مصطلح 

    



١٠٢ 

وبعـض  ،والفكـر الفلسـفي املتـأثّر بالفلسـفة اليونانيـة ،عن الَفْهم اإلسالمي مقابل الفْهم اليهودي
  .املدارس الكالمية كمدرسة املعتزلة

وأصــحاب اآلراء واملــذاهب  ،الــبعض ِمــن الكتّــابأثــار هــذا املصــطلح ُشــبهًة فكريــًة عقيديــة لــدى 
ــــة يف الصــــّف اإلســــالمي ــــد االســــتفهام واملناقشــــة والــــرّد  ،العقيدي وْمل تِقــــف حــــدود هــــذه الُشــــبهة عن

وُأضــيفت إىل إســاءة الفْهــم تصــّورات ناشــئة عــن روح اِخلــالف  ،بــل ُأســيء فْهــم املصــطلح ،الِعلمــي
  .وبني مدارس فكريّة ُأخرى ،واملواجهة الَقْبلية بني هذه املدرسة

وبالتـــايل نســـبة اجلهـــل إليـــه  ،خلَفـــاء املصـــاحل عليـــه ؛فُفِهـــم القـــول بالبـــداء بأنـّــه قـــول بتغـــّري ِعلـــم اهللا
  .سبحانه وتعاىل عن ذلك علّواً كبرياً 

وحتويــــل املوقــــف ِمــــن ِخــــالٍف بــــني الفكــــر  ،وهكــــذا تــــدّخل النــــزاع واخلــــالف يف تشــــويه احلقيقــــة
وبـــني الفْهـــم اليهـــودي احملـــّرف وبعـــض  ،)علـــيهم الســـالم(أئّمـــة أهـــل البيـــت  الـــذي قـــاده ،اإلســـالمي

علــيهم (إىل ُ_مــٍة فكريّــٍة تُلَصــق بأتبــاع مدرســة أهــل البيــت  ،االّجتاهــات الفلســفية والكالميــة املنحرفــة
  .وفْهمها هلذه املسألة )السالم

 ،)علـيهم السـالم(ل البيـت وبيان الفْهم التوحيدي يف مدرسـة أهـ ،وإليضاح هذه املفَردة العقيدية
  .وِنْسبة البداء إىل اهللا سبحانه ،ونْشأت املصطلح ،مبعىن الَبداء ،نعّرف ولو بإجياز

  :الَبداء في اللغة
ِ َمـا لَـْم يَُكونُـوا ( :قال اهللا تعاىل ،أي ظهر ظهوراً  :بدا الشيء بَْدواً وبَداءً  ـَن اب% َوَبَدا لَُهم مِّ

تَِسبُونَ  ْ]َ()١(.  
  .واستصواب شيٍء ُعِلم بعد أن ْمل يُعلم ،ظهور الرأي بعد أْن ْمل يكن ،الَبداء(

____________________  
  .٤٧آية  :سورة الزمر) ١(

    



١٠٣ 

  .)١()أي ظهر يل فيه رأي آَخر ،ويقال بَدا يل يف هذا األمر بَداء
  :الَبداء في االصطالح

ونســبتها إىل اهللا ســبحانه  ،)لَبــداءا(فلنتــابع اســتعمال كلمــة  ،وإذا كــان هــذا معــىن البــداء يف اللغــة
صـّلى (فسنجد أّن الرسـول الكـرمي حمّمـداً  ،وإذا شئنا مثل هذا التحقيق ،بلسان الشريعة ومصطلحها

 :يف احلــديث اآليت الــوارد يف البخــاري ،إىل اهللا ســبحانه )الَبــداء(هــو أّول َمــن نَســب  )اهللا عليــه وآلــه
ــَع ُرُســول اِهللا  :عــن أيب ُهَريـْــَرَة َرضــَي اهللاُ َعْنــهُ ( ِإنَّ َثالثَــًة يف بَــِين  :يـَُقــولُ  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(أَنَّــُه مسَِ

ــَرَص وأَقْـــرََع َوَأْعمـــى :ِإســرائِيلَ  َث ِإلَــْيِهْم َمَلكــاً  ،بَــَدا ِهللا َأْن يـَْبَتِلــيَـُهمْ  ،أَبـْ ــَرَص فقــال ،فـَبَـَعــ أيُّ  :فَــأَتى األَبـْ
 ،َفَمَسـَحُه فَـَذَهَب َعْنـهُ  :قـالَ  ،َقْد َقِذَرِين النـاسُ  ،َوِجْلٌد َحَسنٌ  ،َلْوٌن َحَسنٌ : قال َ  ؟َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيك
اِل أَحبُّ ِإلَْيكَ  :فـََقالَ  ،َوِجْلداً َحَسناً  ،فَُأْعِطَي َلْوناً َحَسناً 

َ
هـو  ،البَـَقـرُ  :َأو قَـالَ  - اِإلِبلُ  :قالَ  ؟َأيُّ امل

 ،فَـأُْعِطَي نَاقَـًة ُعَشـرَاءَ  - وقـال اآلَخـر البقـر ،قـال أحـدمها اإلبـل :قرعَأّن األبرص واأل :َشكَّ يف ذلك
َويَْذَهُب َعـينِّ  ،َشَعٌر َحَسنٌ  :قال ؟أيُّ َشْيٍء َأحبُّ ِإلْيكَ  :َوأََتى األَقْـرََع فـََقالَ  .يـَُباَرَك َلَك فِيَها :فـََقالَ 
َـاِل َأَحـبُّ ِإلَْيـكَ  :قـالَ  ،وأُْعِطـَي َشـعراً حسـناً  ،َفَمَسـَحُه فَـَذَهبَ  :قالَ  ،َقْد َقِذَرِين النَّاسُ  ،هذا

 ؟فـَأيُّ امل
أيُّ َشـــْيٍء  :َوأَتـــى اَألْعمــى فقـــال .يُبـــارُك لــَك ِفيَهـــا :وقـــالَ  ،فََأْعطَـــاُه بـََقـــَرًة حــاِمالً  :قــالَ  ،البَـَقـــرُ  :قــالَ 

 :قــالَ  ،َفَمَســَحُه فـَــَردَّ اُهللا ِإلَْيــِه َبَصــرهُ  :قــالَ  ،فَأُْبِصــُر بِــِه النَّــاسَ  ،يـَــُردُّ اُهللا ِإَيلَّ َبَصــري :قــالَ  ؟َأَحــبُّ ِإلَْيــكَ 
اِل َأَحبُّ إِلَْيكَ 

َ
َفكـاَن ِهلـَذا َواٍد ِمـْن  ،فَأُنِْتَج هـَذاِن َوَولـََّد هـَذا ،فََأْعطَاُه َشاًة َواِلداً  ،الغََنمُ  :قالَ  ؟فََأيُّ امل

  .َوِهلَذا َواٍد ِمَن الَغَنمِ  ،َوِهلَذا َواٍد ِمْن بـََقرٍ  ،ِإِبلٍ 
فَـَال  ،تـََقطََّعـْت ِيبَ احلِبَـاُل يف َسـَفرِي ،َرُجـٌل ِمْسـِكني :فـََقـالَ  ،ُمثَّ ِإنَُّه أََتى األَبـَْرَص يف ُصورَتِِه َوَهْيئَِتهِ 

عـرياً أَتَبلَّــُغ بَ  ،َأْسـأَُلَك ِبالَّــِذي أَْعطَـاَك اللَّــْوَن اَحلَسـَن َواجلِْلــَد اَحلسـَن َواملــالَ  ،بَـَالَغ اليَـــْوَم ِإالَّ بِـاِهللا ُمثَّ بِــكَ 
  َعَلْيهِ 

____________________  
  .املعجم الوسيط) ١(

    



١٠٤ 

َأملَْ َتُكــْن أَبـْـَرص يـَْقــَذُرَك النَّــاُس  ،َكــَأينِّ َأْعرِفُـكَ   :فـََقــال لَـهُ  ،ِإنَّ احلُقــوَق َكثِـريَةٌ  :فـََقــاَل لَـهَ  .يف َسـَفرِي
رياً فََأْعَطــاَك اهللاُ  ــ ــُت ِلكــابِ  :فـََقــالَ  ؟فَِق ِإْن ُكْنــَت كاِذبــاً َفَصــيـََّرَك اُهللا ِإَىل مــا   :فـََقــالَ  ،ٍر َعــْن كــاِبرٍ َلَقــْد َورِْث

  .ُكْنتَ 
 :فـََقـالَ  ،فـََردَّ َعَلْيِه ِمْثَل ما َردَّ َعَلْيِه هـَذا ،فـََقاَل َلُه ِمْثَل ما قاَل هلَذا ،َوأََتى اَألقْـرََع يف ُصورَتِِه َوَهْيَئِتهِ 

  .ِإْن ُكْنَت كاِذباً َفَصيـََّرَك اُهللا إَىل ما ُكْنتَ 
فـال  ،َوتـََقطََّعـْت ِيبَ احلِبَـاُل يف َسـَفرِي ،َرُجٌل ِمسِكٌني َواْبُن َسـِبيلٍ  :فـََقالَ  ،وأََتى اَألْعمى يف ُصوَرتِهِ 
قَــْد   :فـََقــالَ  ،تبلَّــُغ Oِــا يف َســَفريأســأَُلَك بالَّــِذي َردَّ َعليــَك َبَصــَرَك شــاًة أَ  ،بــالَغ اليــوَم إّال بــاِهللا ُمثَّ بِــكَ 
فـَــَو اِهللا ال َأْجَهــُدَك اليَـــْوَم ِبَشــْيٍء  ،َفُخــْذ مــا ِشــْئتَ  ،وفَِقــرياً فـََقــْد أَْغَنــاِين  ،ُكْنــُت َأْعمــى فـَــَردَّ اهللا َبَصــرِي

َا ابُتِليُتمْ  ،أَْمِسْك ماَلكَ  :فـََقالَ  ،َأَخْذَتُه هللاِ    .)١()َوَسِخَط َعَلى َصاِحبـَْيكَ  ،فـََقْد َرِضَي اُهللا َعْنكَ  ،َفِإمنَّ
 )عـــّز وجـــلّ (جيمـــع اهللا ( :قـــال )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وروي عـــن أيب موســـى األشـــعري أّن النـــّيب 

مثّـل لكـّل قـوٍم مـا كـانوا  ،أن يصـدع بـني اخلْلـق )عـّز وجـلّ (فـإذا بـدا هللا  ،األُمم يف صعيد يوم القيامـة
  .)٢()...يعبدون

وأضـاف  ،هو أّول َمن اسـتعمل كلمـة البـداء )صّلى اهللا عليه وآله(ادي وبذا نْفهم أّن الرسول اهل
  .معناها إىل اهللا سبحانه

 :قــال ،الــذي آمنــت بــه اإلماميــة واعتقدتــه ،ولنســتمع إىل الشــيخ املفيــد وهــو يوّضــح معــىن البــداء
ـــأْمجعهم يف النْســـخ وأمثالـــه( ِمـــن اإلفقـــار بعـــد اإلغنـــاء  ،أقـــول يف معـــىن البـــداء مـــا يقولـــه املســـلمون ب

ومــا يــذهب إليــه أهــل العــْدل خاّصــة ِمــن الزيــادة يف  ،واإلمــراض بعــد اإلعفــاء واإلماتــة بعــد اإلحيــاء
  .اآلجال واألرزاق والنقصان منها باألعمال

عـّز (فإّمنـا صـرُت إليـه بالسـْمع الـوارد عـن الوسـائط بـني العبـاد وبـني اهللا  ،فأّما إطالق لفـظ البـداء
  كما أنّه لو ْمل يرِد  ،و ْمل يرِد به ْمسع أعلم صّحته ما استجزت إطالقهول ،)وجلّ 

____________________  
  .٣٢٧٧ح /  )٥١باب ( - ١٤ - كتاب األنبياء/  ١٢٧٦ :٣صحيح البخاري ) ١(
  .٤٠٧ :٤مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(

    



١٠٥ 

 ،َلمـــا أطلقـــت ذلـــك عليـــه ســـبحانه ،علـــّي ْمســـع بـــأّن اهللا تعـــاىل يغضـــب ويرضـــى وحيـــّب ويعجـــب
  .ولكّنه ملّا جاء السْمع به صرُت إليه على املعاين اليت ال تأباها العقول

وإّمنـا خـاَلف َمـن خـالفهم يف اللفـظ دون  ،وليس بيين وبني كافّة املسلمني يف هذا الباب خـالف
 ،اإلماميـة بأسـرهاوهـذا مـذهب  ،وقد أوضحت ِمن عّليت يف إطالقه مبا يقصر معه الكـالم ،ما سواه

  .)١()وكّل َمن فارقها يف املذهب يُنكره على ما وَصفُت ِمن االسم دون املعىن وال يرضاه
والــذين اختلفـــوا  ،إالّ أّن إســاءة فْهــم املصــطلح قـــد جــّرت إىل حــواٍر طويــٍل بـــني الشــيعة اإلماميــة

هـــذا  ،ل هـــذا املصـــطلحخالفـــاً لفظيـــاً يف اســـتعما ،معهـــم ِمـــن الِفـــَرق اإلســـالمية كاألشـــاعرة وغـــريهم
  .له )صّلى اهللا عليه وآله(املصطلح الذي ُبين على أساس استعمال الرسول الكرمي حمّمد 

إّن الــرأي اإلمــامي انطلــق يف فْهمــه ِمــن الــرّد علــى الفكــر اليهــودي احملــّرف ،أّمــا داللتــه ومعنــاه  ،فــ
ِت ا7َُْهوُد يَُد ( :الذي يذهب إىل أّن يَد اهللا مغلولـة يْـِديِهمْ َوقَالَ

َ
ْت أ وهـو  ،)٢()...ابِّ َمْغلُولَـٌة ُغلـ%

فرفضــوا اإلميــان  ،واّختــذ طابعــه النهــائي ،غــري قــادر أن ُحيــِدث شــيئاً يف اخلْلــق بعــد أن فــرغ منــه وخَلقــه
 ،وكمـــا رفضـــوا اإلميـــان بقـــدرة اهللا علـــى التغيـــري يف اخلْلـــق ،بقـــدرة اهللا علـــى التغيـــري يف اخلْلـــق مـــا يشـــاء

 )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(كأســاٍس عقيــدي لــرفض اإلميــان بنبــّوة حمّمــد   ،ْســخ يف التشــريعرفضــوا أيضــاً الن
  .ووجوب اتّباع شريعة القرآن ،القائمة على أساس نْسخ الشرائع السابقة

علـــى اســـتعمال املصـــطلح لفظـــاً  ،وقـــد اســـتدّل الشـــيعة اإلماميـــة باحلـــديث النبـــوّي اآلنِـــف الـــذِكر
ْو نُنِسـَها( : آيـة النْسـخ يف التشـريعوعلى اآليتني الكـرميتني ،ومعىنً 

َ
وآيـة  ،)٣()...َما نَنَسْخ ِمْن آيَـٍة أ

ْحو الشاملة للتشريع والتكوين
َ
  َفْمُحو ابُّ َما يََشاءُ ( :امل

____________________  
  .٩٣ - ٩٢ص  :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ١(
  .٦٤آية  :سورة املائدة) ٢(
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ٣(

    



١٠٦ 

مُّ الِْكتَاِب 
ُ
ُت وَِعنَدُه أ   .)١()َوُيثْبِ

ْحـــــو هـــــو بـــــداٌء تكـــــويين ،أي تغيـــــري يف التشـــــريع ،والنْســـــخ هـــــو بَـــــداٌء تشـــــريعي
َ
أي تغيـــــري يف  ،وامل

  .إذ ال ينَسخ إالّ ما هو كائن ومثّبت يف عاَمل التحّقق التكويين ،التكوين
بعــد أن اســتعمله الرســول الكــرمي  ،وهكــذا يّتضــح أّن الشــيعة اإلماميــة اســتعملت مصــطلح البــداء

 :وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل ،وفِهَمتــه بأنـّــه مـــرادف للَمْحـــو والنْســخ والتغيـــري ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(حمّمــد 
ْغُفِسـِهمْ (

َ
ُواْ َمـا بِأ ِّbُفَغـ %kَقْوٍم َحـ ُ َما بِ ِّbفقـد أوضـح سـبحانه أنّـه ْميحـو ويغـّري  ،)٢()إِن% اب% َال ُفَغ

إذا مـــــا غـــــّريوا مـــــا  ،اخل... االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــية والـــــبالء الشخصـــــيأوضـــــاع النـــــاس 
  .بأنفسهم

ــن يِصــل رِمحَــه ،أّن اهللا ســبحانه يبســط الــرزق :وجــاء يف احلــديث الشــريف
َ
 ،ويُنســئ يف األَجــل مل

وذلـك هـو مصـداق البَـداء الـذي  ،فأوضح بذلك أنَّ التبديل والتغيري متوّقف على ِفعل هذا املعروف
  .قالت به اإلمامية

 )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(مسعــت رســول اهللا ( :قــال )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(روى أبــو هريــرة عــن النــّيب 
  .)٣()فْلَيِصل رِمحَه ،وأن يـَُنسأ له يف أثره ،َمن سرّه أن يُبَسط له يف رزقه :يقول

وتفسـريه لآليـة الـيت حتـّدثت  ،ملفهوم الَبداء )ليه السالمع(ولنقرأ مجلًة ِمن بيانات اإلمام الصادق 
  .عنه

هـل يكـون اليـوم شـيء مل يكـن  ):عليـه السـالم(سألت أبـا عبـد اهللا ( :عن منصور بن حازم قال
  ؟يف ِعلم اهللا تعاىل باألْمس

____________________  
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ١(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٢(
  ).باب َمن بسط له يف الرزق بِصلة الرِحم( ٥٦٣٩ح /  ٢٢٣٢ص  :صحيح البخاري) ٣(

    



١٠٧ 

  .َمن قال هذا فأخزاه اهللا ،ال :قال
قبـل أن خيلـق  ،بلـى :قـال ؟أليس يف ِعلم اهللا ،أرأيت ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة :قلت

  .)١()اخلْلق
 ،يبـدو لـه يف شـيٍء ْمل يْعلمـه أْمـس )عـّز وجـلّ (َمن زعـم أّن اهللا ( ):عليه السالم(وروي عنه قوله 

  .)٢()فابرؤوا منه
مـا بـدا هللا يف شـيٍء إالّ كـان ( :قـال )عليـه السـالم(أّن اإلمـام الصـادق  ،وعـن عبـد اهللا بـن سـنان
  .)٣()يف ِعلمه قبل أن يبدو له

فهــو عنــدنا كــافر  ،َمــن زعــم أّن اهللا بــدا لــه يف شــيٍء بــداء ندامــةٍ ( :أنّــه قــال )عليــه الســالم(وعنــه 
  .)٤()باهللا العظيم

 ،يـا ميّسـر ادع( :]عليـه السـالم [ قال يل أبـو عبـد اهللا الصـادق  :وعن ميّسر بن عبد العزيز قال
  .)٥()...وال تقل إّن األْمر قد فُرغ منه

لََيــــدفع بالــــدعاء األْمــــر الــــذي َعِلمــــه إن يـُـــدعى لــــه  )عــــّز وجــــلّ (إّن اهللا ( ):عليــــه الســــالم(وقــــال 
  .)٦()ألصابه منه ما جيثّه ِمن جديد األرض ،ولوال ما وّفق العبد ِمن ذلك الدعاء ،فيستجيب

  .)٧()إّن اهللا ْمل يـُْبَد له ِمن جهل( ):عليه السالم(ّمث أوضح معىن الَبداء بقوله 
  دون أن يستعمل لفظه يف موارد ،وقد حتّدث القرآن عن الَبداء كمعًىن ومفهوم

____________________  
  ).باب البداء(التوحيد / شيخ الصدوق ال) ١(
  .١١١ :٤حبار األنوار / ا]لسي ) ٢(
  ).باب البداء( ٩ح /  ١٤٨ :١اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ٣(
  .٢٠ص  :االعتقادات يف ِدين اإلمامية/ الشيخ الصدوق ) ٤(
  .٣ح /  ٤٦٦ :٢اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ٥(
  .٩ح / ٤٧٠ص: املصدر السابق) ٦(
  .١٠ح /  ١٤٨ :١املصدر السابق ) ٧(

    



١٠٨ 

َجٍل ِكتَاٌب ( :كقولـه تعـاىل  ،كثريٍة ِمن آيه وبياناته
َ
مُّ  ،ِلُ�ِّ أ

ُ
َفْمُحو ابُّ َما يََشاُء َوُيثِْبُت وَِعنـَدُه أ

  .)١()الِْكتَاِب 
ْو مِ ( :وكقولـه تعـاىل

َ
نَْها أ bٍْ مِّ

ِت ِ َ
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
َ ُ!ِّ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أ َmَ %ن% اب

َ
لَْم َيْعلَـْم أ

َ
ثِْلَها أ

ٍء قَِديرٌ  ْnَ()٢(.  
نٍ ( :وقوله تعاىل

ْ
رِْض ُ!% يَْوٍم ُهَو 9ِ َشأ

َ
َماَواِت َواأل ُ$ُ َمن 9ِ الس%

َ
  .)٣()يَْسأ

يْـِديِهْم َولُِعنُـواْ ( :وقولـه تعـاىل
َ
ِت ا7َُْهوُد يَـُد ابِّ َمْغلُولَـٌة ُغل%ـْت أ بَِمـا قَـالُواْ بَـْل يَـَداُه َوقَالَ

  .)٤()...َمبُْسوَطتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشاءُ 
نـتُْم ( :وقوله تعاىل

َ
سـ)% ِعنـَدُه ُعـم% أ َجـٌل مُّ

َ
َجـًال َوأ

َ
َ(ـ أ ي َخلََقُكم مِّن ِطWٍ ُعم% قَ ِ

%iُهَو ا
  .)٥()َيْمَ*ُونَ 

ْ+َ قَاَل يَا ( :وقوله تعـاىل ا بَلََغ َمَعُه الس% ذgََُْك فَانُظْر َماَذا تَـَرى فَلَم%
َ
kِّ أ

َ
رَى 9ِ الَْمنَاِم ك

َ
ُنَ/% إkِِّ أ

ابِِرينَ  ُ ِمَن الص% بَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدkِ إِن َشاء اب%
َ
ْسلََما َوتَل%ُه لِلَْجبWِِ  ،قَاَل يَا أ

َ
ا أ َونَاَدْفنَاُه  ،فَلَم%

ْن يَا إِبَْراِهيمُ 
َ
قَْت  ،أ ْؤَيا إِن%ا َكَذلَِك 2َْزِي الُْمْحِسنWَِ  قَْد َصد% َوفََدْفنَاُه  ،إِن% َهَذا لَُهَو اtَْالء الُْمبWُِ  ،الرُّ

  .)٦()بِِذبٍْح َعِظيمٍ 
ْغُفِسِهمْ (

َ
ُواْ َما بِأ ِّbُفَغ %kَما بَِقْوٍم َح ُ ِّb٧()...إِن% اب% َال ُفَغ(.  

ْمُر ِمن َقبُْل َوِمن َنعْ (
َ
ِ األ   .)٨()...دُ ِب%

____________________  
  .٣٩ ،٣٨آية  :سورة الرعد) ١(
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ٢(
  .٢٩آية  :سورة الرمحن) ٣(
  .٦٤آية  :سورة املائدة) ٤(
  .٢آية  :سورة األنعام) ٥(
  .١٠٧ - ١٠٢آية  :سورة الصافات) ٦(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٧(
  .٤آية  :سورة الروم) ٨(

    



١٠٩ 

يُّوَب (
َ
Wَ َوك اِ/ِ رَْحُم الر%

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِ/َ ال6ُّ kِّ َمس%

َ
ُه ك ْذ نَاَدى َرب% فَاْستََجبْنَا َ$ُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمـن  ،إِ

ْن ِعنِدنَا وَِذْكَرى لِلَْعابِِدينَ  َعُهْم رَْ/ًَة مِّ ْهلَُه َوِمثْلَُهم م%
َ
  .)١()79ُ َوآتَيْنَاُه أ

نَت َخbُْ الَْواِرِعWَ َوَزIَِري%ا إِْذ نَاَدى َرب% (
َ
فَاْسـتََجبْنَا َ$ُ َوَوَهبْنَـا َ$ُ َ[ْـَ;  ،ُه رَبِّ ال تََذْرِ: فَرْداً َوأ

ــا  َyَ ــْدُعوَغنَا رََغبــاً َورََهبــاً َوَ>نُــوا ُهــْم َ?نُــوا يَُســارُِعوَن 9ِ اْ=ـَـbَْاِت َوَي ْصــلَْحنَا َ$ُ َزوَْجــُه إِغ%
َ
َوأ

 َW٢()َخاِشِع(.  
م%ن (
َ
وءَ أ يُب الُْمْضَطر% إَِذا َدَ<ُه َوَيْكِشُف السُّ ِ>ُ...()٣(.  
) ِWَْت وَن َصابُِروَن َفْغِلبُواْ ِمئَ ُAْنُكْم ِع Bُِّ َحرِِّض الُْمْؤِمنmَ Wََِ الِْقتَاِل إِن يَُكن مِّ %yَها ا فُّ

َ
 يَا ك

يَن كَ  ِ
%iَن ا لْفاً مِّ

َ
ئٌَة َفْغِلبُواْ أ نُكم مِّ ُهْم قَـْوٌم ال% َفْفَقُهـونَ َوVِن يَُكن مِّ غ%

َ
ـَف ابُّ  ،َفُرواْ بِك اآلَن َخف%

ـنُكْم  تWَِْ َوVِن يَُكن مِّ ئٌَة َصابَِرٌة َفْغِلبُواْ ِمئَ نُكم مِّ ن% ِفيُكْم َضْعفاً فَإِن يَُكن مِّ
َ
َعنُكْم وََعِلَم أ

ابِ  ْذِن ابِّ َوابُّ َمَع الص% لَْفWِْ بِإِ
َ
لٌْف َفْغِلبُواْ أ

َ
  .)٤()ِرينَ أ

أو بســـبب َضـــعف  ،بســـبب الـــدعاء املخِلـــص هللا ؛وهكـــذا يتحـــّدث القـــرآن عـــن التغيـــري والتبـــديل
وهــو  ،وِعلمــه بَضــعفهم الــذي انكشــف فــيهم بعــد التكليــف األّول ،ورمحتــه Oــم ،املــؤمنني الصــادقني

الــذين يفوقــو�م عشــرة  ،ســبحانه عــاِمل بكــّل ذلــك قبــل أن يكّلــف املقــاتلني املــؤمنني مبقاتلــة الكــافرين
  .أضعاف عددهم

فقـد  ،وأوضح معىن البَـداء الـذي وَرد يف اآليـات ،)عليه السالم(وقد فّسر اإلمام جعفر الصادق 
َجالً ( :فّسر قول اهللا تعاىل

َ
َ( أ َقُكم مِّن ِطWٍ ُعم% قَ ي َخلَ ِ

%iُهَو ا  
____________________  

  .٨٤ ،٨٣آية  :سورة األنبياء) ١(
  .٩٠ ،٨٩آية  :ة األنبياءسور ) ٢(
  .٦٢آية  :سورة النمل) ٣(
  .٦٦ ،٦٥آية  :سورة األنفال) ٤(

    



١١٠ 

َجٌل مُّس)% ِعنَدهُ 
َ
واملسـّمى  ،هـو احملتـوم الـذي قضـاه اهللا وحَتمـه ،األَجـل املقضـي :وقـال( ،)١()َوأ

  .)٢()واحملتوم ليس فيه تقدمي وال تأخري ،ويؤّخر ما يشاء ،يقّدم ما يشاء ،هو الذي فيه الَبداء
 ،)٣()...َوقَالَِت ا7َُْهـوُد يَـُد ابِّ َمْغلُولَـةٌ ( ):عـّز وجـلّ (قول اهللا  )عليه السالم(وفّسر الصادق 

جــّل (فقــال اهللا  .فــال يزيــد وال يــنقص ،قــد فــرغ ِمــن األْمــر :ولكــّنهم قــالوا ،ْمل يعنــوا أنّــه هكــذا :فقــال
ِعنُواْ بَِما قَالُواْ بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاِن يُنِفُق َكيَْف يََشاءُ ( :تكذيباً هلم )جالله

يِْديِهْم َولُ
َ
ْت أ   .)٤()...ُغل%

مُّ الِْكتَاِب ( :يقول )عّز وجلّ (أمل تسمع اهللا 
ُ
ُت وَِعنَدُه أ ثْبِ   .)٥()َفْمُحو ابُّ َما يََشاُء َويُ

وهـل  ،وهـل ميحـو اهللا إالّ مـا كـان( :بقولـه )...َوُيثِْبـُت َفْمُحو ابُّ َما يََشاُء ( :وفّسر قوله تعـاىل
  .)٦()يُثبت إالّ ما ْمل يكن

 ،وفْديـه بـِذبٍح عظـيم ،وتبـديل ذلـك األْمـر ،وفّسر قّصة أْمر اهللا إلبراهيم بأن يذبح وَلده إمساعيـل
إذ أَمــر  ،يبمــا بــدا هللا بــداء كمــا بــدا لــه يف إمساعيــل أ( :فّســره بأنّــه ِمــن أوضــح مصــاديق البــداء بقولــه

  .)٧()ّمث فداه بِذبٍح عظيم ،أباه بذحبه
____________________  

  .٢آية  :سورة األنعام) ١(
  .١٩٤ :١تفسري القّمي / علّي بن إبراهيم ) ٢(
  .٦٤آية  :سورة املائدة) ٣(
  .٦٤آية  :سورة املائدة) ٤(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٥(

  .بريوت - مؤسسة الوفاء - ط ١٠٤ :٤حبار األنوار / انظر ا]لسي 
  ).باب الَبداء( ٣٣٣ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٦(
  .٣٣٦ص  :املصدر السابق) ٧(

    



١١١ 

  :الَبداء في تحليل العلماء
فكشــــفوا  ،مفهــــوم البـــداء بالدراســـة والتحليـــل )علـــيهم الســـالم(وقـــد تنـــاول علمـــاء أهــــل البيـــت 

حــديث  :نــذكر ِمــن ذلــك البيــان ،حوأوضــحوا حمتــوى الفكــرة ومضــمون املصــطل ،غوامضــه العقيديــة
كمـــا أوضـــح أّن البـــداء هـــو رّد علـــى الفْهـــم   ،الـــذي أوضـــح لنـــا معنـــاه ،الشـــيخ الصـــدوق عـــن الَبـــداء

  ):رمحه اهللا(فقال  ،اليهودي احملّرف
ولكـن جيـب علينـا أن  ،تعاىل اهللا عن ذلك ،ليس الَبداء كما يظّنه جّهال الّناس بأنّه بداء ندامةٍ (

مثَّ يعـدم  ،معناه أنَّ له أن يبدأ بشيٍء ِمن خْلقه فيخُلقـه قبـل شـيء ،بأنَّ له البداء )لّ عّز وج(نقّر هللا 
مثَّ يـأمر مبِثـل  ،أو ينهـى عـن شـيءٍ  ،مثَّ ينهـى عـن ِمثلـه ،أو يـأمر بـأْمرٍ  ،ذلك الشـيء ويبـدأ خبْلـق غـريه

  .وعدَّة املتوّىف عنها زوجها ،وحتويل الِقبلة ،وذلك مثل نْسخ الشرايع ،ما �ى عنه
ـــأْمٍر يف وقـــٍت مـــا ـــك الوقـــت يف أن  ،وال يـــأمر اهللا عبـــاده ب إالّ وهـــو يعلـــم أنَّ الصـــالح هلـــم يف ذل

فـإذا كـان  ،ويعلم أنَّ يف وقٍت آَخر الصالح هلم يف أن ينهاهم عن ِمثل ما أمـَرهم بـه ،يأمرهم بذلك
  .ذلك الوقت أمرهم مبا يصلحهم

ــأنَّ لــه أن يفعــل مــا يشــاء )وجــلّ  عــزّ (فَمــن أقــرَّ هللا   ،ويعــدم مــا يشــاء وخيلُــق مكانــه مــا يشــاء ،ب
  .فقد أقرَّ بالَبداء ،ويأمر مبا شاء كيف شاء ،ويؤّخر ما يشـاء ،ويقدِّم ما يشاء

ــق واألْمــر )عــّز وجــلّ (ومــا ُعظِّــم اهللا  ــأخري ،والتقــدمي ،بشــيٍء أفضــل ِمــن اإلقــرار بــأنَّ لــه اخلْل  ،والت
  .وَحمْو ما قد كان ،كنوإثبات ما ْمل ي

إنَّ اهللا كـلَّ يـوٍم هـو يف  :فقلنـا ،إنَّ اهللا قد فرغ ِمـن األْمـر :ألّ�م قالوا ؛والبداء هو ردٌّ على اليهود
  .وإّمنا هو ظهور أْمرٍ  ،والبداء ليس ِمن ندامةٍ  ،ُحييي وُمييت ويرزق ويفعل ما يشاء ،شأن

  اهللاقال  ،أي ظهر ،بدا يل شخص يف طريقي :يقول العرب
    



١١٢ 

ِ َما لَْم يَُكونُـوا َ[ْتَِسـبُونَ ( ):عّز وجـلّ ( َن اب% ومـىت ظهـر هللا  ،أي ظهـر هلـم ،)١()َوَبَدا لَُهم مِّ
ــه زاد يف عمــره )تعــاىل ِذكــره( ــه نقَّــص ِمــن عمــره ،ِمــن عبــٍد ِصــلًة لرِمحِ  ،ومــىت ظهــر لــه منــه قطيعــًة لرِمحِ

ومـىت ظهـر لـه منـه التعّفـف عـن الزِّنـا زاد يف  ،ومىت ظهر له ِمن عبٍد إتيان الزِّنا نقَّص ِمن رزقـه وعمـره
  .)٢()رزقه وعمره

وهــو ِمــن فالســفة الشــيعة وعلمــائهم البــارزين يف القــرن  ،وحتــّدث الســّيد الــداماد يف نــرباس الضــياء
فمـا يف  ،التكـوين منزلـة النْسـخ يف التشـريع البداء منزلته يف( :فقال ،حتّدث عن البداء ،احلادي عشر

فالنْسـخ   ،فهو يف األْمـر التكـويين واملكّونـات الزمانيـة بَـداء ،األْمر التشريعي واألحكام التكليفية نْسخ
  .والبداء كأنّه نْسٌخ تكويين ،كأنّه بَداٌء تشريعي

ويف  ،)٤(لبـــداء يف القـــَدروإّمنـــا ا... وال بالنســـبة إىل جنـــاب القـــدس احلـــقّ  ،)٣(وال بـــداء يف القضـــاء
  ...امتداد الزمان الذي هو أُفق التقّضى والتجّدد

ال رْفعــه وارتفاعــه  ،وكمــا حقيقــة النْســخ عنــد التحقيــق انتهــاء اُحلكــم التشــريعي وانقطــاع اســتمراره
وانتهـاء  ،اسـتمرار األمـر التكـويين )٥(فكذا حقيقة الَبداء عند الفْحـص البـالغ انبتـات ،عن وعاء الواقع

  .ّتصال اإلفاضةا
ال أنّــه ارتفــاع املعلــول الكــائن عــن  ،وختصــيص وقــت اإلفاضــة ،ومرجعــه إىل حتديــد زمــان الكــون

  .)٦()وبطالنه يف حّد حصوله ،وقت كونه
  ودفاعه عن ،وعن أصالة الفكر اإلمامي ،وحتّدث العالّمة ا]لسي عن البداء

____________________  
  .٤٧آية  :سورة الزمر) ١(
  ).باب الَبداء( ٣٣٥ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .إبرام الشيء واُحلكم بإجياده :القضاء) ٣(
  .اخل... ِمن الشكل والصورة والبقاء والفناء :هو تقدير الشيء :القَدر) ٤(
  .انقطاع :انبتات) ٥(
  .١٢٨ - ١٢٦ :٤حبار األنوار / ا]لسي ) ٦(

    



١١٣ 

إّ�ـم إّمنـا بـالغوا يف البـداء  :وباهللا التوفيـق ـ - فنقول( :قالف ،عقيدة التوحيد بتثبيت مفهوم البداء
وبعـــض املعتزلـــة الـــذين  ،وعلـــى النظّـــام ،إّن اهللا قـــد فـــرغ ِمـــن األْمـــر :رّداً علـــى اليهـــود الـــذين يقولـــون

ــــق املوجــــودات دفعــــًة واحــــدًة علــــى مــــا هــــي عليــــه اآلن :يقولــــون معــــادن ونباتــــاً وحيوانــــاً  :إّن اهللا خَل
ال يف حــــدوثها  ،والتقــــّدم إّمنــــا يقــــع يف ظهورهــــا ،وْمل يتقــــّدم خْلــــق آدم علــــى خْلــــق أوالده ،وإنســــاناً 
  .ووجودها

وإّمنا أخذوا هذه املقالة ِمن أصـحاب الُكمـون والظهـور ِمـن الفالسـفة القـائلني بـالعقول والنفـوس 
وينسـبون  ،لونه تعاىل عـن ُملكـهفُهم يعز  ،وبأّن اهللا تعاىل ْمل يُؤثِّر حقيقًة إالّ يف العقل األّول ،الفَلكية

  .احلوادث إىل هؤالء
وإماتــة  ،وإحـداث شــيٍء آَخـر ،ِمــن إعـدام شــيءٍ  ،وأثبتــوا أنّـه تعــاىل كـّل يــوٍم يف شـأن ،فنَفـوا ذلـك

والتقريـب  ،لـئالّ يـرتك العبـاد التضـرّع إىل اهللا ومسـألته وطاعتـه ؛إىل غـري ذلـك ،وإحيـاء آَخـر ،شخصٍ 
ولريجوا عند التصّدق على الفقراء وِصلة األرحام وبـّر الوالـدين  .وُعْقباهم إليه مبا ُيصلح أُمور دنياهم

  .)١()ما ُوعدوا عليها ِمن طول العمر وزيادة الرزق وغري ذلك ،واملعروف واإلحسان
وعـن قـدرة اهللا ومشـيئته  ،عن البداء )قّدس سّره(وحتّدث املرجع الديين السّيد أبو القاسم اخلوئي 

وأّن وجـــود أّي  ،ال َريـــب يف أّن العـــاَمل بأمجعـــه حتـــت ســـلطان اهللا وقدرتـــه( :الفقـــ ،وِعلمـــه ســـبحانه
  .وإن ْمل يشأ ْمل يوجده ،فإن شاء أوجده ،شيٍء ِمن املمكنات منوٌط مبشيئته تعاىل

وأّن األشـياء بأمجعهـا   ،وال َريب أيضاً يف أّن ِعلم اهللا سبحانه قد تعّلق باألشياء كّلهـا منـذ األزل
تـارًة  )قضـائه(وبــ  ،تـارةً  )تقـدير اهللا(وهذا التعّني يعّرب عنه بـ  ، ِعلميٌّ يف ِعلم اهللا األزيلكان هلا تعّني 

أّن األشــياء مجيعهــا كانــت متعيّنــة يف الِعلــم  :فمعــىن تقــدير اهللا تعــاىل لألشــياء وقضــائه Oــا... أخــرى
  ،على ما هي عليه ِمن أّن وجودها معّلق على أن تتعّلق املشيئة Oا ،اإلهلي منذ األزل

____________________  
  .١٣٠ - ١٢٩ص  املصدر السابق) ١(

    



١١٤ 

والــــيت حيــــيط Oــــا الِعلــــم  ،الــــيت ختتلــــف بــــاختالف الظــــروف ،حَســــب اقتضــــاء املصــــاحل واملفاســــد
  .)١()اإلهلي

ـــك موقـــف الفكـــر اليهـــودي املنحـــرف ـــ ،ّمث أوضـــح بعـــد ذل وذهـــب ( :فقـــال ،ن قـــدرة اهللا تعـــاىلِم
اسـتحال أن تتعلّـق املشـيئة  ،اليهود إىل أّن قلم التقـدير والقضـاء حينمـا جـرى علـى األشـياء يف األزل

ــك قــالوا ؛خبالفــه ط واألخــذ واإلعطــاء :وِمــن أْجــل ذل فقــد جــرى  ،يَــد اهللا مغلولــة عــن القــْبض والبْســ
  .)٢()وال ميكن فيها التغيري ،فيها قلم التقدير

مُّ الِْكتَـاِب ( :وهذا القسم هو الـذي يقـع فيـه البـداء
ُ
 ،)٣()َفْمُحو ابُّ َما يََشاُء َوُيثِْبُت وَِعنـَدهُ أ

ْمُر ِمن َقبُْل َوِمـن َنْعـدُ (
َ
ِ األ   .)٤()ِب%

ّمث إّن البـداء  :موقـع البـداء عنـد الشـيعة اإلماميـة( :ّمث أوضح رأي الشيعة اإلمامية يف البداء بقولـه
وال بـّد  ،أّمـا احملتـوم منـه فـال يتخلّـف ،إّمنا يقع يف القضاء غري احملتوم ،الذي تقول به الشيعة اإلمامية

  .)٥()ِمن أن تتعّلق املشيئة مبا تعّلق بـه القضـاء
اإلمــام البــاقر والصــادق والكــاظم  ،)علــيهم الســالم(ّمث اســتدّل لــذلك بتفســري أئّمــة أهــل البيــت 

ْمٍر َحِكيمٍ ( ):عـّز وجـلّ (لقـول اهللا  ،)السـالم عليهم(
َ
أي يقـدِّر اهللا كـّل أْمـٍر ( ،)٦()ِفيَها ُفْفَرُق ُ!ُّ أ

ويـؤّخر مـا  ،يقـّدم مـا يشـاء ،وله فيه البداء واملشيئة ،وما يكون يف تلك السّنة ،ِمن احلّق وِمن الباطل
ـــــا واألعـــــراض واألمـــــراض ـــــن اآلجـــــال واألرزاق والبالي فيهـــــا مـــــا يشـــــاء ويـــــنقص مـــــا  ويزيـــــد ،يشـــــاء ِم

  .)٧()...يشاء
____________________  

  .٤٠٨ - ٤٠٧ص  :البيان يف تفسري القرآن/ السّيد اخلوئي ) ١(
  .٤٠٨ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٣(
  .٤آية  :سورة الروم) ٤(
  .٤٠٩ص  :البيان يف تفسري القرآن/ السّيد اخلوئي ) ٥(
  .٤آية  :سورة الدخان) ٦(
  .٤١١ص  :البيان يف تفسري القرآن/ السّيد اخلوئي ) ٧(

    



١١٥ 

أّن القضــاء احلْتمــي املعــّرب عنــه بــاللوح  :وخالصــة القــول( :ّمث يلّخــص رأي الشــيعة اإلماميــة بقولــه
وكيـــف يتصـــّور فيـــه  ،يســـتحيل أن يقـــع فيـــه البـــداء ،والِعلـــم املخـــزون عنـــد اهللا ،احملفـــوظ وأُّم الكتـــاب

  )....؟البداء
ال يعــُزب عــن ِعلمــه مثقــال ذرّة يف األرض وال  ،وإّن اهللا ســبحانه عــاِمل جبميــع األشــياء منــذ األزل

  .يف السماء
عليـــه (أو مساعـــة عـــن أيب عبـــد اهللا  ،بإســـناده عـــن أيب بصـــري ،)كمـــال الـــِدين(روى الصـــدوق يف 

  ).فابرأوا منه ،يبدو له يف شيٍء ْمل يعَلْمه )عّز وجلّ (َمن زعم أّن اهللا ( :قال )السالم
إّن اهللا يقّدم ما يشاء ويـؤّخر مـا ( ):عليه السالم(وروى العياشي عن ابن سنان عن أيب عبد اهللا 

فهو يف ِعلمه  ،فكّل أمٍر يريده اهللا :وقال .وميحو ما يشاء ويُثبت ما يشاء وعنده أُّم الكتاب ،يشاء
  .)١()اهللا ال يبدو له ِمن جهلإّن  ،ليس شيء يبدو له إالّ وقد كان يف علمه ،قبل أن يصنعه

فـــالقول يف البـــداء هـــو االعـــرتاف ( :فقـــال ،ملـــاذا البحـــث يف مســـألة البـــداء ،ّمث أوضـــح بعـــد ذلـــك
ـــأّن العـــاَمل حتـــت ســـلطانه وقدرتـــه يف حدوثـــه وبقائـــه وإّن إرادة اهللا نافـــذة يف األشـــياء أزًال  ،الصـــريح ب

  ...وأبداً 
وكفايـــة مهّماتـــه وتوفيقـــه  ، وطلبـــه إجابـــة دعائـــه منـــهوالقـــول بالبـــداء يوِجـــب انقطـــاع العبـــد إىل اهللا

 وااللتزام بأّن ما جـرى بـه قلـم التقـدير كـائن ال حمالـة ،فإّن إنكار البداء ،للطاعة وإبعاده عن املعصية
  ...يلزمه يأس املعتقد Oذه العقيدة عن إجابة دعائه - دون استثناء -

  بأّن اهللا غري ،ك بالنتيجة مع القولأّن إنكار البداء يشرت  :والسّر يف هذا االهتمام
____________________  

  .٤١٣ - ٤١٢ص  :املصدر السابق) ١(
    



١١٦ 

  .)١()تعاىل اهللا عن ذلك علّواً كبرياً  .قادر على أن يغّري ما جرى عليه قلم التقدير
ري الــِدين الطوســي الفالســفة الــذين نَفــوا ِعلــم اهللا  ،وجْريــاً علــى هــذه القاعــدة نــاقش اخلواجــه نصــ

  ).وتغّري اإلضافات ممكن( :باجلزئيات بقوله
  :وعّلق الشارح العالّمة احلّلي على ذلك بقوله

وتقريـر  ،هذا اجلواب عـن اعـرتاض احلكمـاء القـائلني بنفـي ِعلمـه تعـاىل باجلزئيـات الزمانيـة :أقول(
لكــن اجلزئيـــات الزمانيـــة  ،وإالّ النتفـــت املطابقـــة ؛لـــم جيـــب تغــّريه عنـــد تغـــّري املعلــومأّن العِ  :االعــرتاض
ّرية  .والتغــّري يف ِعلــم اهللا تعــاىل حمــال ،لــزم تغــّري ِعلمــه تعــاىل ،فلــو كانــت معلومــة عنــد اهللا تعــاىل ،متغــ

  .)٢()...حلقيقيةوال يف الصفات ا ،أّن التغّري هذا إّمنا هو يف اإلضافات ال يف الذات :وتقرير اجلواب
ــه  ،وهكــذا يّتضــح الــرأي اإلمــامي يف مفهــوم البــداء وتتحــّدد معاِلمــه األساســية ِمــن خــالل مــا بيّن

  .وعَرضه وناقشه علماء ومتكّلموا اإلمامية ،)عليهم السالم(أئّمة أهل البيت 
بـل إّن ِعلمـه سـابق ِلمـا سـيكون وسـيحدث  ،وال نْقـض إرادتـه ،فهو ال يعين تغـّري ِعلـم اهللا تعـاىل

كـأن يغـّري اإلنسـان مـا بنْفسـه ِمـن سـوٍء أو   ،ِمـن تغيـري موقـوف علـى تغيـري املصـاحل واألوضـاع البشـرية
أو ُحيـــِدث اإلنســـان طاعـــًة كالـــدعاء أو الصـــدقة أو الـــِربّ  ،فيغـــّري اهللا وُحيـــِدث لـــه وضـــعاً آَخـــر ،خـــري

  .ويُنجز له طِلَبته ،كروهفيدفع اهللا عنه السوء وامل ،واإلحسان
َفْمُحــو ابُّ َمــا يََشــاُء ( :واسـتدّلوا لــذلك بقولـه تعـاىل ،فـإنَّ األمـر ال خيـرج ِمــن يَـد اهللا ومشـيئته

مُّ الِْكتَاِب 
ُ
ِت ِ bٍَْ ( ،)٣()َوُيثِْبُت وَِعنَدُه أ

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أ

____________________  
  .٤١٥ - ٤١٤ص  :البيان يف تفسري القرآن/ ئي السّيد اخلو ) ١(
  .٢٢٢ص  :كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد/ العّالمة احلّلي ) ٢(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٣(

    



١١٧ 

ْو ِمثِْلَها
َ
نَْها أ   .)١()مِّ
ْمُر ِمن َقبُْل َوِمن َنْعـدُ ( :وبقولـه

َ
ِ األ ُ َمـا بَِقـْوٍم ( ،)٢()ِب% ِّbُواْ َمـا إِن% اب% َال ُفَغـ ِّbُفَغـ %kَحـ

ْغُفِسِهمْ 
َ
  .)٣()بِأ

ص أبــرز مــا جــاء يف  ،وبعــد قــراءة بيــان الفكــر اإلمــامي ملفهــوم الَبــداء يف العقيــدة اإلســالمية نلّخــ
  :هذا الفْهم والبيان فهو

  ).صّلى اهللا عليه وآله(إّن أّول َمن استعمل مصطلح الَبداء هو الرسول الكرمي حمّمد  - ١
  .كالنْسخ يف عاَمل التشريع  ،يف عامل الَتكوينإّن الَبداء  - ٢
 ،وخيتلفون يف إطـالق املصـطلح علـى هـذا املعـىن ،إّن املسلمني مجيعًا يقولون بالَبداء كمعىنً  - ٣

ـــاك  ،يكـــون اإلشـــكال اللفظـــي قـــد حـــلّ  ،وبعـــد أن ثبـــت اســـتعمال الرســـول هلـــذا اللفـــظ وْمل ُتعـــّد هن
  .مشكلة عقيدية يف استعمال املصطلح

جـــاء رّداً علـــى  ،إبـــراز عقيـــدة الَبـــداء ِمـــن جانـــب الفكـــر الشـــيعي Oـــذا الشـــكل املكثّـــف إنّ  - ٤
وهـو غـري قـادر  ،وفـرغ منـه ،الـذي اّدعـى بـأّن اهللا سـبحانه قـد خلَـق اخلْلـق ،الفكر اليهـودي املنحـرف

  .أو يغّري يف اخلْلق ما يشاء ،على أْن ُحيدث فيه شيئاً آَخر
وبعــض  ،املنحــرف ِمــن الفالســفة املتــأثّرين بــالفكر اليونــاينكمــا جــاء رّداً علــى أصــحاب الفكــر 

  .متكّلمي املعتزلة الذين شّط Oم الفْهم عن الرؤية التوحيدية األصيلة
  بل إّن اهللا عاِمل مبا حيدث ويتغّري  ،إّن الَبداء ال يعين تغّري ِعلم اهللا سبحانه - ٥

____________________  
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .٤آية  :سورة الروم) ٢(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٣(

    



١١٨ 

  .يف اخلْلق ِعلماً أزلّياً 
ومـــا  ،إّن مـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي ِمـــن إجابـــة دعـــاء األنبيـــاء واملضـــطرّين وتغيـــري مـــا Oـــم - ٦

 ،وتـأثري ذلـك يف إطالـة العمـر ،حتّدثت به الُسّنة املطّهرة ِمن حثٍّ علـى الصـدقة والـّرب وِصـلة األرحـام
وال يُقصـــد بالبـــداء إالّ هـــذا  .إن هـــو إّال مصـــداق ملفهـــوم البـــداء ،وتغيـــري مـــا باإلنســـان ،ع الـــبالءورْفـــ

  .التغيري وأمثاله
ــــع اهللا  - اللــــوح احملفــــوظ - إّن مــــا يثبــــت يف أُّم الكتــــاب - ٧ أي الِعلــــم املخــــزون الــــذي ْمل ُيطِل

إّمنـا يقـع  ،ال تغيري فيه وال تبديلهو األصل الثابت الذي  ،سبحانه عليه أحداً ِمن مالئكته أو رُسله
ق ـا ( :الــذي عــّرب عنــه القــرآن الكــرمي بقولــه ،التبــديل والتغيــري فيمــا جيــري تنفيــذه يف عــاَمل اخلالئــ إِنـ%

نَزyَْاُه 9ِ 7َْلَِة الَْقْدرِ 
َ
ْدَراَك َما 7َْلَُة الَْقْدرِ  ،أ

َ
لِْف َشْهرٍ  ،َوَما أ

َ
ْن أ ُل الَْمالئَِكُة َيEَ%  ،7َْلَُة الَْقْدِر َخbٌْ مِّ

ْمرٍ 
َ
وُح ِفيَها بِإِْذِن َربِِّهم مِّن ُ!ِّ أ   .)١()َسالٌم Fَِ َحk% َمْطلَِع الَْفْجرِ  ،َوالرُّ

بَاَرIٍَة إِن%ا ُكن%ا ُمنِذِرينَ ( :وقولـه سـبحانه نَزyَْاُه 9ِ 7َْلٍَة مُّ
َ
ْمٍر َحِكيمٍ  ،إِن%ا أ

َ
ْمـراً  ،ِفيَها ُفْفَرُق ُ!ُّ أ

َ
أ

 َWْن ِعنِدنَا إِن%ا ُكن%ا ُمرِْسِل ِميُع الَْعِليمُ  ،مِّ بَِّك إِن%ُه ُهَو الس%   .)٢()رَْ/ًَة مِّن ر%
أّن يف ليلة القدر تُقـدَّر أُمـور اخلالئـق ِمـن  ،)عليهم السالم(فقد وَرد يف تفسري وبيان أهل البيت 

  .الذي يتلوهاوحّىت الليلة اآلتية ِمن العام  ،بداية تلك الليلة
____________________  

  .٥ - ١آية  :سورة القدر) ١(
  .٦ - ٣آية  :سورة الدخان) ٢(

    



١١٩ 

  الفصل الرابع

  العْدل اإللهي
    



١٢٠ 

    



١٢١ 

ْولُواْ الِْعلِْم قائَِماً بِالِْقْسِط (
ُ
ن%ُه َال إِلَـَه إِال% ُهَو َوالَْمَالئَِكُة َوأ

َ
  .)١()...َشِهَد ابُّ ك

غـري أّن علمـاء التوحيـد أفـردوا  ،وليسـت أصـالً مسـتقال3 بذاتـه ،صفات اهللا تعـاىلالعْدل ِصفة ِمن 
 ،ألمهّية هـذه الصـفة ؛كمبحث مستقّل ِمن مباحث ُأصول الِدين  ،هذه الصفة يف دراسا_م العقيدية

 ألّن النبــّوة ؛بــل يــرتبط Oــذه الصــفة أْصــال النبــّوة واملعــاد ،وارتبــاط مســائل وقضــايا عقيديــة كثــرية Oــا
ــــن مقتضــــيات التكليــــف أن يكــــون هنــــاك جــــزاء ،جــــاءت بــــالتكليف وأّن اجلــــزاء واقــــع يف عــــاَمل  ،وِم

  .اآلِخرة
حســن واملســيء يف  ،وهــذا اجلــزاء الوفــاق هــو ِمــن أبــرز مصــاديق العــْدل اإلهلــي

ُ
ولــواله لتســاوى امل

  .تنزّه اهللا عن ذلك ،وهو خالف العـْدل ،احلساب
ــــيح واإلخــــالل ( :عــــّرف املقــــداد الســــيوري العــــْدل بقولــــه ــــاري تعــــاىل عــــن ِفعــــل القب هــــو تنزيــــه الب

  .)٢()بالواجب
والتكليـــف فـــوق  ،والعقـــاب بـــال بيـــان ،والظلـــم ،كالكـــذب  ،فهـــو ســـبحانه ُمنـــزَّه عـــن ِفعـــل القبـــيح

  أي ال يرتك ،كما أنّه ال خيّل بواجب  ،وِفعل الشرّ  ،الِوسع والطاقة
____________________  

  .١٨ آية :سورة آل عمران) ١(
  .٢٥ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(

    



١٢٢ 

  .اخل... كإرسال الشرائع واألنبياء  ،شيئاً ثبتت مصلحته للعباد يف حكمته
وقـدرة اإلنسـان علـى الِفعـل  ،هـو مبحـث اجلـْرب واالختيـار ،ولعّل ِمن أبـرز مباحـث العـْدل اإلهلـي

 ،ثـــت هـــذه املســـألة العقيديـــة اخلطـــرية حبثـــاً واســـعاً فقـــد حبُ  ،الرتبـــاط املســـؤولية واجلـــزاء بـــذلك ؛والتـــأثري
علــــى ثالثــــة  ،وعالقــــة إرادة اهللا بالِفعــــل اإلنســــاين ،فانقســــم الفْهــــم والتفســــري لــــَدور اإلرادة البشــــرية

  :اّجتاهات مدرسّية رئيسة هي
  .مدرسة املعتزلة - ١
  .مدرسة األشاعرة - ٢
  .مدرسة أهل البيت - ٣

 ،هـا إلرادة اإلنسـان واختيـاره وتـأثريه يف األفعـال الصـادرة عنـهفكـان لكـّل مدرسـة تفسـريها وحتليل
  .ِمن الطاعة واملعصية
أبــــو الفــــتح بــــن خمــــدوم احلســــيين ملخِّصــــاً هــــذه  - شــــارح البــــاب احلــــادي عشــــر - وقــــد حتــــّدث
اعلــم أّ�ــم  :يف إنّــا فــاعلون باالختيــار - ِمــن املباحــث الســّتة - املبحــث الثــاين( :االّجتاهــات بقولــه

أّن املـؤثّر فيهـا قـدرة العبـاد فقـط  :فذهب مجهور املعتزلة إىل ،اختلفوا يف أفعال العباد اختالفًا عظيماً 
  .على سبيل االختيار

لكــن علــى ســبيل اإلجيــاب وامتنــاع  ،أّن املــؤثّر فيهــا قــدر_م فقــط :والفالســفة وإمــام احلــَرَمني إىل
  .)١(التخّلف

  .ِمن غري قدرة هلم أصالً  ،ر فيها قدرة اهللا تعاىل فقطأّن املؤثّ  :واَجلربية إىل
أثري هلــا ،أّن املـؤثّر فيهــا قــدرة اهللا تعـاىل فقــط :وأكثـر األشــاعرة إىل  ،مــع مقارنـة قــدر_م ِمــن غـري تــ

 ،والقاضـي إىل تـأثري قـدرة اهللا تعـاىل وقـدرة العبـد ،واإلسناد إىل جمموع تأثري القدرتني يف أصل الِفعـل
  .)٢()ونه طاعة ومعصيةيف وْصفه مثل ك

____________________  
  .غري أّن كّل ذلك يقع بقدر_م ،اجلْرب وحتمية وقوع الِفعل :اإلجياب وامتناع التخّلف) ١(
  .١٥٥ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(

    



١٢٣ 

 .الختيــــارإنـّـــا فــــاعلون با( :الــــذي قـــال فيــــه ،وعلّـــق املقــــداد الســــيوري علــــى نـــّص العّالمــــة احللّــــي
 .ونزولـه منـه علـى الـدرج ،للَفْرق الضروري بني سـقوط اإلنسـان ِمـن السـطح ؛والضرورة قاضية بذلك
  ).(*)للسْمع ؛مثّ يعّذبنا عليه ،ولقبح أن خيُلق الِفعل فينا .فال عصيان ،والمتناع تكليفنا بشيء

أّن األفعال كّلها  :وَمن تابعه إىل ،ذهب أبو احلسن األشعري :أقول :عّلق على هذا النّص قائالً 
ض األشــعرية .وأنّــه ال ِفعــل للعبــد أصــالً  ،واقعــة بقــدرة اهللا تعــاىل  ،إّن ذات الِفعــل ِمــن اهللا :وقــال بعــ
  .وفّسروا الكْسب بأنّه كون الِفعل طاعة أو معصية .والعبد له الكْسب
  .)١()هللا تعاىل الِفعل عقيبهخَلق ا ،معناه أّن العبد إذا صّمم العْزم على الشيء :وقال بعضهم

وأنّـــه وحـــده  ،وجـــدير ذِكـــره أّن التفســـري األشـــعري كـــان ينطلـــق يف األســـاس ِمـــن مبـــدأ توحيـــد اهللا
فنفـــى َدور اإلنســـان كفاعـــٍل ومـــؤثّر ِوْفـــق  ،هـــذا التفســـري اخـــتلط عليـــه األْمـــر غـــري أنّ  ،اخلـــالق واملـــؤثّر

  .وفرض اجلْربية عليه ،مصادرة إرادة اإلنسانفقاده هذا االختالط إىل  ؛القانون اإلهلي يف الوجود
والكْســب  ،أّن األفعــال الصــادرة ِمــن العبــد وصــفا_ا( :فــذهبوا إىل ،أّمــا املعتزلــة والزيديّــة واإلماميــة

ولـه  ،بـل لـه أن يفعـل ،وأنّـه لـيس مبجبـور علـى ِفعلـه ،كّلها واقعـة بقـدرة العبـد واختيــاره  ،الذي ذكروه
  .)٢()...وهو احلقّ  ،أن ال يفعل

الــذي أســند  ،يف حــواٍر مــع التفســري األشــعري )علــيهم الســالم(وقــد دخلــت مدرســة أهــل البيــت 
  معّلًال ذلك بأّن ال مؤثّر يف ؛الِفعل اإلنساين إىل اهللا سبحانه

____________________  
  .اآليات والروايات :السْمع(*) 

  .٢٧ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(

    



١٢٤ 

 ،منطلقاً ِمـن أسـاٍس فلسـفيٍّ يقـوم علـى نكـران السـببّية والعلّيّـة يف عـاَمل املخلوقـات ؛اخلْلق إّال اهللا
فكـان بعضـها  ،فقّدم الفْهم األشـعري أكثـر ِمـن تفسـري للكْسـب ،وأّن اإلنسان ليس له إّال الكْسب

ـــق اهللا تعـــاىل الِفعـــل عقيـــب اخت( :يـــرى الكْســـب عبـــارة عـــن وعدمـــه عقيـــب  ،العبـــد الِفعـــل )١(يـــارخْل
  .فمعىن الكْسب إجراء العادة خبْلق اهللا الِفعل عند اختيار العبد ،اختيار العدم

هو أّن اهللا تعاىل خيُلق الِفعل ِمن غـري أن يكـون للعبـد فيـه أّي  :إّن معىن الكْسب :وقال بعضهم
 ،فأصــل الِفعــل ِمــن اهللا تعــاىل ،صــيةلكــن العبــد يــؤثّر يف وصــف كــون الِفعــل طاعــة أو مع ،أثَــٍر البتّــة

  .)٢()ووصف كونه طاعة أو معصية ِمن العبد
ري فــإذا  ،االختيــار واإلرادة ِمــن مجلــة األفعــال(بــأّن  :وقــد رّدت املدرســة اإلماميــة علــى هــذا التفســ

  .)٣()فليجز صدور أصل الفعل عنه ،جاز صدورمها ِمن العبد
وهـو اإلميـان مببـدأ الِعّليّـة والسـببية  ،أسـاٍس تفسـرييٍّ أعمـقوبَنت املدرسة اإلمامية رأيها هذا على 

وأّن إرادة اإلنســان وِفعلــه مهــا الِعلّــة والســبب يف إجيــاد األفعــال الصــادرة  ،يف عــاَمل املوجــودات بأســرها
  .كما يكون النَهر حمال3 ]رى املاء  ،وليس اإلنسان حمال3 جلريان احلوادث ،عنه

ريه ِمـن   ،ومصادرة إرادة اإلنسان واختيـاره ،ري إىل اجلْربيةوبذا انتهى التفكري األشع كمـا انتهـى غـ
  .الظاهرّيني وغريهم إىل القول باجلْربية

وَدور اإلرادة  ،وقدرتــه علــى أن يكــون فـــاعالً  ،وكمــا نــوقش موضــوع صــدور الِفعــل ِمـــن اإلنســان
  ناقشوا موضوع املتوّلد ِمن أفعال ،واالختيار اإلنساين يف الِفعل

____________________  
  .دون القدرة على التنفيذ وإيقاع الفعل اخلارجي ،حتديد املوقف النْفسي الداخلي ِمن األشياء :يقصد باالختيار هنا) ١(
  .١٢٦ص  :ْ�ج احلّق وكْشف الصدق/ العّالمة احلّلي ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

    



١٢٥ 

ــق قــوانني الطبيعــة ينــت ،فاإلنســان عنــدما يتحــّرك حركــات ِفعليــة معّينــة ،اإلنســان ج عنهــا نتــائج ِوْف
النـاتج عـن (ناقشوا يف هـذا املتولّـد  ،اخل... كالقْتل والكتابة والزنا وإيقاف نزف اجلريح  ،ونظام احلياة

  .؟هل يسند إىل اإلنسان أو ال ):حركة اإلنسان االختيارية
األشـاعرة إىل أّن املتولّـد ِمـن وذهبـت ... فذهبت اإلمامية إىل أّن املتولّـد ِمـن أفعالنـا مسـتند إلينـا(

  ...ِفعل اهللا
فهــو ِمــن  ،ومــا حيصــل بعــدها ،أنّــه ال ِفعــل للعبــد إّال اإلرادة ):مثامــة بــن األشــرس(وذهــب معمــر 

  .)٢()ال ِفعل للعبد إالّ الفكر :وقال بعض املعتزلة ،)١(طْبع احمللّ 
  :وهكذا نشأت ثالثة اّجتاهات تفسرييّة للِفعل اإلنساين وهي

وال  ،وأْن ال عالقــــة لقــــدرة اهللا بالِفعــــل ،ســــري ينتهــــي إىل أّن األمــــر مفــــّوض إىل اإلنســــانتف - ١
 ،بــل يــذهب بعــض هــذه اآلراء إىل أّن اهللا غــري قــادر علــى أن مينــع اإلنســان ِمــن ممارســة الِفعــل ،تــأثري

  .وهذا هو مذهب ُمعظم املعتزلة
ولـــيس لإلنســـان اختيـــار مـــؤثّر يف  ،هوأّن اإلنســـان ْجمـــرب علـــى ِفعلـــ ،تفســـري ينتهـــي إىل اجلـــْرب  - ٢
ــق ألّن اهللا وحــده هــو القــادر علــى الِفعــل  ؛وال ُيســند إليــه نتيجــة ِفعلــه ،ولــيس بِوْســعه أن يفعــل ،اخلْل

  .وهو مذهب األشاعرة وكثري ِمن أصحاب الظاهر ،والتأثري يف اخلْلق
ه ومـا يتولّـد عنهـا خـارج ُتسـند إليـه أفعالـ ،تفسري يـذهب إىل أّن اإلنسـان ُمريـٌد خمتـاٌر فاعـلٌ  - ٣
  .اخل... كالقْتل والزنا وشفاء املريض بعد عالجه  .ذاته

ُِعّد واحملرِّك باختياره
  وإرادته لألفعال وقدرته على ،وأّن َدوره َدور امل

____________________  
  .أي إّمنا جيري هو نتاج األوضاع الطبيعية لذلك الشيء) ١(
  .١٣٢ص  :وكشف الصدق�ج احلّق / العّالمة احلّلي ) ٢(

    



١٢٦ 

ولــيس دور اخلْلــق لألفعــال مبعناهــا الصــادر عــن  ،َدور الســببية يف عــاَمل الطبيعــة ،حتريكهــا وســلوكه
 ؛وحماَســباً عليــه ،كــان مســؤوًال عــن ِفعلــه  ،ولتمّتعــه باالختيــار والقــدرة علــى إيقــاع األفعــال ؛اهللا تعــاىل

  .ورّتب اجلزاء عليه ،ولذلك أسند القرآن الِفعل إليه
ٍة َخbْاً يََرهُ ( :كقوله تعاىل اً يََرهُ  ،َفَمن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر% ٍة 2َّ   .)١()َوَمن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر%

). .. ٌW٢()ُ!ُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب رَِه(.  
َزْوَن إِّال َما ُكنتُْم َيْعَملُونَ .. .( ْIُ ٣()َهْل(.  
ن يُْؤِمنُواْ إِ (

َ
َع اy%اَس أ   .)٤()...ْذ َجاءُهُم الُْهَدىَوَما َمنَ

ْؤِمن َوَمن َشاء فَلْيَْكُفرْ (   .)٥()...َفَمن َشاء فَلْيُ
وعالقــة  ،يف مســألة تفســري الِفعــل اإلنســاين )علــيهم الســالم(ولنقــرأ مــا وَرد عــن أئّمــة أهــل البيــت 

ـــإرادة اهللا ســـبحانه أّن  )الســـالمعلـــيهم (فقـــد أوضـــح أئّمـــة أهـــل البيـــت  ،اإلرادة واالختيـــار البَشـــري ب
ق لالختيــار  ،كمــا أّن األْمــر لــيس مفّوضــاً إليــه  ،اإلنســان لــيس ْجمــرباً علــى ِفعلــه ــ ري دقي بــل هنــاك تفســ

  :جاء تفسريه كاآليت ،وعالقة ذلك بإرادة اهللا سبحانه ،واإلرادة والِفعل اإلنساين
فَعلِـم مـا  ،ْلـقخلَـق اخل )عـّز وجـلّ (إّن اهللا ( :قولـه )عليه السـالم(روي عن اإلمام جعفر الصادق 

 ،فقـد جعـل هلـم السـبيل إىل األْخـذ بـه ،فمـا أَمـرهم بـه ِمـن شـيءٍ  ،وأَمـرهم و�ـاهم ،هم صـائرون إليـه
  فقد جعل هلم السبيل إىل ،وما �اهم عنه ِمن شيءٍ 

____________________  
  .٨ ،٧آية  :سورة الزلزلة) ١(
  .٢١آية  :سورة الطور) ٢(
  .٩٠آية  :سورة النمل) ٣(
  .٩٤آية  :سورة اإلسراء) ٤(
  .٢٩آية  :سورة الكهف) ٥(

    



١٢٧ 

  .)١()وال يكونون آخذين وال تاركني إالّ بإذن اهللا ،تركه
 )عــّز وجــلّ (إنَّ اهللا ( :أّ�مــا قـاال ،)عليهمــا السـالم(وعـن اإلمــامني حمّمـد البــاقر وجعفـر الصــادق 

واهللا أعـــّز ِمـــن أن يريـــد أْمـــراً فـــال  ،ِمـــن أن ْجيـــُرب خْلقـــه علـــى الـــذنوب ّمث يعـــّذOم عليهـــا ،أرحـــم خبْلقـــه
أوســـع ممّـــا بـــني  ،نعـــم :قـــاال ؟هـــل بـــني اجلـــرب والقـــدر منزلـــة ثالثـــة ):عليهمـــا الســـالم(فُســـئال  .يكـــون

  .)٢()السماء واألرض
 :حـني سـأله قـائالً  ،علـى سـؤال حمّمـد بـن عجـالن )عليه السـالم(وأجاب اإلمام جعفر الصادق 

فــأجرب اهللا العبــاد علــى  :قلــت .اهللا أكــرم ِمــن أن يفــّوض إلــيهم :فقــال !؟فــّوض اهللا األمــر إىل العبــاد(
  .)٣()اهللا أعَدل ِمن أن جيرب عبداً على ِفعٍل مثّ يعّذبه عليه :فقال ؟أفعاهلم

اهللا فــّوض األمــر  :فقلــت ،قــال ســألته( ):عليــه الســالم(وروى احلســن بــن علــّي الوّشــا عــن الرضــا 
ــك :قــال ؟إىل العبــاد ــ ،اهللا أعــّز ِمــن ذل اهللا أعــَدل وأحَكــم ِمــن  :قــال ؟فجــَربهم علــى املعاصــي :تقل

ـــك :قـــال اهللا :مثّ قـــال :قـــال ،ذلـــك ــــي ،يـــا ابـــن آدم أنـــا َأوىل حبســـناتك من  ،وأنـــت َأوىل بســـّيئاتك مّن
  .)٤()عملَت املعاصي بقّويت اليت جعلتها فيك

فيهــا  ،لــة بينهمـاولكـن منز  ،)٥(ال جــرب وال قـدر( :فقـال ،وُسـئل اإلمـام الصــادق عـن اجلـْرب والقــْدر
  .)٦()أو َمن عّلمها إيّاه العاملِ  ،ال يعلمها إالّ العاملِ  ،احلّق اليت بينهما

  عن )عليهما السالم(وروى الزهري أّن رُجًال سأل اإلمام علّي بن احلسني 
____________________  

  .٣٥٩ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٣٦٠ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٣٦١ص  :السابقاملصدر ) ٣(
  .١٥٧ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٤(
  .يقصد به تفويض الِفعل إىل العباد ِمن غري أن يؤثّر اهللا فيه) ٥(
  .١٥٩ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٦(

    



١٢٨ 

  ؟أِبقَدٍر يصيب الناس ما أصاOم أْم بعمل ،جعلين اهللا فداك( :فقال له ،القضاء والقدر
 ،فـــالروح بغـــري اجلســـد ال حتـــسّ  ،إنَّ القـــدر والعمـــل مبنزلـــة الـــروح واجلســـد( ):الســـالمعليـــه (فقـــال 

فلــو ْمل  ،وكــذلك العمــل والقــدر ،فــإذا اجتمعــا قويــا وصــُلحا ،واجلســد بغــري روح صــورة ال حــراك Oــا
ولــو ْمل  ،وكــان القــدر شــيئاً ال حيـــسّ  ،ْمل يعــرف اخلــالق ِمــن املخلــوق ،يكــن القــدر واقعــاً علــى العمــل

وهللا فيــه الَعــون لعبــاده  ،ولكّنهمــا باجتماعهمــا قويــا ،كــن العمــل مبوافقــٍة ِمــن القــدر ْمل ميــض وْمل يــتمّ ي
  .)١()...الصاحلني

أال ( :فقــــال ،عــــن اجلــــْرب والتفــــويض )عليهمــــا الســــالم(وحتــــّدث اإلمــــام علــــّي بــــن موســــى الرضــــا 
 ،إْن رأيت ذلـك :قلنا ،كسرمتوه  وال ُختاصمون عليه أحداً إالّ  ،أعطيكم يف هذا أصًال ال ختتلفون فيه

إكراه )عــّز وجــلّ (إّن اهللا  :فقــال ــك  ،وْمل يهمــل العبــاد يف ُملكــه ،وْمل يـُْعــَص بغَلبــة ،ْمل ُيطَــْع بــ هــو املال
إْن ائتمــر العبــاد بطاعتــه ْمل يكــن اهللا عنهــا صــاّداً وال  ،والقــادر علــى مــا أقــدرهم عليــه ،ِلمــا مّلكهــم فــ
فلـيس  ،وإْن ْمل حيُـل وفعلـوه ،عصـيته فشـاء أن حيُـول بيـنهم وبـني ذلـك فَعـلوإْن ائتمـروا مب ،منها مانعاً 

فقــد خَصــم َمــن  ،َمــن يضــبط حــدود هــذا الكــالم ):عليــه الســالم(مثّ قــال  ،هــو الــذي أدخلهــم فيــه
  .)٢()خاَلفه

قـد  ،)عـّز وجـلّ (آيتني ِمـن كتـاب اهللا  )عليهما السالم(وقد أوضح اإلمام علّي بن موسى الرضا 
َوتَـَرIَُهْم ( :فقـال يف تفسـري قولـه تعـاىل( ،تشابه املعىن فيهما على كثري ممّن ال يعي حمتوى الكتـاب

ونَ  ُJِْولكنّـه  ،كمـا يوَصـف خْلقـه  ،إّن اهللا تبارك وتعاىل ال يوَصف بالْرتك :قال ،)9ِ ُظلَُماٍت ال% ُفب
ــــى بيــــنهم وبــــني  ،ونــــة واللطــــفمــــنعهم املعا ،مــــىت َعِلــــم أّ�ــــم ال يرجعــــون عــــن الكفــــر والضــــالل وخّل

  .اختيارهم
  :فقال ،)َختََم ابُّ mََ قُلُوبِهْم وmَََ َسْمِعِهمْ ( :وُسئل عن معىن قوله تعاىل

____________________  
  .٣٦٧ - ٣٦٦ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٣٦١ص  :املصدر السابق) ٢(

    



١٢٩ 

بـل يطبـع اهللا  :كمـا قـال عـّز وجـلّ   ،علـى ُكفـرهم اخلْتم هـو الطبـع علـى قلـوب الكّفـار عقوبـة هلـم
  .)١()فال يؤمنون إالّ قليالً  ،عليها بكفرهم

رية فأوضــح  ،وقــد حتــّدث الفقيــه الراحــل الســّيد أبــو القاســم اخلــوئي يف هــذه املســألة العقيديــة اخلطــ
الـذي  ،ني األْمـرينولنذكر مثًال تقريبيًا يّتضح به للقارئ حقيقة األْمـر بـ( :رأي املدرسة اإلمامية قائالً 
  .وأشار إليه الكتاب العزيز ،وصّرحت به أئّمتها ،قالت به الشيعة اإلمامية

وقــد اســتطاع الطبيــب أن يوجــد  ،لنفــرض إنســاناً كانــت يــده شــالَّء ال يســتطيع حتريكهــا بنْفســه
ث أصـبح الرجـل يسـتطيع حتريــك يـده بنْفسـه  ،فيهـا حركـة إراديـة وقتيّــة بواسـطة قـّوة الكهربـاء مــىت حبيــ

فـــإذا  ،وإذا انفصــلت عــن مصــدر القـــّوة ْمل ميكنــه حتريكهــا أصــالً  ،وصــلها الطبيــب بِســلك الكهربـــاء
 ،وابتــدأ ذلــك الرُجــل املــريض بتحريــك يــده ،وصــل الطبيــب هــذه اليــد املريضــة بالســلك للتجربــة مــثالً 

الرُجـل ليـده يف فـال ُشـبهة يف أّن حتريـك  - والطبيـب ميـّده بـالقّوة يف كـّل آن - ومباشرة األعمال Oـا
ألنّـه موقـوف علـى إيصـال القـّوة  ؛فـال يسـتند إىل الرُجـل مسـتقال3  ،هـذه احلـال ِمـن األْمـر بـني األْمـرين

ألّن التحريـك قـد أصــدره  ؛وال يسـتند إىل الطبيـب مسـتقال3  ،وقـد فرضـنا أّ�ـا بِفعـل الطبيـب ،إىل يـده
ألّن  ؛وْمل يفــّوض إليــه الِفعــل جبميــع مبادئــه ،ريــدألنّــه مُ  ؛فالفاعــل ْمل ُجيــَرب علــى ِفعلــه ،الرُجــل بإرادتــه
  .املَدد ِمن غريه

وال  ،فالِفعـل صـادر مبشـيئة العبـد .واألفعال الصادرة ِمـن الفـاعلني املختـارين كّلهـا ِمـن هـذا النـوع
 - فهـي تبطــل اجلَــْرب  ،واآليـات القرآنيــة كّلهـا تشــري إىل هـذا الغــرض .يشـاء العبــد شـيئاً إّال مبشــيئة اهللا
الـــذي يقـــول بـــه  - وتبطـــل التفـــويض اْحملـــض ،ألّ�ـــا تثبـــت االختيـــار - الـــذي يقـــول بـــه أكثـــر العاّمـــة

  .ألّ�ا تسند الِفعل إىل اهللا - بعضهم
وإلبطـــال هـــذين القـــولني حـــني تتعـــّرض اآليـــات  ،وســـنتعّرض إن شـــاء اهللا تعـــاىل للبحـــث تفصـــيالً 

  .لذلك
____________________  

  .١٦٠ص  :املصدر السابق) ١(
    



١٣٠ 

وهــم الــذين  ،وعلــومهم )علــيهم الســالم(وهــذا الــذي ذكرنــاه مــأخوذ عــن إرشــادات أهــل البيــت 
  .)١()أذهب اهللا عنهم الرْجس وطّهرهم تطهرياً 

وهــــي مســــألة تفســــري الِفعــــل  ،وبــــذا يتحــــّدد الفْهــــم اإلمــــامي ألْعَقــــد مســــألة ِمــــن مســــائل احليــــاة
 ،وإّمنـا اإلنسـان كـائن ُمريـد خمتـار وفاعـل ، تفـويضفجاء تفسـرياً مبنيّـاً علـى أّن ال َجـْرب وال ،اإلنساين

  .وبذا صّح أن ُجيازى على ِفعله ؛هو مسؤول عنه ،وبه يرتبط ما يتولّد عن ِفعله
أهـــّم املبـــادئ املتعّلقـــة  ،وميكننـــا أن نســـتخلص ِمـــن ْجمَمـــل مـــا ُعـــِرض ِمـــن بيـــان األئّمـــة والعلمـــاء

  :وهي ،مبوضوع االختيار اإلنساين والعْدل اإلهلي
وأّن اإلنســان يســلك كســبٍب مــؤثّر يف  ،اإلميــان مببــدأ الِعلّّيــة والســببية الطبيعيــة واالجتماعيــة - ١

  .هذا الوجود
  .قبل أن يفعل الِفعل ،خرياً كان أو شرّاً  ،اإلنسان ميلك القدرة واالستطاعة على الِفعل - ٢
هــــا مبســــتوى طاقــــة بــــل جــــاءت التكــــاليف بأمجع ،إنَّ اهللا ال يكّلــــف فــــوق الِوســــع والطاقــــة - ٣

  .اإلنسان وقدرته
وإليـــه يُنَســـب مـــا يتولّـــد ِمـــن ِفعلـــه ِمـــن أثَـــٍر يف العـــاَمل  ،وعنـــه يصـــدر ِفعلـــه ،اإلنســـان فاعـــل - ٤

ودّل الوجـدان  ،وقد صـرّح القـرآن بـذلك يف العديـد ِمـن آياتـه .وليس حمال3 جلريان احلوادث ،اخلارجي
كمـا أنّـه قـادر علـى   ،فكّل إنسان يُدرك بوضوٍح كامل أنّه قادر على ِفعـل العديـد ِمـن األفعـال ،عليه
ــك ُمِعــّد وســبب ،ترْكهــا بــل لــَدوره الســبيب وقدرتــه علــى الِفعــل  ،ولــيس خالقــاً لِفعلــه ،وهــو يف كــّل ذل

وبذا تتضـح  ؛حانهوسببيّته هي بذا_ا جزء ِمن نظام الوجود الذي خَلقه اهللا سب ،والْرتك كان مسؤوالً 
  العالقة

____________________  
  .١٠٣ - ١٠٢ :البيان يف تفسري القرآن/ السّيد اخلوئي ) ١(

    



١٣١ 

  .بني إرادة اهللا وإرادة اإلنسان
وأّن هـــذا االختيـــار ال يعـــين تفـــويض  ،لـــذا اســـتحّق العقـــاب والثـــواب ؛اإلنســـان مريـــد خمتـــار - ٥

بـل هــو أْمــر بــني  ،وتنعــزل عـن القــدرة علــى مْنعــه ،عــن التــأثري األْمـر إليــه بشــكٍل تتجــّرد اإلرادة اإلهليـة
  .كما سبق وأن ّمت إيضاحه  ،أْمرين

    



١٣٢ 

    



١٣٣ 

  الفصل الخامس

  النبوَّةُ 
    



١٣٤ 

    



١٣٥ 

) َlْنَزَل َمَعُهُم الِْكتَـاَب بِـا
َ
يَن َوُمنِذِريَن َوأ ِ

ِّAَُمب Wَِِّبي %yًة َواِحَدًة َفبََعَث ابُّ ا م%
ُ
قِّ َ?َن اy%اُس أ

وتُـوُه ِمـن َنْعـِد َمـا َجـاءْيُهمُ 
ُ
يَن أ ِ

%iاِس ِفيَما اْختَلَُفواْ ِفيِه َوَما اْختَلََف ِفيِه إِال% ا%yا َWْ7َِْحُكَم َن 
ْذنِِه َوابُّ  يَن آَمنُواْ لَِما اْختَلَُفواْ ِفيِه ِمَن اlَْقِّ بِإِ ِ

%iيِّنَاُت َنْغياً بَيْنَُهْم َفَهَدى ابُّ ا َtِْدي َمن يََشاُء َفهْ  ا
ِقيمٍ  ْستَ اٍط مُّ َNِ .َِ١()إ(.  

ٌة َنْعـَد الرُُّسـِل َوَ>َن ابُّ َعِزيـزاً ( يَن َوُمنِذِريَن fَِال% يَُكوَن لِلن%اِس mََ ابِّ ُحج% ِ
ِّA بَ رُُّسًال مُّ

نـَزَ$ُ بِِعلِْمـِه وَ  ،َحِكيماً 
َ
7َْـَك أ نـَزَل إِ

َ
الَْمالئَِكـُة يَْشـَهُدوَن َوIَـqَ بِـابِّ ل%ـِكِن ابُّ يَْشَهُد بَِما أ

  .)٢()َشِهيداً 
سْ (

َ
 إِبَْراِهيَم َوVِْسَماِقيَل َوVِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأل

َmَ نِزَل
ُ
نِزَل َعلَيْنَا َوَما أ

ُ
ْل آَمن%ا بِابِّ َوَما أ

بَاِط قُ
بِِّهْم َال غُ  ِبيُّوَن ِمن ر% %yَوا nَوَِعي nَُمو َPِو

ُ
ـنُْهْم َوQَْـُن َ$ُ ُمْسـِلُمونَ َوَما أ َحٍد مِّ

َ
ُق َنWَْ أ َوَمـن  ،َفرِّ

ينَ  ِRِاإلِْسَالِم ِديناً فَلَن ُفْقبََل ِمنُْه َوُهَو 9ِ اآلِخَرةِ ِمَن اْ=َا َbِْغ َل   .)٣()يَبْتَ
َحداً إِّال ا(

َ
ِ َوSََْشْونَُه َوال Sََْشْوَن أ يَن ُفبَلُِّغوَن رَِساالِت اب% ِ

%iا ِ َ َوqَIَ بِاب%   ب%
____________________  

  .٢١٣آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٦٦ ـ١٦٥آية  :سورة النساء) ٢(
  .٨٥ - ٨٤آية  :سورة آل عمران) ٣(

    



١٣٦ 

ُ  ،َحِسيباً  ِبيِّـWَ َوَ>َن اب% %yوََخـاَيَم ا ِ َحٍد مِّن رَِّجـالُِكْم َولَِكـن ر%ُسـوَل اب%
َ
بَا أ
َ
ٌد أ ا َ?َن Tَُم% م%

ٍء َعِليماً  ْnَ ِّ١()بُِكل(.  
قاً ( َصدِّ ِ إ7َُِْكم مُّ kِّ رَُسوُل اب% اِثيَل إِ َRْ َِّما َنWَْ يََدي% ِمـَن َوVِْذ قَاَل ِعيnَ اْنُن َمْرَيَم يَا بَِ/ إِ ل

يِّنَـاِت قَـالُوا َهـَذا ِسـْحرٌ  َtْـا َجـاءُهم بِا ْ/َـُد فَلَم%
َ
Vِ ِمن َنْعِدي اْسُمُه أ

ْ
اً بِرَُسوٍل يَأ ِّAَْوَراِة َوُمب%dا 

 ٌWِب   .)٢()مُّ
  .)٣()رن البشَ مِ  هو اإلنسان املخِرب عن اهللا تعاىل بغري واسطة أحدٍ  النيبّ (

وهو فـرع علـى اإلميـان بوجـود اهللا  ،النبّوة األساس الثاين بعد اإلميان باهللا سبحانهيشّكل اإلميان ب
قـاده هـذا اإلميـان  ،والعقل البشري بعد أن آَمن باهللا سبحانه بالدليل والربهان القاطع ،وعنايته خبْلقه

  .وإنزال الكُتب والشرائع ،إىل التصديق بالنبّوة واألنبياء
هــذه املســألة  ،والفالســفة وأهــل العرفــان واملتصــّوفة واملفّكــرون اإلســالميونوقــد تنــاول املتكّلمــون 

كأبرز ظـاهرة غيبيـة يف عـاَمل احلـّس واملـاّدة علـى   ،العقيدية اخلطرية الشأن بالبحث والدراسة والتحليـل
  .والفيض الربّاين بعاَمل اإلنسان ،فهي تعين اّتصال عاَمل الغيب بعاَمل الشهادة ،هذه األرض

  :دار البحث بشكٍل رئيسي يف مسألة النبّوة على عّدة ُأسس هيوقد 
  .وهل هي واجبة على اهللا سبحانه ،حاجة البشرية إىل النبّوة - ١
  .منهج إثبات صدق دعوات األنبياء - ٢
  .عصمة األنبياء - ٣
  .وأنّه خامت النبّيني ،)صّلى اهللا عليه وآله(إثبات نبّوة نبّينا حمّمد  - ٤

____________________  
  .٤٠ - ٣٩آية  :سورة األحزاب) ١(
  .٦آية  :سورة الصفّ ) ٢(
  .٣٤ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٣(

    



١٣٧ 

  .حاالت الوحي التلّقي النبويّ  - ٥
نالحــــــظ تعــــــّدد اآلراء  ،وعنــــــد دارســــــة هــــــذه املفــــــردات وغريهــــــا ِمــــــن مســــــائل النبــــــّوة ومتفّرعا_ــــــا

حـــّىت أّن بعــض تلــك اآلراء والتفســـريات خرجــت علـــى  ،اســع وعميــقوالتفســريات وتباينهــا بشـــكٍل و 
  .واملرتكز األساس يف حقيقة النبّوة واملعجزة ،األصل اإلسالمي

والدراسة الوافرة يف كّل مسألة ِمن مسائل النبـّوة  ،وقد كان ملدرسة الشيعة اإلمامية الرأي الواضح
الــيت أشــرنا إليهــا  ،حيــد واإلميــان مبســائل الغيــبملتــزمني مبــنهجهم العقيــدي يف التو  ،الــيت أشــرنا إليهــا

الـــيت  ،فـــدخلوا يف حـــواٍر طويـــل مـــع الِفـــَرق اإلســـالمية .عنـــد حبـــث مـــنهج املعرفـــة واإلميـــان العقيـــدي
كمــا خاضــوا ملحمــة دفــاٍع حاميــة عــن مســألة النبــّوة ضــّد الزنادقــة   ،شــّكلت آراء مغــايرة لتلــك اآلراء

  .حفظتها لنا كُتب املناظرات والعقيدة واحلديث والتفسري ،ومّدعي النبّوة ،واملالحدة
  :وهي كاآليت ،ونوّضح فيما يلي رأي املدرسة اإلمامية يف اُألسس اليت دار البحث حوهلا

  ؟وهل هي واجبة على اهللا سبحانه ،حاجة البشرية إلى النبّوة - ١
بالبحــــث  ،الشــــرائع اإلهليــــةلقــــد تناولــــت املدرســــة اإلماميــــة مســــألة حاجــــة البشــــرية إىل األنبيــــاء و 

وجيــب أن تكــون يف عــاَمل  ،بــأّن النبــّوة ضــرورة ال ميكــن االســتغناء عنهــا :وأجابــت عليهــا ،والدراســة
  .اإلنسان

فقالـت  ،اختلف النـاس هنـا( :فقال ،حتّدث العالّمة احلّلي يف وجوب النبّوة وحاجة البشرية إليها
احتّجت املعتزلة بأّن التكـاليف السـمعية  .إّ�ا غري واجبة :وقالت األشاعرة .إّن الِبعثة واجبة :املعتزلة

  ،واللطف واجب ،ألطاف يف التكاليف العقلية
    



١٣٨ 

ألّن  ؛فيكـون وجـود النـّيب واجبـاً  ،وال ميكن معرفته إّال ِمن جهة النيبّ  ،فالتكليف السمعي واجب
بـأّن  ،لطفـاً يف العقلـيواسـتدّلوا علـى كـون التكليـف السـمعي  ،ما ال يتّم الواجب إالّ به فهو واجب

وهـــذا معلــــوم ... وتــــْرك املنـــاهي الشــــرعية ،اإلنســـان إذا كـــان مواظبــــاً علـــى ِفعــــل الواجبـــات الســـمعّية
  .)١()بالضرورة لكّل عاقل

ــي للنبــّوة يف كتابــه البــاب احلــادي عشــر ــق الفاضــل املقــداد علــى تعريــف العالّمــة احلّل  :قــائالً  ،وعّل
واجبـــــة يف احلكمـــــة خالفـــــاً  - خالفـــــاً للربامهـــــة - أّن النبـــــّوة مـــــع ُحســـــنها :فـــــاعلم ،إذا تقـــــّرر هـــــذا(

  ،هو أنّه ملّا كان املقصود ِمن إجياد اخلْلـق هـو املصـلحة العائـدة إلـيهم ،والدليل على ذلك ،لألشاعرة
وذلـــك أّمـــا يف  ،وردعهـــم عّمـــا فيـــه مفاســـدهم واجبـــاً يف احلكمـــة ،كـــان إســـعافهم مبـــا فيـــه مصـــاحلهم

  ...أو أحوال معادهم ،مأحوال معاشه
ث ينقــاد كــّل واحــٍد  ،جيــري بــني النــوع ،فاقتضــت احلكمــة وجــود عــْدٍل يفــرض شــرعاً  :ّمث قــال حبيــ

هــو  ،وذلــك الشـخص املفتقــر إليــه يف أحــوال املعــاش واملعــاد :ّمث قــال... وينتهــي عنــد زْجــره ،إىل أمـره
  .)٢()طلوبوهو امل ،والنّيب واجب يف احلكمة ،)صّلى اهللا عليه وآله(النّيب 

وأّن مصــلحة البشــرية وإصــالحها  ،أّن النبــّوة ضــرورة حليــاة البشــرية :وهكــذا تــرى املدرســة اإلماميــة
إالّ بـالنبّوة  ،وتـربح رضـوان اهللا ،وال ميكـن للبشـرية أن _تـدي وتعـيش يف خـري وسـعادة ،متوقّفة عليهـا

ولـو  ،ألنّـه يريـد هدايـة اإلنسـان وإصـالحه ؛وال ميكـن أن يرتكـه ،وأّن ذلك ثابـت برمحـة اهللا ،واألنبياء
  .وهو منزّه عن ذلك ،لنقض ما يريده ؛وْمل يُنزل الشرائع ،)عليهم السالم(ْمل يرسل األنبياء 

ولــيس معــىن  ،إّن النبــّوة لطــف واجــب علــى اهللا ســبحانه ِمــن بــاب حكمتــه :هــذا هــو معــىن قــوهلم
  كما يتبادر إىل  ، اإلنسانهو املعىن املتعارف يف عاملَ  ،الوجوب على اهللا سبحانه

____________________  
  ).املسألة الثانية يف وجوب الِبعثة(/  ٣٧٥ص  :كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد/ العّالمة احلّلي ) ١(
  .٣٤ص  :شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(

    



١٣٩ 

  .أذهان البعض ِمن الناس
  :منهج إثبات صدق دعوات األنبياء - ٢

والصـراع العقيـدي واالجتمـاعي يتشـّخص لنـا  ،ِمن خالل إلقاء نظـرة علـى مسـرية الفكـر البشـري
الـــذي آَمـــن بـــالوحي  ،واّتســـاع امللحمـــة بـــني الفكـــر اإلحلـــادي والفكـــر اإلهلـــي ،ُعمـــق ذلـــك الصـــراع

 األنبيـاءوكـان إنكـار النبـّوة وتكـذيب  ،واّتصال النّيب اإلنسان بعاَمل الغيـب وامللكـوت األعلـى ،والنبّوة
  .هو حمنة اإلنسان ومصدر شقائه وعنائه على هذه األرض - وْمل يزل -

رغـــم ســـهولة اإلميـــان Oـــا والتصـــديق مبـــا محلتـــه  ،وهـــذه املســـألة العقليـــة اخلطـــرية يف حيـــاة اإلنســـان
وأكثرهــا  ،فهــي ْمل تــزل لــدى التفكـري املــاّدي ِمــن أعقـد مســائل الفكــر ،لإلنسـان مــن معــارف وهدايـة

  .صعوبة
علـــى حماكمـــة التفكـــري املنِكـــر لِصـــدق  ،د رّكـــز القـــرآن الكـــرمي يف جانـــٍب واســـع ِمـــن خطابـــهولقـــ
ودخـــل يف حـــواٍر طـــوال  ،وَســـوق األدلّــة علـــى وجـــود اهللا ســـبحانه وقدرتــه ،)علـــيهم الســـالم(األنبيــاء 

 أو مـع املنكـرين - كظـاهرة غيبيـة يف عـاَمل اإلنسـان - سنني الوحي مـع اجلاحـدين والكـافرين بـالنبّوة
ولقــد كـــان ألئّمــة أهـــل البيــت وبقيّـــة  ،)صـــّلى اهللا عليــه وآلـــه(لنبــّوة النــّيب اهلـــادي حمّمــد بـــن عبــد اهللا 

صـّلى (نضال فكري ضـّد الزنادقـة وامللحـدين ومنكـري نبـّوة نبّينـا حمّمـد بـن عبـد اهللا  ،علماء اإلسالم
متــــّدت َموجــــة الفكــــر وا ،خصوصــــاً بعــــد أن متنطــــق التفكــــري يف ا]تمــــع اإلســــالمي ،)اهللا عليــــه وآلــــه

  .وانتشرت مناهج الشكّ  ،املرتجم
 ،كظــاهرة غيبيــة بصــورة عاّمــة  ،وقــد �ــض الفكــر اإلمــامي بالعــبء الطليعــي يف الــدفاع عــن النبــّوة

وحتـتفظ املكتبـة  ،وخلود رسـالته ومعجزتـه بصـورة خاّصـة ،)صّلى اهللا عليه وآله(وعن نبّوة نبّينا حمّمد 
واألحبــاث القائمــة علــى ُأســس احلّجــة  ،اإلســالمية بتلــك املنــاظرات واملســاجالت واآلراء والدراســات

  ِعرب مستويات ،والدليل والربهان
    



١٤٠ 

فكان حّصة الفكر اإلمامي يف الدراسات العقيديـة وافـراً  ،التفكري البشري خالل أربعة عشر قرناً 
  .النيةواّتسم باألصالة والعق ،وناصعاً 

علــى املــنهج العقلــي  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فقــد اعتمــد املــنهج اإلمــامي يف إثبــات صــدق النــّيب 
وأّن الطريــــق إىل  ،الـــذي يرتكــــز علـــى أّن دعــــوى النبـــّوة كأيـّـــة دعــــوى ِعلميـــة حتتــــاج إىل دليـــل إثبــــات

إىل اإلثبـات عـن الـذي يتوّصـل  ،هـو العقـل واالسـتدالل العقلـي )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(تصديق النـّيب 
  .وتأييده Oا ِمن اهللا تعاىل ،طريق املعجزة الدالّة على بِعثة النيبّ 

أّن  ،ونصـــوص الدراســـات العقيديـــة يف الفكـــر اإلمـــامي ،يّتضـــح ِمـــن أحاديـــث أئّمـــة أهـــل البيـــت
وأّن  ،فهـــو نـــّيب جيـــب تصـــديقه ،وأّن َمـــن اّدعـــى النبـــّوة وأيّدتـــه املعجـــزة ،اإلماميـــة تـــرى وجـــوب النبـــّوة

ومبعــاجز  - القــرآن - قــد أيّــده اهللا بــاملعجزة اخلالــدة ،هــو خــامت النبيــني )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ّمــداً حم
  .مؤيّدة كثرية

يف الطريق إىل معرفة صدق النـّيب ( :قائالً  ،وقد كتب اخلاجة نصري الدين الطوسي يف هذا الشأن
 ،وهـو ثبـوت مـا لـيس مبعتـاد ،دهظهـور املعجـزة علـى يـ ،وطريـق معرفـة صـدقه ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(

  .)١()مع خرق العادة ومطابقة الدعوى ،أو نفي ما هو معتاد
ـــا الشـــريف املرتضـــى ـــاملعجز اخلـــارق ( :فقـــد كتـــب يقـــول ،أّم ِصـــْدق مـــّدعي النبـــّوة ال يثبـــت إّال ب

ـــيعلم النـــاظر  ؛علـــى وجـــٍه ال يتقـــّدر معـــه إضـــافته إىل ُحمـــَدث ُحبســـنه أو صـــفته املخصوصـــة ،للعـــادة ل
  .)٢()الذي ال جيوز منه تصديق الكذب ،اختصاصه بالقدمي تعاىل

____________________  
  ).املسألة الرابعة(/  ٣٧٧ص  :كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد/ العّالمة احلّلي ) ١(
  .٣٢٣ص  ):ا]موعة الثانية(/ رسائل الشريف املرتضى ) ٢(

    



١٤١ 

كمــا   ،ومعرفــة حتتــاج إىل اكتســاب ،تصــديق باألنبيــاء قضــية اســتدالليةويــرى الفكــر اإلمــامي أّن ال
الـــذي ُيصـــّدق  ،وطريـــق االســـتدالل هـــو العقـــل ،تكتســـب املعـــارف اُألخـــرى ا]هولـــة لـــدى اإلنســـان

آمن الناس بأنّـه معجـز  ،فإذا جاء النّيب مبا يعجز البشر عن اإلتيان به ،ويذعن بعد مشاهدة املعجزة
  .املؤيّد به نّيب مرسل وأنّ  ،ِمن اهللا سبحانه

 :أقــول( :قــائالً  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلـه(ولقـد كتــب الشـيخ الصــدوق موّضــحاً طريـق املعرفــة بـالنّيب 
  .)١()اخل... وكّل غائب ،وكذلك املعرفة بأنبيائه ،إّن املعرفة باهللا اكتساب

هـل تكليـف النـّيب بـالنبّوة  :وقد نشأ جدال بني أصـحاب املـذاهب واآلراء العقيديـة والفلسـفية يف
أْم اســـتحقاق اســـتحّقه ذلـــك الشـــخص  ،عنـــدما اختّصـــه Oـــا دون غـــريه ،هـــو تفّضـــل ِمـــن اهللا عليـــه

  :فانقسم الفالسفة واملتكّلمون اإلسالميون على فريقني اثنني ؟...خلصال خاّصة به
إّن تكليـــف النبـــّوة تفّضـــل ِمـــن اهللا تعـــاىل علـــى َمـــن  :أقـــول( :قـــال الشـــيخ املفيـــد موّضـــحاً ذلـــك

واجتمــاع اخلــالل املوجبــة يف احلكمــة بنبّوتــه يف الفضــل عّمــن  ،لِعلمــه حبميــد عاقبتــه ؛اختّصــه بكرامتــه
فـــذلك يســــتحّق بِعلمـــه الــــذي  ،فأّمـــا التعظــــيم علـــى القيـــام بــــالنبّوة والتبجيـــل وفــــرض الطاعـــة ،ســـواه

  .ذكرناه
ومجيــــع فقهائنـــا أهــــل النقــــل منّـــا، وإّمنــــا خــــالف فيــــه  ،أهــــل اإلمامــــةوهـــذا مــــذهب اجلمهــــور ِمـــن 

ْعَتـــزين إىل اإلماميـــة وغـــريهم
ُ
ـــك ِمـــن متكّلمـــي اإلماميـــة بنـــو  ،أصـــحاب التناســـخ امل ووافقهـــم علـــى ذل

 ،ومجهــور املعتزلــة علـــى القــول بالتفّضــل فيهـــا ،وَمــن اتّــبعهم بأســـره ِمــن املنتمــني إىل الكـــالم ،نوخبــت
  .)٢()رهم على مثل هذا املقالوأصحاب احلديث بأس

____________________  
  .٦٦ص  :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ١(
  .٧٣ - ٧١ص  :املصدر السابق) ٢(

    



١٤٢ 

  :عصمة األنبياء - ٣
كأنّـه امتنـع   ،هـي مـا اعتصـم بـه اإلنسـان ِمـن الشـيء :العصـمة يف أصـل اللغـة( :العصمة في اللغـة

  .)١()وليس هي جنساً ِمن أجناس الِفعل ،به عن الوقوع فيما يكره
لطــٌف خفــيٌّ يفعلــه اهللا تعــاىل ( :والعصــمة يف اصــطالح املتكّلمــني هــي( :العصــمة فــي المصــطلح

  .)٢()مع قدرته على ذلك ،حبيث ال يكون له داع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية ،باملكّلف
 :فيقـول ،ىن االصـطالحي للمعصـوماملعـ )عليـه السـالم(ويوّضح اإلمـام جعفـر بـن حمّمـد الصـادق 

  .)٣()املعصوم هو املمتنع باهللا ِمن مجيع حمارم اهللا(
علــيهم (هــو عصــمة األنبيــاء  ،إّن ِمــن األفكــار والعقائــد األساســية الــيت وقــع احلــوار واجلــَدل فيهــا

نتيجــــًة ِلمــــا حيملــــون ِمــــن َمَلكــــات نفســــية وقــــّوة إراديــــة  ؛أي اّتصــــافهم بالكمــــال البشــــري ،)الســــالم
ليكونــوا قـــدَوًة  ؛مســّددين ِمــن اهللا ســبحانه مبــا آتــاهم ِمــن لطــف وتوفيــق ،وضــوح يف الفْهــم والرؤيــةو 

ومنوذجـاً إنسـانياً للمبـادئ والقـَيم اإلهليـة الـيت  ،وهداًة للمسرية االجتماعيـة ،للبشرية يف القول والعمل
  .يدعون إليها

أي اّتصـــافهم  - ســـة الَســـوية يف احليـــاةواملمار  ،إّن اّتصـــاف األنبيـــاء الـــدعاة باالســـتقامة الســـلوكية
لـــذا كـــان هـــذا اللطـــف  ؛وقبـــول البشـــرية مببـــادئ الرســـالة ،لنجـــاح الـــدعوة أمـــر ضـــروري - بالعصـــمة
  .لطف هدايٍة وتقريٍب ِمن االستقامة والصالح ،لطفاً بالبشرية - يف حقيقته - باألنبياء

  ال ميكن أن يصّدقه أحد أو يتبعه ،فالنّيب الداعي إىل احلّق واخلري واالستقامة
____________________  

  .١٥٠ص  :املصدر السابق) ١(
  .٣٧ص  :شرح احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ٢(
  .١٩٤ :٢٥ حبار األنوار/ ا]لسي ) ٣(

    



١٤٣ 

  .إذا ما شاهده خيالف بسلوكه الدعوة واملبادئ اليت يدعو إليها ،إنسان
لوال أنّه َعِلم أّن ما يصـدر عـنهم ِمـن ِفعـٍل  ،بشرية باالقتداء باألنبياءواهللا سبحانه ْمل يكن يأمر ال

  .وقوٍل سيكون ممّثًال للشريعة والرسالة اليت أرسلوا Oا
اقتـداًء كـامًال  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(لذا جند القرآن الكرمي قد أمر البشرية باالقتداء بالنّيب حمّمـد 

َ لََقْد َ?َن لَُكْم 9ِ رَ ( :بقوله َ َوا7َْـْوَم اآلِخـَر وََذَكـَر اب% َِّمن َ?َن يَرُْجو اب% ْسَوٌة َحَسنٌَة ل
ُ
ِ أ ُسوِل اب%

  .)١()َكِثbاً 
  .)٢()...َوَما آتَاُكُم الر%ُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَانتَُهوا.. .( :وبقوله

وقــد  ،قــوًال وفعــًال وتقريــراً  ،مصــادر التشــريعوتأسيســاً علــى ذلــك كانــت الســّنة النبويـّـة مصــدراً ِمــن 
علــى ضــوء مبــادئ الشــريعة والســلوك  ،درس الفكــر اإلســالمي هــذه املســألة دراســة علميــة مستفيضــة

  .وتقييم العقل هلذه الصفة ،العملي للرسول الكرمي
 هــل األنبيــاء معصــومون ِمــن الكبــائر والصــغائر قبــل البعثــة :وكــان أبــرز حمــاور الدراســة تــدور حــول

  ؟أو ال ،وبعدها
أي يف  ،فهـــل هـــذه العصـــمة خاّصـــة مبـــا يـُبَـّلغونـــه عـــن اهللا ســـبحانه ،وإذا كـــان األنبيـــاء معصـــومني

فهـم  ؟أو هي عصمة يف كّل ِفعٍل وقوٍل يصـدر عـنهم يف أُمـور الـدين والـدنيا ،جمال الشريعة وحسب
يقولــون وال يفعلــون شــيئاً  وال ،الــذي أباحتــه أو أوجبتــه الشــريعة ،ال يقولــون وال يفعلــون إالّ الصــواب

ــق قــانون الطبيعــة ،ِمــن شــؤون احليــاة الــذي تســري وْفقــه  ،إّال مــا كــان متطابقــاً مــع احلقيقــة الِعلميــة وِوْف
  .احلياة

  العصمة ِمن اهللا( :معىن العصمة بشكٍل حمّدد بقوله )٣(ويشرح الشيخ املفيد
____________________  

  .٢١آية  :سورة األحزاب) ١(
  .٧آية  :احلشرسورة ) ٢(
  ).مطبوع يف آِخر كتاب أوائل املقاالت للشيخ املفيد( .٢٣٦ - ٢٣٥ص  :شرح عقائد الصدوق/ الشيخ املفيد ) ٣(

    



١٤٤ 

ــق واللطــف :ُحلججــه واالعتصــام ِمــن اُحلجــج Oمــا عــن الــذنوب والغلــط يف ِديــن اهللا  ،هــي التوفي
  .تعاىل

 ،ّســـك بعصــمته واالعتصـــام ِفعـــل املعتصـــمالعصــمة تفّضـــل ِمـــن اهللا تعــاىل علـــى َمـــن َعلِــم أنـّــه يتم
وال ُملجئــة لــه  ،وال مضــطرّة للمعصــوم إىل احلَســن ،وليســت العصــمة مانعــة ِمــن القــدرة علــى القبــيح

 ،ملّ يـُــْؤثِر معــه معصــية لــه ،بــل هــي الشــيء الــذي يعلــم اهللا تعــاىل أنّــه إذا فَعلــه بعبــد ِمــن عبيــده ،إليــه
  .املعلوم منهم ذلك ُهم الصفوة واألخياربل  ،وليس كّل اخلْلق يعلم هذا ِمن حاله

ْوfََِك َقنَْها ُمبَْعُدونَ ( :قـال اهللا تعـاىل
ُ
ن%ا اlُْْس0َ أ َقْت لَُهم مِّ يَن َسبَ ِ

%iوقـال سـبحانه ،)١()إِن% ا: 
نَاُهْم mََ ِعلٍْم َعلَـى الَْعالَِميـنَ ( ُهْم ِعنَدنَا ( :وقال سـبحانه ،)٢()َولََقِد اْخَ*ْ لَِمَن الُْمْصَطَفWَْ َوVِغ%

ْخيَارِ 
َ
  .)٣()األ

ويبّني أمهّيتهـا يف قبـول الـدعوة وتصـديق  ،ويشرح العالّمة احلّلي وجوب العصمة التاّمة يف األنبياء
حبيـــث ال يكــون لــه داٍع إىل تـــرك  ،العصـــمة لطــٌف خفــيٌّ يفعلـــه اهللا تعــاىل بــاملكّلف( :فيقــول ،النبــّوة

فانتفــت  ،ألنّــه لــوال ذلــك ْمل حيصــل الوثــوق بقولــه ؛علــى ذلــك مــع قدرتــه ،الطاعــة وارتكــاب املعصــية
  .)٤()وهو حمال ،فائدة الِبعثة

ـــق الشـــارح املقـــداد الســـيوري بقولـــه اعلـــم أّن املعصـــوم يشـــارك غـــريه يف األلطـــاف  :أقـــول( :ّمث عّل
ث ال خيتــار ،لطــٌف بِفعــل اهللا ،ألْجــل مَلكــٍة نفســانية ،وحيصــل لــه زائــداً علــى ذلــك ،املقرّبــة معــه  حبيــ

  .)٥()مع قدرته على ذلك ،وال ِفعل املعصية ،ترك الطاعة
  إنّ  :أقول( :فيقول ،ويتحّدث الشيخ املفيد عن رأي اإلمامية يف عصمة األنبياء

____________________  
  .١٠١آية  :سورة األنبياء) ١(
  .٣٢آية  :سورة الدخان) ٢(
  .٤٧آية  ):ص(سورة ) ٣(
  .٣٧ص  :الباب احلادي عشرشرح / املقداد السيوري ) ٤(
  .٣٧ص  :املصدر السابق) ٥(

    



١٤٥ 

وممـّــا يســـتخّف  ،معصـــومون ِمـــن الكبـــائر قبـــل النبـــّوة وبعـــدها )صـــّلى اهللا علـــيهم(مجيـــع أنبيـــاء اهللا 
 ،فجائز وقوعه منهم قبـل النبـّوة ،وأّما ما كان ِمن صغٍري ال يستخّف فاعله ،فاعله ِمن الصغائر كّلها

واملعتزلـــة  ،وهـــذا مـــذهب مجهـــور اإلماميـــة .مـــنهم بعـــدها علـــى كـــّل حـــال وممتنـــع ،وعلـــى غـــري تعّمـــد
  ).بأسرها ختالف فيه

منـذ خَلقـه  ،)عـّز وجـلّ (ممّـن ْمل يعـِص اهللا  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(إّن نبيّنـا حمّمـداً  :أقـول( :ّمث قال
 ،بـذلك نطـق القـرآنو  ،وال أذنـب ذنبـاً علـى التعّمـد وال النسـيان ،وال تعّمد خالفاً  ،اهللا إىل أْن قبضه

واملعتزلــة بأســرها  ،وهــو مــذهب مجهــور اإلماميــة ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وتــواتر اخلــرب عــن آل حمّمــد 
  .على خالفه

َم ِمـْن َذنِْبـَك َوَمـا ( :وما يتعّلق به أهل اخلالف ِمن قول اهللا تعـاىل ُ َمـا َيَقـد% ْغِفـَر لَـَك اب% َ7ِ
رَ  خ%
َ
فإنّـه تأويـل بضـّد مـا  ،ويعتمدونه يف احلّجة على خالف ما ذكرناه ،وأشباه ذلك يف القرآن ،)تَأ

َواy%ْجـِم ( :فقال جـّل امسـه ،وقد نطق الفرقان مبا قد وصفناه ،والربهان يعضده على البيان ،توّمهوه
  .)٢()فنفى بذلك عنه كّل معصية ونسيان ،)١()إَِذا َهوَى َما َضل% َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى

إّن رســـول اهللا كـــان ( :فيقـــول ،عـــن عصـــمة الرســـول )عليـــه الســـالم(م الصـــادق ويتحـــّدث اإلمـــا
  .)٣()ال يزّل وال خيطئ يف شيٍء ممّا يسوس به اخلْلق ،مسّدداً موّفقاً مؤيّداً بروح القدس

  :نستخلص اآليت ،وبعد هذه القراءة يف مدرسة الشيعة اإلمامية املعرِّفة لعصمة األنبياء
  متنع صاحبها ِمن الوقوع يف ،ْفسية راسخة ال تزولإّن العصمة َمَلكة ن - أ

____________________  
  .١آية  :سورة النجم) ١(
  .٦٩ :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ٢(
  .٩٤ :١حّق اليقني يف معرفة أصول الِدين / يراجع السّيد عبد اهللا شّرب ) ٣(

    



١٤٦ 

ــَطَفWَْ ( :بتوفيــٍق ِمــن اهللا ولطــف ملســتحّق ذلــك اللطــف ،املعصــية ــَن الُْمْص ــَدنَا لَِم ــْم ِعن ُه َوVِغ%
ْخيَارِ 

َ
نَـاُهْم mََ ِعلْـٍم mََ الَْعالَِميــنَ ( ،)١()األ ْعلَـُم َحيْـُث َ<َْعـُل .. .( ،)٢()َولََقـِد اْخَ*ْ

َ
ابُّ أ

  .)٣()...رَِساdََهُ 
ــددون معصــومون ِمــن اخلطــأ - ب لبَشــرية سياســة مبــا يبّلغونــه ومبــا يسوســون بــه ا ،إّن األنبيــاء مسَّ

وال يف أّي ِفعـٍل أو  ،فال يصـدر عـنهم معصـية وال خطـأ فيمـا يبّلغونـه عـن اهللا سـبحانه ،حياتية عامة
  .بتوفيٍق ِمن اهللا وتسديد ،قول ميارسونه يف احلياة

ِ ( :ولوال ذلـك َلمـا دعـا القـرآن إىل االقتـداء Oـم واألخـذ عـنهم َقـْد َ?َن لَُكـْم 9ِ رَُسـوِل اب% لَ
ْسَوٌة َحَسنَةٌ 

ُ
ْولَـئَِك ( ،)٥()...َوَما آتَاُكُم الر%ُسوُل فَُخُذوُه َوَما َغَهاُكْم َقنُْه فَانتَُهوا.. .( ،)٤()...أ

ُ
أ

ِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ  يَن َهَدى ابُّ فَ ِ
%iُخلٍُق ( ،)٧()َما َضل% َصاِحبُُكْم َوَما َغوَى( ،)٦()...ا Xِن%َك لََعVَو

ُث َ<َْعُل رَِساdََهُ ( ،)٨()َعِظيمٍ  ْعلَُم َحيْ
َ
إِْن ُهـَو إِّال َو8ٌْ  ،َوَما يَنِطـُق َعـِن الَْهـوَى( ،)٩()...ابُّ أ

 pَ١٠()يُو(.  
  :وأنّه خاتم النبّيين ،إثبات نبّوة نبّينا محّمد - ٤

 والــــرّد علــــى الزنادقــــة ،)صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(ويســــتدّل الفكــــر اإلمــــامي علــــى نبــــّوة نبّينــــا حمّمــــد 
  وعلى اإلميان باهللا ووجوب ِبعثة ،واملشركني وأصحاب الديانات السابقة

____________________  
  .٤٧آية  :)ص(سورة ) ١(
  .٣٢آية  :سورة الدخان) ٢(
  .١٢٤آية  :سورة األنعام) ٣(
  .٢١آية  :سورة األحزاب) ٤(
  .٧آية  :سورة احلشر) ٥(
  .٩٠آية  :سورة األنعام) ٦(
  .٢آية  :سورة النجم) ٧(
  .٤آية  :سورة القلم) ٨(
  .١٢٤آية  :سورة األنعام) ٩(
  .٤ - ٣آية  :سورة النجم) ١٠(

    



١٤٧ 

وأّن نبّينـــا حمّمـــداً  ،فصـــّدقته املعجـــزة فهـــو نـــيبّ  ،بـــأّن ِمـــن اّدعـــى النبـــّوة ،األنبيـــاء علـــى اهللا ســـبحانه
وأيّدتــه عشــرات  ،يعهــاالــيت حتــّدت البشــرية مج ،جــاء بــالقرآن املعجــزة اخلالــدة )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(

  .املعاجز اليت جَرت على يده يف عصره املبارك
هـو أّن رسـاالت اهللا سـبحانه  ،وبشَّر به عظماء األنبياء ِمن قـَْبـل ،وممّا نطق به هذا القرآن الكرمي

  .وال رسالة بعد رسالته ،فال نّيب بعده ،)صّلى اهللا عليه وآلـه(قد ُختمت برسالة حمّمد 
ٍء ما َ?َن ( ْnَ ِّبُِكل ُ ِبيWَِّ َوَ>َن اب% %yوََخاَيَم ا ِ َحٍد مِّن رَِّجالُِكْم َولَِكن ر%ُسوَل اب%

َ
بَا أ
َ
ٌد أ Tَُم%

  .)١()َعِليماً 
عليهمــــا (الــــذي بّشــــر بــــه موســــى وعيســــى  ،هــــو بشــــارة األنبيــــاء )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(وحمّمــــد 
.. .( :وقـــد صـــرّح القـــرآن بـــذلك بقولـــه ،)ا الســـالمعليهمـــ(وهـــو دعـــوة إبـــراهيم وإمساعيـــل  ،)الســـالم

يِل  ُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَدُهْم 9ِ اd%ْوَراِة َواِإل2ِْ ي َ<ِ ِ
%iا % ِّZ

ُ
Bِ% األ %y٢()...الر%ُسوَل ا(.  

َصدِّ ( ِ إ7َُِْكم مُّ kِّ رَُسوُل اب% اِثيَل إِ َRْ َِّما َنWَْ يََدي% ِمـَن َوVِْذ قَاَل ِعيnَ اْنُن َمْرَيَم يَا بَِ/ إِ قاً ل
يِّنَـاِت قَـالُوا َهـَذا ِسـْحرٌ  َtْـا َجـاءُهم بِا ْ/َـُد فَلَم%

َ
Vِ ِمن َنْعِدي اْسُمُه أ

ْ
اً بِرَُسوٍل يَأ ِّAَْوَراِة َوُمب%dا 

 ٌWِب   .)٣()مُّ
  :ويف دعاء إبراهيم وإمساعيل الذي نقله القرآن الكرمي لنا نقرأ

ِميُع الَْعِلـيمُ َوVِْذ يَْرَفُع ( نَت الس%
َ
 ،إِبَْراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن اtَْيِْت َوVِْسَماِقيُل َرب%نَا َيَقب%ْل ِمن%ا إِن%َك أ

ِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُـْب َعلَيْنَـا
َ
ْسِلَمًة ل%َك َوأ ًة مُّ م%

ُ
تِنَا أ ي% نـ َرب%نَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمWِْ لََك َوِمن ُذرِّ

َ
َك أ َت إِنـ%

اُب الر%ِحيمُ  نُْهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َوُيَعلُِّمُهمُ  ،اd%و%   َرب%نَا َواْنَعْث ِفيِهْم رَُسوًال مِّ
____________________  

  .٤٠آية  :سورة األحزاب) ١(
  .١٥٧آية  :سورة األعراف) ٢(
  .٦آية  :سورة الصفّ ) ٣(

    



١٤٨ 

يِهْم  ِّIْكَمَة َوُيَز ِlَِْكيمُ الِْكتَاَب َواlنَت الَعِزيُز ا
َ
  .)١()إِن%َك أ

ـنُْهْم ( :ويأيت التصريح جبواب هذا الدعاء يف سورة اجلمعة يWَِّ رَُسـوًال مِّ مِّ
ُ
ي َنَعَث 9ِ األ ِ

%iُهَو ا
ْكَمَة َوVِن َ?نُوا ِمن َقبُْل لَِ]  ِlْيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوا ِّIَز ِبWٍ َفتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويُ   .)٢() َضالٍل مُّ

ــي الفضــل بــن احلســن الطربســي هــذا املعــىن بقولــه ــري أبــو عل ويف هــذه ( :وقــد أوضــح املفّســر الكب
 )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(دعـــوا لنبّينـــا حمّمـــد  )عليهمـــا الســالم(اآليــة داللـــة علـــى أّن إبـــراهيم وإمساعيـــل 

ودَعــوا  ،وحتــت اِحلكمــة الســّنة ،يم البيــانوحتــت التعلــ ،ألّن حتــت الــتالوة األداء ؛جبميــع شــرائط النبــّوة
وهــذا ألّن الــدعاء صــدر ِمــن  ؛فصــاروا أزكيــاء ،ألُّمتــه بــاللطف الــذي ألْجلــه متّســكوا بكتابــه وشــْرعه

وْمل يكـن يف ُولـد إمساعيـل  ،ال ِمـن ُولـد إسـحاق ،فعلم بذلك أّن النـّيب املـدعو بـه ِمـن ُولـِده ،إمساعيل
  .)٣()سّيد األنبياء ) عليه وآلهصّلى اهللا(نّيب غري نبّينا حمّمد 

ـنُْهمْ ( :واملعين به بقولـه( :وقد قال املفّسر الطربسي قبل ذلك  ،)َرب%نَا َواْنَعْث ِفـيِهْم رَُسـوًال مِّ
 ،)عليـه السـالم(أنـا دعـوة أيب إبـراهيم  :ِلمـا روي عنـه أنّـه قـال ،)صّلى اهللا عليـه وآلـه(هو نبّينا حمّمد 

ــأيت ِمــن بعــدي امســه أمحــد :يعــين قولــه ،)عليــه الســالم(وبشــارة عيســى  وهــو قــول  ،ومبّشــراً برســوٍل ي
أنّه دعا بذلك لذرّيته الذين يكونـون مبّكـة ومـا  :ويدّل على ذلك ،احلَسن وقتادة ومجاعة ِمن العلماء

وْمل يبعـث  ،أي يف هـذه الذرّيـة رسـوًال مـنهم ،ربّنا وابعث فيهم :على ما تضمنه اآلية يف قوله ،حوهلا
  .)٤()...)صّلى اهللا عليه وآله(ْن هذه صورته إّال حمّمداً اهللا مَ 

____________________  
  .١٢٩ - ١٢٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .٢آية  :سورة اجلمعة) ٢(
  .٢١١ :١ جممع البيان يف تفسري القرآن/ الطربسي ) ٣(
  .٢١٠ص  :املصدر السابق) ٤(

    



١٤٩ 

رَْسَل رَُسوَ$ُ بِالُْهـَدى وَِديـِن ( :والـديانات بقولـهويؤّكد القرآن الكـرمي نْسـخه للشـرائع 
َ
ي أ ِ

%iُهَو ا
Iُونَ  ِAْيِن ُ\ِِّه َولَْو َكِرَه الُْم ْظِهَرُه mََ ا&ِّ   .)١()اlَْقِّ 7ُِ

ينَ ( ِRِاإلِْسَالِم ِديناً فَلَن ُفْقبََل ِمنُْه َوُهَو 9ِ اآلِخَرِة ِمَن اْ=َا َbِْغ َل   .)٢()َوَمن يَبْتَ
يَن ِعنَد ابِّ اإلِْسَالمُ (   .)٣()...إِن% ا&ِّ

ومحلـت ِمـن الِسـعة والشـمول ِلمـا حيتاجـه اإلنسـان  ،فشريعة اإلسالم قد نسَخت الشرائع مجيعها
وحـّل مشـاكل  ،مـا يؤّهلهـا لقيـادة احليـاة البشـرية ،وتطّور الفكـر وا]تمـع ،على امتداد الزمان واملكان
  .وقبوهلا لعملية االجتهاد والتوالد التشريعي واملفهومي ،املتجّددة اإلنسان املدنية واحلضارية

  :حاالت الوحي والتلّقي النََّبوي - ٥
ْذنِـهِ ( ْو يُرِْسَل رَُسوًال َفيُو8َِ بِإِ

َ
ْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِّال وَْحياً أ ن يَُكلَِّمُه اب%

َ
 َوَما َ?َن ِلبAٍََ أ

 ]   .)٤()َحِكيمٌ  َما يََشاُء إِن%ُه َ_ِ
  .إنَّ ِمن األركان األساسية يف عقيدة التوحيد هو اإلميان بالوحي والنبّوة

كمــا حتــّدث األئّمــة اهلــداة والــرواة وكّتــاب الِســَري   ،وقــد حتــّدث القــرآن الكــرمي عــن كيفّيــات الــوحي
  ).صّلى اهللا عليه وآله(عن كيفية نزول الوحي على الرسول 

  ّمث قد يطلق على كلّ  ،حي هو الكالم اخلفيوأصل الو ( :قال الشيخ املفيد
____________________  

  .٣٣آية  :سورة التوبة) ١(
  .٨٥آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .١٩آية  :سورة آل عمران) ٣(
  .٥١آية  :سورة الشورى) ٤(

    



١٥٠ 

 ،والتخصـيص لـه بـه دون َمـن سـواه ،شيٍء ُقصد به إىل إفهام املخاطب علـى السـرت لـه عـن غـريه
دون َمـن سـواهم علـى  ،خاّصة )عليهم السالم(وإذا ُأضيف إىل اهللا تعاىل كان فيما خيّص به الُرسل 

  .)١())صّلى اهللا عليه وآله(ُعرف اإلسالم وشريعة النّيب 
وِمــن بيــان الرســول  ،وِمــن اســتقراء حــاالت الــوحي وتلّقــي األنبيــاء والُرســل يف كتــاب اهللا ســبحانه

  :نفَهم أّن حاالت التلّقي هذه تتلّخص يف الصَور اآلتية ،وأئّمة املسلمني
كمـــا   ،هـــي حالـــة إلقـــاء الكلمـــة اإلهليـــة إىل الرســـول بـــال واســـطة َمَلـــك :حالـــة الـــوحي المباشـــر - أ

 ):عليـه السـالم(وكمـا خاطـب نبيّـه موسـى  ،خاطب اهللا نبّيه حمّمداً يف معراجه إىل السماوات الُعلـى
تَاَها نُوِدي (

َ
ا أ ِس ُطوًى فَلَم% ْع َغْعلَيَْك إِن%َك بِالَْواِد الُْمَقد% نَا َربَُّك فَاْخلَ

َ
  .)٢()يَا ُموnَ إkِِّ أ

صــّلى اهللا عليــه (كــان رســول اهللا ( :هــذه احلالــة بقولــه )عليــه الســالم(وقــد شــرح اإلمــام الصــادق 
وقـــال يل  ،هـــو ذا جربئيــل :يقــول ،)عليــه الســـالم(وبينهمــا جربئيـــل  ،إذا أتـــاه الــوحي ِمـــن اهللا ،)وآلــه

  .جربئيل
  .))٣(تصيبه تلك السبتة )عليه السالم(وليس بينهما جربئيل  ،وإذا أتاه الوحي

ِمـWُ ( ):عليـه السـالم(الوحي بواسطة تكليم الَمَلك جبرئيل  - ب
َ
وُح األ mََ قَلِْبـَك  ،نََزَل بِِه الـرُّ

  .)٤()dَُِكوَن ِمَن الُْمنِذِرينَ 
  :لقوله )صّلى اهللا عليه وآله(اإللقاء في نْفس النبّي  الوحي عن طريق - جـ

____________________  
  .٦٣٨ :٢ )باب وحي(سفينة البحار / نقًال عن الشيخ عّباس القّمي  - الشيخ املفيد) ١(
  .١٢ ،١١آية  :سورة طه) ٢(
  ).ماّدة سبت( ٣٧ :٢ )لسان العرب( :نوم خفّي كالغشية :السبتة) ٣(
  .١٩٤ - ١٩٣ :الشعراءسورة ) ٤(

    



١٥١ 

  .)١()أنّه لن متوت نْفٌس حّىت تستويف رزقها ،يا أيّها الناس إنّه قد نفث يف َروعي روح القدس(
ُ رَُسـوَ$ُ ( :فقد حتّدث القرآن عن هـذه احلالـة بقولـه :اإليحاء بواسطة الرؤيا - د لََقْد َصـَدَق اب%

ْؤَيا بِاlَْقِّ    .)٢()...الرُّ
____________________  

  .باب اإلمجال يف الطلب ـ - ٨٠ :٥ الفروع ِمن الكايف/ الكليين ) ١(
  .٢٧آية  :سورة الفتح) ٢(

    



١٥٢ 

  بْدء الوحي
صـــّلى اهللا عليـــه (نقـــل بعـــض املـــؤرّخني واملستشـــرقني صـــَوراً مشـــّوهة عـــن نـــزول الـــوحي علـــى النـــّيب 

وأّن نـزول الـوحي يف  ،ْمل يْفهم مـا رأى يف غـار حـراء )وآلهصّلى اهللا عليه (فتحّدثوا بأّن النّيب  ،)وآله
ممّـا دعـاه إىل أن يطلـب  ،وكـاد أن يلقـي بنْفسـه ِمـن أعلـى اجلبـل ،الغار قد أحَدث له اضطرابًا وفزعـاً 

الذي قـام بتفسـري  ،اليت أخذته إىل وَرقة بن نوفل ،]عليها السالم [ تفسري ما حدث له ِمن خدجية 
ـــك  ،يف غـــار حـــراء )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(مـــا رأى الرســـول  وهـــو الـــذي أْفهمـــه الـــذي جـــاءه هـــو َمَل

  .الوحي
كــان   )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فــإّن النــّيب  ؛إّ�ــا قّصــة ملّفقــة وتصــوير مدســوس علــى املوقــف النبــويّ 

 ،ويتأّمـــل يف مَلكـــوت الســـماوات واألرض ،ليتعّبـــد فيـــه ؛يـــذهب إىل الغـــار ،قبـــل نـــزول الـــوحي بـــزمن
ببيـاٍن كـاٍف للـرّد علـى  )عليـه السـالم(وفيمـا أوضـح اإلمـام البـاقر  ،مـا سـيأتيه ِمـن وحـٍي ونبـّوة منتظراً 

كمـا   ،)رؤيـا األنبيـاء وحـي(وأّن  ،فقد أوضح أّن الرسـول أّول مـا بُـدئ بالرؤيـا الصـادقة ،هذه الُشبهة
  .وكما أوضح القرآن ذلك ،)عليه السالم(ورد عن اإلمام علّي 

الرسـول الـذي ( :أنّـه قـال ،يف بيان تلّقي النـّيب والرسـول ،)عليه السالم(ادق روي عن اإلمام الص
ـــُبالً  وأّمـــا النـــّيب فهـــو الـــذي يـــرى يف منامـــه حنـــو رؤيـــا  ،فهـــذا الرســـول ،فـــرياه ويكّلمـــه ،يأتيـــه جربئيـــل قـُ

أتـاه حـّىت  ،من أسباب النبّوة قبل الوحي )صّلى اهللا عليه وآله(وحنو ما كان رأى رسول اهللا  ،إبراهيم
 ،حني ُمجـع لـه النبـّوة )صّلى اهللا عليه وآله(وكان حمّمد  ،ِمن عند اهللا بالرسالة )عليه السالم(جربئيل 

  .)١()...جييئه Oا جربئيل ويكّلمه Oا قـُُبالً  ،وجاءته الرسالة ِمن عند اهللا
____________________  

  ).الرسول والنيبّ باب الفْرق بني (/  ١٧٦ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
    



١٥٣ 

إنَّ أّول مـــا بُـــدَئ بـــه رســـول اهللا ِمـــن ( :وقـــد أوضـــحت عائشـــة زوج الرســـول هـــذه احلقيقـــة بقوهلـــا
مثّ ُحبِّـــَب إليـــه  ،فكـــان ال يـــرى رؤيـــا إالّ جـــاءت مثـــل فلَـــق الصـــبح ،الرؤيـــا الصـــاحلة يف النـــوم ،الـــوحي
ث فيـه ،فكان خيلو بغـار حـراء ،اخلالءُ  يـايل ذواِت العـدد قبـل أن ينـزع إىل الل - وهـو التعبّـد - فيتحنّـ
  .)١()...حّىت جاءه احلّق وهو يف غار حراء ،ّمث يرجع إىل خدجية فيتزّود ملثلها ،ويتزّوُد لذلك ،أهله

ريه( :وشــرح صــاحب الســرية احللبيــة هــذه احلقيقــة بقولــه إّمنــا ابُتــدئ رســول اهللا  :قــال القاضــي وغــ
َلك الذي هو جربئ ؛بالرؤيا

َ
فال تتحّملهـا القـوى  ،أي الرسالة :بالنبّوة )عليه السالم(يل لئّال يفجأه امل

  .)٢()...البشرية
وأنّـه   ،نـُبّـئ قبـل أن ُيكلَّـم يف الغـار ِمـن ِقبَـل جربئيـل )صّلى اهللا عليه وآلـه(وهكذا يّتضح أّن النّيب 

فهــبط عليــه جربئيــل  ،كــان يــذهب إىل الغــار بعــد أن كــان يــرى رؤيــا األنبيــاء منتظــراً الــوحي والرســالة
ـََق ( :فكان أّول ما قرأ عليه ِمن القرآن هو ،)عليه السالم( ِذي َخل  بِاْسِم َربَِّك الـ%

ْ
  .)٣()...اقَْرأ

والـيت  ،طيلة مّدة حياته اليت تلت هبـوط الـوحي يف غـار حـراء ،ّمث تتابع نزول القرآن جنوماً متفّرقة
ــُت .. .( :وخــتم بقولــه تعــاىل ،إلهلــيحــّىت اكتمــل الــوحي ا ،تقــّدر بثالثــة وعشــرين ســنة ْكَملْ

َ
ــْوَم أ ا7َْ

ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمaِ َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسَالَم ِدينـاً 
َ
علـى مـا نقلـه كثـري  ،)٤()...لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

  .ِمن املفّسرين واملعّنيني بتاريخ نزول اآليات
____________________  

  .٣ح /  ))صّلى اهللا عليه وآله(كان بْدء الوحي إىل رسول اهللا   باب كيف(/  ٤ :١البخاري ) ١(
  ).صّلى اهللا عليه وآله وسّلم(باب بْدء الوحي له /  ٢٣٣ :١املصدر السابق ) ٢(
  .١آية  :سورة العلق) ٣(
  .٣آية  :سورة املائدة) ٤(

    



١٥٤ 

    



١٥٥ 

  الفصل السادس

  اإلمامةُ 
    



١٥٦ 

    



١٥٧ 

  :تعريف
  :اإلمامة في الُلغة

  .)١()إمام املسلمني :كقولك  ،ويكون اإلمام رئيساً  ،معناه املتقّدم هلم ،إمام القوم :يُقال(
حمّقـــاً كـــان أو  ،أو غـــري ذلـــك ،أو كتابـــاً  ،كـــأن يُقتـــدى بقولـــه أو ِفعلـــه  ،املـــؤّمت بـــه إنســـاناً  :اإلمـــام(

نَـاٍس بِإَِمـاِمِهمْ ( :وقوله تعـاىل .وْمجعه أئّمة ،مبطالً 
ُ
 ،أي بالـذي يقتـدون بـه ،)٢()...يَْوَم نَْدُعو ُ!% أ

  .)٣()...وقيل بكتاOم
  :اإلمامة في المصطلح

لشــخٍص ِمــن  ،اإلمامــة رئاســة عاّمــة يف أمــور الــدنيا والــِدين( :عــرَّف العّالمــة احلّلــي اإلمامــة بقولــه
  .)٤()األشخاص نيابًة عن النيبّ 

  توّضح لنا ،إّن قراءة هذا النّص وغريه ِمن النصوص الواردة يف تعريف اإلمامة
____________________  

  .٢٦ :١٢لسان العرب / ابن منظور ) ١(
  .٧١آية  :سورة اإلسراء) ٢(
  .٢٤ص  :املفردات يف غريب القرآن/ الراغب األصفهاين ) ٣(
  .٦٩ص  :الباب احلادي عشر/ العّالمة احلّلي ) ٤(

    



١٥٨ 

 ؛وهـي أمهّيـة اإلمامـة وواليـة األمـر يف احليـاة اإلسـالمية ،حقيقة أساسية يف بُنيـة الفكـر اإلسـالمي
وأّن الفكـر  ،وِحفـظ أحكـام الشـريعة وقيـادة الدولـة ،ذلك ألّ�ا مواصـلة ملسـرية النبـّوة يف نشـر الـدعوة

واملعاجلــة الشــاملة لشــؤون  ،اإلمــامي يــربط بــني الــِدين والــدنيا ربطــاً وثيقــاً ِمــن خــالل العمــل السياســي
  .رسها إمام املسلمني ويتحّمل أعباءهااحلياة اليت ميا

يف جانــب ِمــن مهّمتــه يف  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(بأّ�ــا نيابــة عــن رســول اهللا  :لــذا عّرفــت اإلمامــة
بغــري واسـطة أحــد  ،كـان نبيّــاً ُخمـرباً عــن اهللا سـبحانه  )صــّلى اهللا عليـه وآلــه(ذلــك ألّن الرسـول  ؛احليـاة

ـــ ،ِمـــن البَشـــر كـــويل أمـــر وقائـــد   ،وختضـــع لواليتـــه وقيادتـــه ،دي بِفعلـــه وقولـــهوكـــان إمامـــاً للبشـــرية تقت
  .سياسي

ق املعتقــد اإلســالمي ينــوب عــن الرســول يف حتّمــل مســؤولياته كافّــة ــ عــدا مهّمــة تلّقــي  ،واإلمــام وْف
لــذلك ُعّرفــت اإلمامــة بأّ�ــا نيابــة عــن الرســول يف أُمــور  ؛فإّ�ــا ِمــن خصــائص النبــّوة وحــدها ،الــوحي

  .الِدين والدنيا
جند اإلمام جعفـر  ،كما فِهَمته املدرسة اإلمامية  ،وألمهّية اإلمامة ووالية األمر يف البناء اإلسالمي

  .)١()لو مل يكن يف األرض إالّ اثنان لكان اإلمام أحدمها( :يقول )عليه السالم(بن حمّمد الصادق 
ــق يصــف اإلمــام علــّي بــن موســى الرضــا األئّمــة بقولــه ــ( :وِمــن هــذا املنطل عــّز (ة خلفــاء اهللا األئّم

  .)٢()يف أرضه )وجلّ 
َمـــن ( :قولـــه )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وروى أئّمـــة أهـــل البيـــت عـــن جـــّدهم الرســـول اهلـــادي حمّمـــد 

  .)٣()وهو ال يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية ،مات
____________________  

  .١٨٠ :١اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .١٩١ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٣ص  :عّدة رسائل املفيد/ الشيخ املفيد ) ٣(

    



١٥٩ 

  :لمحة تعريفية
ومواصــلة  ،وإقامــة صــرحه الفكــري والسياســي ،متثّــل اإلمامــة ركنــاً أساســاً ِمــن أركــان بنــاء اإلســالم

فهـي امتـداد طبيعـي  ،)صّلى اهللا عليه وآله(عملية التغيري والبناء يف ا]تمع اإلسالمي بعد رسول اهللا 
  .ة وِحفظ الرسالةملهام النبوّ 

صــّلى اهللا (ومــا صــدر عــن الرســول الكــرمي  ،وبــالعودة إىل دراســة مــا جــاء يف كتــاب اهللا ســبحانه
... تتحــّدث عــن اإلمامــة واُحلكــم واخلالفــة وواليــة األمــر ،ِمــن مواقــف وأقــوال وتوجيهــات )عليــه وآلــه

  .وخطورة املهام املناطة Oا ،نفهم أمهّية اإلمامة للرسالة وا]تمع اإلسالمي .اخل
جاء التأكيد يف الكتاب والسّنة على شـخص  - كما ترى املدرسة اإلمامية - وِمن هذا املنطلق

وتكّونــت عنايــة نبويّــة خاّصــة باإلمــام علــّي  ،)علــيهم الســالم(اإلمــام علــّي ووَلَديــه احلســن واحلســني 
بتكــــوين شخصــــية  )عليــــه وآلــــه صــــّلى اهللا(بشــــكٍل يفصــــح عــــن اهتمــــام الرســــول  ،)عليــــه الســــالم(

بـأدّق  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وترتّسـم ُخطـى الرسـول  ،)١(تعـي اإلسـالم بـأجلى صـَور الـوعي ،إسالمية
 ،ليكون على مسـتوى ِمـن اإلعـداد الفكـري والسـلوكي ؛ما ميكن إلنسان أن يقتدي بشخصه الكرمي

رية التغيرييــة الكــربى صــّلى اهللا (امــة بعــد الرســول اهلــادي حمّمــد وحتّمــل أعبــاء اإلم ،يؤّهلــه ملواصــلة املســ
  ).عليه وآله

لـذا   ؛قـّدر هلـا أن تنتمـي لعلـّي دون سـواه ،فأفرز هذا اإلعداد فْهماً معّينـاً لـدى فئـة ِمـن الصـحابة
وناقشـْت يف حتديـد الشخصـّية الـيت تلـي أُمـور  ،كان هلا موقف ِمن النتائج اليت أفرزها مؤمتر السـقيفة

الـذي امتـّدت آثـاره إىل األجيـال  ،فحـدث ذلـك االنقسـام التـارخيي ،اإلمامة املسلمني وتواصل مهامّ 
  فكان انقساماً فكرياً وسياسياً نتج عنه وجودان وُكتلتان داخل الصفّ  ،اإلسالمية الالحقة

____________________  
ُذٌن َواِقيَةٌ ( :ذكر املفّسرون أّن قوله تعاىل) ١(

ُ
  ).عليه السالم(يب طالب نزلت يف علّي بن أ )َوتَِعيََها أ
    



١٦٠ 

  :ومها ،لكلٍّ منهما قناعاته الفكرية وفـَْهمه للنّص الشرعي والتعامل معه ،اإلسالمي
أي أتباعـــه وحـــزب الـــذين آمنـــوا بـــأّن  ،)عليـــه الســـالم(شـــيعة اإلمـــام علـــّي بـــن أيب طالـــب  - ١

وأّن اجتمـاع السـقيفة  ،وأنّه رائد فكري وسياسي لألُّمة ،دون سواه )عليه السالم(اخلالفة حّق لعليٍّ 
  .عن موقعه الطبيعي يف هذه األُّمة )عليه السالم(أخطأ يف تنحية علّي 

وواصــل قيادتــه آُل البيــت النبــوّي علــى شــكل مدرســة فكريــة  ،وقــد امتــّد هــذا الكيــان اإلســالمي
ورؤيــة مســتلَهمة ِمــن عطــاء  ،ســالمنتيجــًة ِلمــا حيمــل ِمــن فْهــم متمّيــز لإل ؛وسياســية ومــذهب فقهــي
  ).مذهب الشيعة اإلمامية(والذي أُطلق عليه فيما بعد اسم  ،قادته وأئّمة الِعلم فيه

 ،الـــذي تطـــّور إىل مدرســة فكريـــة وفقهيــة وخـــّط سياســـي - رض - تكتّــل أيب بكـــٍر وُعَمــر - ٢
  .أطلق عليها فيما بعد اسم مذاهب أهل السّنة ،حَوت مذاهب عّدة

هــذا اخلــالف الــذي كــان ِمــن املفــروض فيــه أن يكــون خالفــاً  - وبشــكٍل مؤســف - لوقــد حتــوّ 
 ،وصــراع ،حتــّول إىل اضــطهاٍد سياســيٍّ وإرهــاٍب فكــريٍّ  ،فكريــاً خيضــع للحــوار الِعلمــي يف يومــه األّول

ومواجهات دموية رهيبة ترافقها ْمحالت دعائية واّ_امات حلركـة التشـّيع وللمـوالني آلل البيـت النبـوّي 
  .على امتداد قرون تارخيية طويلة ،الكرام

ــة موضــوع اإلمامــة واملســؤولية املناطــة Oــا يف جمــال الفكــر واحليــاة اإلســالميني ومــا يرتتّــب  ،وألمهّي
تناوهلـا العلمـاء والبـاحثون ِمـن متكّلمـني  ،عليها ِمن آثار ُكـربى يف مسـرية الـدعوة والتـاريخ اإلسـالمي

  .الدراسة والتنظريبالبحث و  ،وفالسفة وفقهاء وغريهم
أن يتنــاول موضــوع اإلمامــة كأصــٍل وأســاٍس عقيــدي يف بنــاء احليــاة  ،ويهــمُّ الباحــث املســلم اليــوم

  وحتويل اإلسالم ِمن دعوةٍ  ،وقياد_ا الفكرية والسياسية ،اإلسالمية
    



١٦١ 

 ،ليــؤّدي َدوره ؛فْهمــاً يّتســم بالنقــاء واألصــالة ،وتطبيــٍق اجتمــاعيٍّ  ،ومبــادئ إىل دولــٍة ونظــام حيــاة
الـذي  ،بعيداً عـن اخلـالف والنـزاع التـارخيي ،وميارس مهّمته القيادية يف حياة اإلنسان ،وحيّقق أهدافه

  .خالفاً لدعوة القرآن ومنهجه يف توحيد األّمة وْمجع صفوفها ،مّزق وحدة األُّمة وشّتت مشْلها
    



١٦٢ 

  اإلمامة الفكرية والسياسية
لـــذا  ؛إنســـاناً أو كتابـــاً  ،عَرفنـــا أّن اإلمـــام هـــو َمـــن يُـــؤَمتُّ بـــه ،مامـــةِمـــن خـــالل التعريـــف الُلَغـــوي لإل
 ،كما وصف كتاب موسى والكُتب اليت ُحتفظ فيهـا املعلومـات  ،وصف اهللا سبحانه القرآن بأنّه إمام

ٍء أْحَصيْنَاُه 9ِ إَِماٍم ُمِبي( :قال تعاىل .إماماً  ،ويُرجع إليها يف معرفة أُمور اخلْلق ْnَ %bُ١()ـٍن َو(.  
وْ (

ُ
نُْه َوِمن َقبِْلِه ِكتَاُب ُموnَ إََماماً َورَْ/ًَة أ بِِّه َوَيتْلُوُه َشاِهٌد مِّ َفَمن َ?َن mََ بَيِّنٍَة مِّن ر%

َ
لَـئَِك أ

نُْه إِن%  ْحَزاِب فَاy%اُر َموِْعُدهُ فََال تَُك 9ِ ِمْرَيٍة مِّ
َ
بِّـَك يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمن يَْكُفْر بِِه ِمَن األ ُه اlَْقُّ ِمـن ر%

ْكcََ اy%اِس َال يُْؤِمنُونَ 
َ
  .)٢()َولَـِكن% أ

إّن الــوحي مسّــى القــرآن والكتُــب اإلهليــة اهلاديــة لإلنســان  ،الــيت تُثبّــت لــه اخلــّط الفكــري ،وهكــذا فــ
والقائــد يف املســري  ،كمــا مسّــى اإلنســان املطبِّــق للمــنهج  ،وطريقــة التفكــري ،ومــنهج العقيــدة والشــريعة
  .العقيدي والسياسي إماماً 

ألنـّـــه يــــدعو إىل مــــنهٍج فكــــريٍّ وخــــطٍّ عقيــــدي يف ممارســــته  ؛بــــل مسّــــى َمــــن يقــــود اجلماعــــة إمامــــاً 
ألّ�ــم َمحَلَــة رســالٍة وفكــٍر  ؛ومسّــى القــرآن األنبيــاء أئّمــة ،ســواًء كــان علــى هــدًى أو ضــالل ،القياديــة

 ،كما ّمسى قـادة الكفـر والضـاللة  ،على ُخطاهم ويرجعون إليهمويسريون  ،ومنهٍج يقتدي Oم الّناس
  .القتداء أتباعهم مبا يدعون إليه ؛أئّمةً 

ُهن% قَـاَل إkِِّ ( ):عليـه السـالم(قال تعـاىل خماطبـاً إبـراهيم  َيم%
َ
أ ُه بَِكِلَماٍت فَ ِذ اْنتXََ إِبَْراِهيَم َربُّ ِVَو

aِ قَاَل َال َفنَاُل َقْهِديَجاِعلَُك لِلن%اِس إَِماماً قَاَل َوِمن  ي%   ُذرِّ
____________________  

  .١٢آية  :سورة يس) ١(
  .١٧آية  :سورة هود) ٢(

    



١٦٣ 

 َWالِِم   .)١()الظ%
7َِْهْم ( ):علـيهم السـالم(وقال تعاىل يف وصفه للنبّيني  وَْحيْنَا إِ

َ
ْمِرنَا َوأ

َ
ًة َفْهُدوَن بِأ ئِم%

َ
وََجَعلْنَاُهْم أ

َ?ِة َوَ>نُوا yََا َ<بِِدينَ فِْعَل  الِة َوVِيتَاء الز% قَاَم الص% ِVَاِت َوbَْ=ْ٢()ا(.  
ْفَماَن لَُهْم لََعل%ُهْم يَنتَُهونَ .. .( :وقال تعاىل

َ
ُهْم َال أ َة الُْكْفِر إِغ% ئِم%

َ
  .)٣()َفَقاتِلُواْ أ

تلـك اإلمامـة الــيت  ،)السـالمعلــيهم (وهكـذا تتشـّخص اإلمامـة الفكريـة للبشــرية علـى يَـد األنبيـاء 
  .تقابلها إمامة الضالل والطاغوت على امتداد التاريخ

وإمامـة سياسـية بشـكٍل مـتالئم  ،بأّ�ـا إمامـة فكريـة :وقد َفِهـم املـنهج اإلمـامي اإلمامـَة اإلسـالمية
 إنـّـه ،لـذلك قــالوا يف صـفة اإلمـام ؛)علـيهم السـالم(ومـرتابط يف شـخص اإلمـام ِمــن أهـل بيـت النبــّوة 

 ،حـافظ للشـرع :ألّن اإلمـام ؛ولـذلك أيضـاً رفضـوا إمامـة املفضـول ،جيب أن يكـون أعلـم أهـل زمانـه
  .واملشّخص للمسري ،والقّيم على اخلّط الفكري ،ومبّني للكتاب والسّنة ،وداع إىل اهللا

  .وهكذا كان أئّمة أهل البيت قادة الفكر وأساتذة العلماء ومرجع الفقهاء
 ،ة أهل البيت الِعلمي عند احلـديث عـن مقـامهم الِعلمـي يف هـذا الكتـابوسيّتضح لنا موقع أئمّ 

  .إن شاء اهللا تعاىل
مســـؤولية الواليـــة أو القيـــادة  :مهـــا ،وهكـــذا حتمـــل اإلمامـــة مســـؤوليتني ِمـــن املســـؤوليات العقيديـــة

  .ومسؤولية اإلمامة الفكرية والسلوكية ،السياسية
  جهدهم يف جانب اإلمامة )عليهم السالم(وقد كّرس أئّمة أهل البيت 

____________________  
  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ١(
  .٧٣آية  :سورة األنبياء) ٢(
  .١٢آية  :سورة التوبة) ٣(

    



١٦٤ 

بعــد شــهادة أبيــه  ،)عليــه الســالم(الفكريــة والســلوكية يف اُألّمــة ِمــن عهــد اإلمــام علــّي بــن احلســني 
الـذي امتـّد اّتصـاله  ،مام حمّمد بـن احلسـن املهـديحّىت عهد اإل ،)هـ ٦١(السبط يف شهر حمّرم عام 

عليهمـــا (عـــدا الفـــرتة الـــيت تســـّلم فيهـــا اإلمـــام علـــّي بـــن موســـى الّرضـــا  ،)هــــ ٣٢٩(بأتباعـــه إىل عـــام 
ــَل بيــنهم وبــني واليــة  ،)هـــ ٢٠١(واليــة العهــد يف خالفــة املــأمون العّباســي عــام  )الســالم عنــدما ِحْي
رســـوا َدورهـــم الِعلمـــي يف ِحفـــظ الشـــريعة وبيـــان أحكامهـــا والـــدفاع فما .أو اإلمامـــة السياســـية ،األمـــر
  .كما واصلوا السعي الستعادة اإلمامة السياسية والنهوض بأعباء القيادة والوالية  ،عنها

خالفــة (حتــت عنــوان  ،عـن اإلمامــة الفكريــة والسياســية )قــّدس ســرّه(وقـد حتــّدث الشــهيد الصــدر 
َوVِْذ قَـاَل ( :سـتعرض آيـات الشـهادة واخلالفـة مثـل قولـه تعـاىلبعـد أن ا ،)اإلنسان وشـهادة األنبيـاء

Iََْعُل ِفيَها َمن ُفْفِسُد ِفيَها َويَْسـِفُك ا&ِّ 
َ
رِْض َخِليَفًة قَالُواْ أ

َ
َمـاء َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إkِِّ َجاِعٌل 9ِ األ

ُس لََك  ُح gَِْمِدَك َوُغَقدِّ   .)١()...َوQَُْن نَُسبِّ
نُفِسـِهْم وَِجئْنَـا بِـَك َشـِهيداً mََ ( :وكقوله تعاىل

َ
ـْن أ ٍة َشِهيداً َعلَيِْهم مِّ م%

ُ
َوَيْوَم َغبَْعُث 9ِ ُ!ِّ أ

 َWى لِلُْمْسِلِم َAٍُْء َوُهدًى َورَْ/ًَة َوب ْnَ ِّ�َُِّا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَاناً لyْ   .)٢()َهـُؤالء َونَز%
نَزyَْا ا( :وقال تعـاىل

َ
يـَن إِن%ا أ ِ

ْسـلَُمواْ لِث%
َ
يـَن أ ِ

%iِبيُّـوَن ا %yْوَراةَ ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َ[ُْكُم بَِهـا ا%d
ْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظواْ ِمن ِكتَاِب ابِّ َوَ>نُواْ َعلَيِْه ُشَهَداء

َ
ب%اِغيُّوَن َواأل   .)٣()...َهاُدواْ َوالر%

إّن هـذا ( :بقولـه ،خـّط اخلالفـة وخـّط الشـهادة ،حتّدث الشهيد الصدر موّضحًا أّن هناك خّطني
  وأنّ  ،قابل للتعليم والتنمية الربّانية ،الكائن احلّر الذي اجتباه للخالفة
____________________  

  .٣٠آية  :سورة البقرة) ١(
  .٨٩آية  :سورة النحل) ٢(
  .٤٤آية  :سورة املائدة) ٣(

    



١٦٥ 

جيـــب أن يســري إىل جانـــب خـــّط  ،خـــّط آخــر اهللا تعــاىل قـــد وضــع لـــه قــانون تكاملـــه ِمـــن خــالل
 :مثّ أوضـح .)١()والتوجيـه الربّـاين علـى األرض ،وهو خّط الشهادة الذي ميّثل القيـادة الربّانيـة ،اخلالفة

  :أّن خّط الشهادة يتمّثل
  .يف األنبياء - ١
  .يف األئّمة الذين يعَتربون امتداداً ربّانياً للنّيب يف هذا اخلطّ  - ٢
  .اليت تعترب امتداداً رشيداً للنّيب واإلمام يف خّط الشهادة )٢(املرجعيةيف  - ٣

 ،مرجـــع فكـــري وتشـــريعي ِمـــن الناحيـــة األيديولوجيـــة( :والشـــهيد يف تعريـــف الشـــهيد الصـــدر هـــو
ومســؤول عــن  ،وُيشــرف علــى َســري اجلماعــة وانســجامه أيــديولوجياً مــع الرســالة الربّانيــة الــيت حيملهــا

  .)٣()إذا واجه احنرافاً يف جمال التطبيق ،سرية أو إعاد_ا إىل طريقها الصحيحالتدّخل لتعديل امل
فـالنبّوة جتمـع   ،وهـو النـيبّ  ،خّط الشهادة وخـّط اخلالفـة ينـدجمان يف شـخٍص واحـد(ّمث أوضح أّن 

  ).ولذا اشرتط اإلسالم يف النّيب الِعصمة ؛ِكال اخلّطني
  .)٤()...يف األرض فاإلمام كالنّيب شهيد وخليفة اهللا(ّمث أوضح 

ـــادة السياســـية ،وهكـــذا نســـتنتج أّن خـــّط اخلالفـــة القيـــادة  )الشـــهادة(وخـــّط  ،وواليـــة األمـــر والقي
لتكامل األهداف الـيت يسـعى إليهـا النـوع  ؛)عليهم السالم(جيتمعان يف األنبياء ويف األئّمة  ،الفكرية

  .نيا واآلِخرةيف عاَلمي الد ،البَشري يف حياته املاّدية والفكرية والنْفسية
  وقولنا إمام( :فقال ،وحتّدث الشيخ الطوسي عن اإلمامة الفكرية والسياسية

____________________  
  .١٢ص  :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء/ السّيد الشهيد الصدر ) ١(
  .وُهم الفقهاء ،يقصد Oم مراجع الفكر والفتوى) ٢(
  .١٦ص  :املصدر السابق) ٣(
  .٣٢ص  :السابقاملصدر ) ٤(

    



١٦٦ 

ألّن حقيقـة  ؛ِمـن حيـث قـال وفعـل ،أنّه مقتدى بـه يف أفعالـه وأقوالـه :أحدمها :يستفاد منه أمران
ن يصّلي بالناس ،اإلمام يف اللغة هو املقتدى به

َ
  .إمام الصالة ،ومنه قيل مل

وحــرب َمــن  ،والقيــام بالــدفاع عنهــا ،وتأديــب جنا_ــا ،أنّــه يقــوم بتــدبري اُألّمــة وسياســتها :والثــاين
  .)١()وإقامة احلدود على مستحّقيها ،وَتولية والية ِمن األمراء والقضاة وغري ذلك ،يعاديها

لـذا كـان ِمـن الواجـب  ؛بأّ�ـا إمامـة فكريـة وسياسـية ،وهكذا حيـّدد الفكـر اإلمـامي نظريـة اإلمامـة
أو  ،الــيت تؤّهلــه ليتحّمــل مســؤولية اخلالفــة والشــهادة ،يف هــذه النظريــة أن يتمتّــع اإلمــام باملواصــفات

  .القيادة الفكرية والسياسية يف األُّمة
____________________  

  .١١٢ - ١١١ص  :الرسائل العشرة/ الشيخ الطوسي ) ١(
    



١٦٧ 

  صفات اإلمام
 ،يةهـي قيـادة فكريـة وسياسـية للبَشـر  :نستطيع أن نْفهم صفات اإلمام بعد أن َفِهمنـا أّن اإلمامـة

  .وهو وّيل األمر والقائد السياسي لألُّمة ،وأّن اإلمام هو َمن يُقتدى بِفعله وقوله
فبقـَدر مـا حيمــل اإلمـام ِمــن صـفات الِعلــم وااللتـزام الشــرعي والكفـاءة القياديــة والتكامـل النْفســي 

لـــذا  ؛إلســـالميةيســـتطيع أن يكـــون قائـــداً ورقيبـــاً فكريـــاً ومطّبقـــاً رســـالياً للقـــَيم واملبـــادئ ا ،واألخالقـــي
اشـرتط يف اإلمـام  - خلطورة شخصية اإلمام وأمهّية املسؤولية الـيت يتحّملهـا - اشرتط الفكر اإلمامي

 ؛أن تتـوفّر فيـه كافّـة الشـروط الـيت تؤّهلـه ،ويواصل مهّمة التطبيق والقيـادة الفكريـة ،الذي خيلف النيبّ 
وقائـداً  ،ومثبّتاً للخّط الفكري والسياسـي لألُّمـة ،ةألن يكون ُقدوًة ورقيبًا فكرياً ومبيّناً للكتاب والسنّ 

  .وسّنة نبّيه الكرمي )عّز وجلّ (مستفيداً ذلك ِمن كتاب اهللا  ،عادًال وسياسياً حمّنكاً 
ورعايـة شـؤو�ا يف  ،وقيادة األُّمة ،فقد حتّدث القرآن الكرمي عن صفة الشخص املستحّق لإلمامة

مثــل حديثــه عــن األنبيــاء الــذين جعلهــم اهللا  ،سياســي والســلوكيمواضــع كثــريٍة ِمــن بيانــه العقيــدي وال
باإلضــافة إىل مهّمــة النبــّوة  ،يف جمــال الفكــر والسـلوك والسياســة وتــدبري شــؤون الواليـة ،سـبحانه أئّمــة
  .وتلّقي الوحي

Xَ ( :قـال تعـاىل ،ويف موارد حديثه عن مستحّق اخلالفة والوراثة واإلمامة واملْلـك إِبَْراِهيَم َوVِذ اْنتَ
ي%ـaِ قَـاَل َال َفنَـاُل َقْهـدِ  ُهن% قَاَل إkِِّ َجاِعلَُك لِلن%اِس إَِماماً قَـاَل َوِمـن ُذرِّ َيم%

َ
ي َربُُّه بَِكِلَماٍت فَأ

 َWالِِم   .)١()الظ%
____________________  

  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ١(
    



١٦٨ 

ًة َفْهُدوَن ( ئِم%
َ
ُوا َوَ>نُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وََجَعلْنَا ِمنُْهْم أ َ̀ ا َص ْمِرنَا لَم%

َ
  .)١()بِأ

) َWِlَِجَعلْنَا َصـا %fُْمِرنَـا  ،َوَوَهبْنَا َ$ُ إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب نَافِلًَة َو
َ
ـًة َفْهـُدوَن بِأ ئِم%

َ
وََجَعلْنَـاُهْم أ

ال قَاَم الص% ِVَاِت َوbَْ=ْ7َِْهْم فِْعَل ا وَْحيْنَا إِ
َ
َ?ِة َوَ>نُوا yََا َ<بِِدينَ َوأ   .)٢()ِة َوVِيتَاء الز%

ـا ُ/ِّلْـتُْم وَ ( َما َعلَيِْه َما ُ/ِّـَل وََعلَـيُْكم م% وا فَإِغ%
ِطيُعوا الر%ُسوَل فَإِن تََول%

َ
َ َوأ ِطيُعوا اب%

َ
Vِن قُْل أ

 ُWَـالُغ الُْمِبـtْالر%ُسـوِل إِّال ا َmَ يـَن آَمنُـوا ِمـنُكْم وََعِملُـوا  ،تُِطيُعوُه َيْهتَُدوا َوَما ِ
%iا ُ وََعـَد اب%

ـiَ% لَُهـْم ِديـنَُهُم  يَن ِمن َقبِْلِهْم َو7ََُمكِّ ِ
%iرِْض َكَما اْستَْخلََف ا

َ
اlَِاِت لَيَْستَْخِلَفن%ُهم 9ِ األ ي الص% ِ

%iا
ْمناً 

َ
yَ%ُهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ Iُوَن jِ َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذلِـَك اْرتََ( لَُهْم َو7َُبَدِّ ِAَُْفْعبُُدونَِ/ ال ي

ْوfََِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
  .)٣()فَأ

ْسِم َوابُّ يُْؤPِ ُملَْكُه َمـن يََشـاُء .. .( ِGْقَاَل إِن% اب% اْصَطَفاُه َعلَيُْكْم َوَزاَدُه بَْسَطًة 9ِ الِْعلِْم َوا
  .)٤()يمٌ َوابُّ َواِسٌع َعلِ 

ِقWَ إِ ( ْقWٍُ َواْجَعلْنَا لِلُْمت%
َ
َة أ ي%اتِنَا قُر% ْزَواِجنَا وَُذرِّ

َ
يَن َفُقولُوَن َرب%نَا َهْب yََا ِمْن أ ِ

%i٥()َماماً َوا(.  
) ْ رِْض فَاْحُكم َنWَْ اy%اِس بِاlَْقِّ َوال تَت%ِبِع ال

َ
ِضل%َك يَا َداُووُد إِن%ا َجَعلْنَاَك َخِليَفًة 9ِ األ َهَوى َفيُ

ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم اlَِْساِب  يَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل اب% ِ
%iإِن% ا ِ   .)٦()َعن َسِبيِل اب%

____________________  
  .٢٤آية  :سورة السجدة) ١(
  .٧٣ - ٧٢آية  :سورة األنبياء) ٢(
  .٥٥ - ٥٤آية  :سورة النُّور) ٣(
  .٢٤٧آية  :سورة البقرة) ٤(
  .٧٤آية  :سورة الفرقان) ٥(
  .٢٦آية  :سورة ص) ٦(

    



١٦٩ 

رَْض ِبِّ يُوِرُعَهـا َمـن يََشـاُء ِمـْن ِعبَـاِدهِ (
َ
ُواْ إِن% األ ِ̀ َقْوِمِه اْستَِعينُوا بِـابِّ َواْصـ قَاَل ُموnَ لِ

 َWِق   .)١()َوالَْعاقِبَُة لِلُْمت%
َفَمن َفْهِدي إَِ. .. .(

َ
ن ُفْهـَدى َفَمـا لَُكـْم َكيْـَف أ

َ
َي إِال% أ ـن ال% يَِهـدِّ م%

َ
ن يُت%بَـَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
اlَْقِّ أ

  .)٢()kَُْكُمونَ 
 ،إنَّ قـراءة هـذه ا]موعـة ِمـن اآليـات تشـّخص أمامنـا مـا جيـب أن يّتصـف بـه اإلمـام ِمـن صـفات

يواصـــل مهّمـــة الواليـــة واُحلكـــم أو كـــان خليفـــة لـــه  ،ســـواًء كـــان نبيّـــاً حيُكـــم بـــني النـــاس ويلـــي أُمـــورهم
  .واهلداية

  :فاآليات شّخصت الصفات اآلتية
  .إّن الظامل ال يناله عهد اإلمامة* 
ـــأمر اهللا*  ـــاء ُجِعلـــوا أئّمـــة يهـــدون ب وعملـــوا الصـــاحلات  ،ملـّــا صـــربوا وأيقنـــوا بآيـــات اهللا ،إّن األنبي

  .وفعلوا اخلريات
  .الصاحلات ال يستخلف اهللا يف األرض إالّ َمْن آَمن وعمل* 
  .ويبتعد عن اهلوى ،إّن اخلليفة يف األرض حيُكم بني الناس باحلقّ * 
  .إّن املّتقني الصابرين ُهم الذين يستحّقون اإلمامة ووراثة األرض* 
  .إّن التفّوق يف الِعلم والشجاعة مها ِمن مؤّهالت القيادة وإدارة املْلك* 

فـال بـّد لإلمـام ِمـن أن  ،سـواء كـان نبيّـاً أو خليفـة لـه ،وهكذا يتحّدث القرآن عن صفات اإلمـام
وهــــي التمّســــك بطاعــــة اهللا متّســــكاً تاّمــــاً واالبتعــــاد عــــن  ،الســــلوكية )االســــتقامة(يّتصــــف بالِعصــــمة 

  .بتوفيق اهللا وُلْطفه ملستحّقيه ِمن عباده الصادقني ،معصيته
____________________  

  .١٢٨آية  :سورة األعراف) ١(
  .٣٥آية  :يونسسورة ) ٢(

    



١٧٠ 

لــذلك أخــرب اهللا  ؛وال بــّد لــه ِمــن أن يّتصــف بــالِعلم والشــجاعة والقــدرة علــى إدارة شــؤون األُّمــة
وهـــو العاصـــي واملخـــالف للحـــّق والعـــْدل واالســـتقامة  ،بـــأّن الظـــامل لنْفســـه أو لغـــريه :ســـبحانه إبـــراهيم

  .وال يستحّقها ،ال يناله عهد اإلمامة ،السلوكية
  .أّن ِمن مؤّهالت القيادة التفّوق يف الِعلم والشجاعة :حانهكما أخرب اهللا سب

ِعـْرب مـا يزيـد  ،عـن صـفات اإلمـام يف مـواطن كثـريةٍ  )علـيهم السـالم(وقد حتّدث أئّمة أهل البيـت 
يف  ،)عليهمـــا الســـالم(قـــول اإلمـــام علـــّي بـــن موســـى الرضـــا  :علـــى قـــرنني ونصـــف ِمـــن الزمـــان منهـــا

  .)١()اإلمامة ُأّس اإلسالم النامي وفرعه الساميإنَّ ( :وصف اإلمامة واإلمام
  .)٢()وعّز املؤمنني ،وصالح الدنيا ،إّن اإلمامة زمام الدِّين ونظام املسلمني(

ورَع  :إّن اإلمامـــة ال تصـــلح إّال لرُجـــٍل فيـــه ثـــالث خصـــال( ):عليـــه الســـالم(وقـــول اإلمـــام البـــاقر 
حــّىت يكــون لــه كالوالــد  ،فــة علــى َمــن ُوّيلَ وُحســن اخلال ،وِحلــم ميلــك بــه غضــبه ،حيجــزه عــن احملــارم

  .)٣()الرحيم
والِعلــــم  ،والُنســــك والزهــــادة ،معــــدُن القــــدِس والطهــــارة ،وراٍع ال ينِكــــل ،اإلمــــام عــــاِمل ال جيهــــلُ (

قــائٌم  ،مفــروض الطاعــة ،عــاِمل بالسياســة ،مضــطلُع باإلمامــة ،كامــُل احللــم  ،نــامي الِعلــم... والعبــادة
  .)٤()حافٌظ لِدين اهللا ،اصٌح لعباد اهللان ،)عّز وجلّ (بأمر اهللا 

حيّثهم علـى الثـورة علـى  ،إىل أهل العراق )عليما السالم(وكتب السبط الشهيد احلسني بن علّي 
  ،فَلعمري ما اإلماُم إالّ احلاكم بالكتاب( :يزيد بن معاوية

____________________  
  .٢٠٠ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .٢٠٠ص  :السابقاملصدر ) ٢(
  .١٣٧ :٢٥حبار األنوار / ا]لسي  ،١١٦ص  :اخلصال/ الشيخ الصدوق ) ٣(
  .٢٠٢ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٤(

    



١٧١ 

  .)١()احلابس نْفسه على ذلك هللا ،الداين بِدين احلقّ  ،القائم بالِقسط
ــــات واُألســــس التشــــريعية جمتمعــــة ــــن هــــذه البيان  ،صــــفات اإلمــــامفهَمــــت املدرســــة اإلماميــــة  ،وِم

  .والشروط اليت جيب توّفرها يف شخصه
واّتفقـــت ( :فقـــال ،كمـــا تراهـــا املدرســـة اإلماميـــة  ،كتـــب الشـــيخ املفيـــد موّضـــحاً صـــفات اإلمـــام

  ،عاِلماً جبميع علوم الـِدين ،اإلمامية على أّن إمام الِدين ال يكون إالّ معصوماً ِمن اخلالف هللا تعاىل
  .)٢()بايناً ِمن الكّل بالفْضل عليهم يف األعمال اليت يستحّق Oا النعيم املقيم ،كامًال يف الفضل

 ،طـوال القـرون )علـيهم السـالم(انطالقـاً ِمـن هـذا الَفْهـم واملعتَقـد عـاش أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت 
يف  .�اوتـــدبري شـــؤو  ،ميثّلـــون املعارضـــة للحّكـــام الـــذين ْمل تتـــوفّر فـــيهم الشـــروط القرآنيـــة إلمامـــة األُّمـــة

ورّوضـــت الفكـــر السياســـي ونظّرتـــه لصـــاحل األمـــر  ،حـــني رضـــخت مـــذاهب عقيديـــة كثـــرية للســـلطة
  .ووالٌة منحرفون ،الذي ميثّله ُحّكاٌم طُغاة ،الواقع

____________________  
  .٣٣٥ - ٣٣٤ :٤٤حبار األنوار / ا]لسي ) ١(
  .٤٧ص  :أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد ) ٢(

    



١٧٢ 

  وجوب اإلمامة
ووجـــوب اســـتمرار  ،انطالقـــاً ِمـــن أهـــداف اإلســـالم العقيديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية يف احليـــاةو 

أمجَـع  ،وتوّقف كـّل ذلـك علـى وجـود اإلمـام وواليـة األمـر يف األُّمـة ،الدعوة وإقامة ا]تمع اإلسالمي
  .عدا َمْن شّذ ِمن اخلوارج وبعض املعتزلة ،املسلمون على وجوب اإلمامة

ة عـن فـَْهـم اإلماميـة حملتـوى اإلسـالم  ،مناذج ِمن آراء علمـاء اإلماميـة يف اإلمامـةولنستعرض  املعـربِّ
الـذي بنَـوا عليـه وجـوب اإلمامـة وقيـام السـلطة السياسـية يف  ،وأهدافه يف احلياة ،العقيدي والسياسي

  .ا]تمع اإلسالمي
ألّ�ا ُلطٌف يقـّرب ِمـن الطاعـة ويُبّعـد  ؛اإلمامة واجبة عقالً ( :قال أبو إسحاق إبراهيم بن نوخبت

يـْـِدَفُهَما( :لقولـه تعـاىل ؛وواجبـة مسعـاً أيضـاً ... عـن املعصـية
َ
ـاِرقَُة فَــاْقَطُعواْ أ ــاِرُق َوالس%  ،)١()َوالس%

األئّمـــة ِمـــن ( ):صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وبقولـــه  .واألمـــر بالشـــيء أْمـــٌر مبـــا ال يـــتّم ذلـــك الشـــيء إّال بـــه
  .)٢()وإمجاع الصحابة حّجة على ذلك .موهو إلزا ،)قريش

ذهبـــت اإلماميـــة إىل أّن اإلمامـــة ( :علـــى هـــذا الـــنّص بقولـــه - العالّمـــة احللّـــي - ّمث علّـــق الشـــارح
وذهــب مجهــور  ،وهــو مــذهب الكعــيب وأيب احلســن البصــري ومجاعــة ِمــن املعتزلــة ،واجبــة عقــًال ومسعــاً 

  .)٣()...املعتزلة واألشاعرة إىل أّ�ا واجبة ْمسعاً 
____________________  

  .٣٨آية  :سورة املائدة) ١(
  .٢٠٢ :أنوار امللكوت يف شرح الياقوت/ العّالمة احلّلي ) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(

    



١٧٣ 

علـى أّن  ،أّن االحتجاج بآيـة عقوبـة السـارق علـى وجـوب اإلمامـة بأّ�ـا مثـال :ّمث أوضح العالّمة
الســلطة السياســية الــيت متلِــك صـــالحية (هنــاك ِمــن األحكــام مــا يتوقّــف تنفيــذه علـــى وجــود اإلمــام 

لــذا كــان وجــوب تنفيــذها  ؛وإالّ تعطّلــت تلــك احلــدود والقــوانني السياســية ،)القضــاء واألمــر والنهــي
  .يستدعي وجوب وجود إماٍم عادل

فـإّ�م ْمل خيلـوا  ،إمجاع الصحابة على ذلـك( :كما أوضح أّن ِمن األدلّة على وجوب اإلمامة هو
  .)١()ألخّلوا به يف بعض األوقات ؛ولو ْمل تكن واجبة ،ِمن نْصب إمام

َمــن ( ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(هــو قــول الرســول  ،وممّــا اســتدّل بــه اإلماميــة علــى وجــوب اإلمامــة
  .)٢()مات ميتًة جاهلية ،مات وهو ال يعرف إمام زمانه

لـو ( :عن وجوب اإلمامة يف اإلسـالم بقولـه )عليه السالم(عفر بن حمّمد الصادق وعّرب اإلمام ج
  .)٣()لكان اإلمام أحدمها ،ْمل يكن يف األرض إالّ اثنان

لـــذا   ؛هـــي قيـــادة هلدايــة اإلنســـان وإصـــالح الفــرد وا]تمـــع :فاإلمامـــة يف الَفْهـــم اإلمــامي ،وهكــذا
أّن َمــن  ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وهلــذا وَرد عــن رســول اهللا  ؛كانــت أصــالً ِمــن ُأصــول الــِدين وقواعــده

ــًة جاهليــة ،مــات ولــيس عليــه إمــام ذلــك ألّن أهــداف اإلســالم بعــد النبــّوة ال تتحّقــق إّال  ؛مــات ميت
ــك ألّن الرســالة اإلســالمية ؛وبــدو�ا ُتقــاد األُّمــة وُتســاق حنــو اجلاهليــة ،باإلمامـــة جــاءت لتنظــيم  ،ذل

  .وإصالحهما وقيادة اجلماعة البَشرية يف خطٍّ مواجٍه للخّط اجلاهلي ،عشؤون الفرد وا]تم
الـذي ال يقـام  ،وأّن هذه القيادة حتتاج إىل نظـام اإلمامـة لتنفيـذ اجلانـب االجتمـاعي ِمـن التشـريع

كما حتتاجها األُّمة حلماية الفكر والتشريع ِمـن االحنـراف والسـقوط   ،إّال بوجود سلطة سياسية عادلة
  لذا كان هْدم اإلمامة مشاركة يف عودة ؛وي اجلاهليةيف مها

____________________  
  .٢٠٤ص  :املصدر السابق) ١(
  .٣ص  :عّدة رسائل املفيد/ الشيخ املفيد ) ٢(
  .١٨٠ :١اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ٣(

    



١٧٤ 

  .ِوزر َمن ميوت ميتًة جاهلية ،فيتحّمل التارك لبيعة اإلمام احلقّ  ،اإلنسان إىل احلياة اجلاهلية
ـــة الـــيت تقـــوم علـــى أســـاس اإلســـالم ؛لـــذا قالـــت اإلماميـــة إّن اإلمامـــة ُلطـــف ويقودهـــا  ،ألّن الدول

مبـا تتبـّىن ِمـن  ،ومكافحـة اجلرميـة واملعصـية ،اإلمـام العـادل تقـوم علـى أسـاس احلـّق والعـْدل واإلحسـان
فينشـــأ  ،اُحلكـــم والقضـــاء يف اإلســـالم وتطبيـــق ملبـــادئ ،وتنظـــيم إصـــالحي للمجتمـــع ،منـــاهج تربويـــة

ِمــن الفجـور واخلمــور  ،ومظــاهر املعصـية الــيت ُتغريـه ،الفـرد يف بيئــٍة إسـالمية نظيفــة ِمـن املثــريات احملّرمـة
فيجــد وســائل الطاعــة متــوفّرة يف  ،والفــواحش ورذائــل األخــالق والفكــر املنحــرف واملعــامالت احملّرمــة

ــــز ّمههــــا علــــى إصــــالح الفــــرد واجلماعـــــة ،يــــةالبيئــــة السياســــية والفكريــــة واالجتماع  ،يف ظــــّل دولــــة تـُرَكِّ
ويُبعــــد عــــن  ،لــــذا كانــــت اإلمامــــة لطفــــاً يُقــــرِّب ِمــــن الطاعــــة ؛وقياد_مــــا يف طريــــق اهلــــدى والصــــالح

  .وحيّقق لإلنسان خري الدنيا واآلخرة ،املعصية
اّمـــه الفكريــــة كمــــا هـــي ُلطــــف عنـــد ممارســــته مه  ،فاإلمامـــة ُلطـــٌف عنــــد ممارســـة اإلمــــام للسياســـة

  .والِعلمّية
    



١٧٥ 

  طريقة تعيين اإلمام
علـــى وجـــوب  - إالّ َمـــن شـــّذ عـــن هـــذا اإلمجـــاع ممّـــن ال يعتـــّد برأيـــه - وبعـــد أن أمجَـــع املســـلمون

  :فانقسموا إىل مدرستني كبريتني مها ،اختلفوا يف طريقة تعيني اإلمام ونْصبه ،اإلمامة
  .مدرسة النصّ  - ١
  .مدرسة الشورى - ٢

وقـــد أســـندت هـــذه املدرســـة  .الـــنّص أّن اإلمامـــة بعـــد النـــّيب ال تكـــون إالّ بـــالنصّ  وتـــرى مدرســـة
كمــا أســندت نظريتهــا هــذه بأدلّــة   ،)ِمــن الكتــاب والســّنة(نظريّتهــا العقيديــة والسياســية بأدلّــة نّصــية 

  .عقلية وتارخيية كثرية
وميثّــل هــذا التّيــار   ،فــرتى أّن نْصــب اإلمــام وتعيينــه يــتّم عــن طريــق الشــورى ،وأّمــا مدرســة الشــورى

  .اليت آمَنت بوجوب اإلمامة ،كثري ِمن املذاهب والِفَرق اإلسالمية
 ،عنــدما اجتمــع األنصــار يف الســقيفة ،وقــد بــرز الرأيــان بشــكٍل متعــارض يف الســاحة اإلســالمية

أبـو بكـر وُعَمـر بـن  :فـدامههم عـدد ِمـن املهـاجرين وُهـم ،واختاروا سـعد بـن عبـادة خليفـة للمسـلمني
ومنادين بأحّقّية املهـاجرين مبنِصـب  ،معرتضني على ذلك االختيار ورافضني له ،طّاب وأبو عبيدةاخل

ــــاً علــــى نظريــــة الشــــورى والبيعــــة يف حماولتيــــه املتنــــازعتني ،اخلالفــــة حماولــــة  ،فكــــان هــــذا االختيــــار مبنّي
ر أيب بكــر وحماولــة املهــاجرين عنــد اختيــا ،األنصــار عنــد اختيــار ســعد بــن عبــادة خليفــة للمسلميـــن

  .كما ذُكر يف مواضعه  ،ومبايعته باخلالفة
وال بروايـة عـن رسـول اهللا  ،وال مبوقـف نبـويّ  ،غري أّن ا]تمعني يف السقيفة ْمل حيتّجوا بنصٍّ قـرآين

  لتفسري البيعة )صّلى اهللا عليه وآله(
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ونصــرٍة  ،عوةوخدمــٍة للــد ،بــل احتّجــوا مبــا لكــّل طــرف ِمــن فْضــٍل يف اجلهــاد ،لســعٍد أو أيب بكــرٍ 
 ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(كمــا احــتّج املهــاجرون بســْبقهم إىل اإلميــان بالرســول حمّمــد   ،للنــّيب وللرســالة
  .وقرابتهم منه

ري واالســـتدالل الفقهـــي وإقامـــة األدلّـــة ِمـــن الكتـــاب أو الســـّنة علـــى هـــذه  ،وْمل تـــأت حماولـــة التنظـــ
  .يدية لتفسري سلوٍك سياسي وأمٍر واقعفجاء الرأي نظرية عق ،إالّ يف وقٍت متأّخر ،النظرية

أّن سـرية الصـحابة هـذه تشـّكل حبـّد ذا_ـا دلـيًال علـى صـّحة  ،بل اعتربت بعض املـدارس الفقهيـة
صـّلى (تعبـرياً عـن سـرية الرسـول  ،ذلك ألّن سرية الصـحايب تعتـرب لـدى فريـق ِمـن املسـلمني ؛املمارسة

  .التشريعية واإللزامية ذا_اوحتِمل القّوة  ،وامتداداً هلا )اهللا عليه وآله
الــذين اختــاروا ســعد بــن  - الــيت أســند األنصــار ،وِمــن املفيــد أن ننقــل بعــض نصــوص االحتجــاج

يف أّن اإلمامــة  ،واُألخــرى الــيت احــتّج Oــا املهــاجرون إلســناد رأيهــم .مــوقفهم Oــا - عبــادة للخالفــة
  ).صّلى اهللا عليه وآله(وبالذات فيَمن هلم عالقة نَسب وقرابة برسول اهللا  ،جيب أن تكون فيهم

إنّكم  ،أّمـا بعـد يـا معشـر األنصـار( :فقد جـاء يف خطـاب أيب بكـر يف السـقيفة كمـا نقلـه ُعَمـر فـ
 ،وإّن العرب ال تعرف هذا األمر إالّ هلـذا احلـّي ِمـن قـريش ،ال تذكرون منكم فضًال إّال وأنتم له أهل

فأَخــذ  ،فبــايعوا أيّهمــا شــئتم ،ولكــن قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرُجلني ،أوســط داراً ونَســباً وُهــم 
  .)١()وبيد أيب عبيدة - أي بيد ُعَمر - بيدي

 ،وهــــذا احلبّــــاب بــــن املنــــذر األنصــــاري يتحــــّدث عــــن ســــبٍب ِمــــن أســــباب اســــتحقاقهم للخالفــــة
فمّنــا  ،فــإن أىب هــؤالء ،ْيــئكم وظلِّكــمإّمنــا النــاس يف فَـ  ،املكــوا علــيكم أيــديكم( :فيخاطــب األنصــار

َمــن ذا خياصــمنا يف  ،هيهــات ال جيتمــع ســيفان يف ِغمــد( :فــرّد عليــه ُعَمــر قــائالً  ).أمــري ومــنهم أمــري
  وحنن أولياؤه وعشريته ،سلطان حمّمٍد ومرياثه

____________________  
  .٢٠٦ - ٢٠٥ :٣ تاريخ الطربي) ١(
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  ).أو متوّرط يف هَلكة ،أو متجانف إلمث ،إالّ ُمدّل بباطل
 ،أّن كّل طَرٍف كان يّدعي الفضل لنْفسـه ،وهكذا تكِشف لنا اخلُطب واحلوارات داخل السقيفة

لـذا رّد أتبــاع  ؛وْمل يسـتدّل أحـد بــنصٍّ قـرآّين وال بـنصٍّ نبــويّ  ،مبـا تعـاَرف عليــه النـاس يف ذلـك العصــر
فعلـيٌّ  ،ُتستحّق بالقربى والوراثة والسابقة فـي اإلسـالمبأّن الخالفة إذا كانت  ):عليه السـالم(اإلمام علّي 

ويف ُمقـــّدمتهم  ،ال ســـّيما وأّن آل النـــيبّ  ،وَأوالهـــم بهـــا )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(أقـــرب النـــاس لرســـول اهللا 
  ).عليه السالم(قد نادوا بالبيعة له  ،العّباس بن عبد املطّلب

جيـب  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(مـام بعـد النـّيب وإذا كانت املدرسة اإلمامية قـد آمنـت بـأّن نْصـب اإل
قـــد ُولـــدت يف  ،وهــي املدرســـة الســنّية ،)مدرســـة الشـــورى(فــإّن املدرســـة اُألخــرى  ،أن يكــون بـــالنصّ 

بســبب  ؛فــأوردت عليهــا املدرســة اإلماميــة إشــكاالت ،أحضــا�ا تيّــارات واّجتاهــات معاكســة ملتبّنيا_ــا
ونشـوء تلـك  ،وعـدم حتديـد هـذا املفهـوم بشـكٍل واضـح ،ةوالبيعـ ،عْجزها عن التطبيق لنظام الشـورى

ودفــاٍع ُمَنظَّــٍر ِمــن ِقبَــل  ،ودْعــم املصــادرة بنظريــات فقهيــة ،التّيــارات املصــادرة لنظريــة الشــورى والبيعــة
  .فقهاء بارزين يف هذه املدرسة

يعــة يف الــذي تـَبَـنّتــه مدرســة الشــورى والب ،وقــد ناقشــت املدرســة اإلماميــة هــذا التنــاقض يف الفكــر
  :وفيما يلي نلّخص أبرز الردود واملناقشات وهي ،بداية ميالدها

غـري حمـّددة  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(إّن اُألّمة اليت أُعطيت احلّق يف اختيار اإلمـام بعـد النـّيب  - ١
وُأخـرى جتعـل االختيـار ألهـل احلـّل  ،فهي مرّة تعطي األُّمة كّلهـا هـذا احلـقّ  ،يف مفاهيم هذه املدرسة

  .بانعقادها مببايعة اثنني وحّىت مببايعة واحد :بل قالت ،والعقد واالجتهاد
بـَدًال ِمـن  ،إّن هذه املدرسة حتّولت إىل قبول إمامة َمن يستويل على السـلطة بـالقهر والغَلبـة - ٢

  فقد قال اإلمام أمحد بن .اليت نادت Oا ،نظرية الشورى والبيعة
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وال حيّل ألحـد يـؤِمن بـاهللا واليـوم  ،وُمسَّي أمري املؤمنني ،خليفةوَمن غلبهم بالسيف صار ( :حنبل
  .)١()فهو أمري املؤمنني ،بـَرّاً كان أو فاجراً ... اآلِخر أن يبيت وال يراه إماماً عليه

وتنعقد اإلمامة ببيعة أهـل ( :فقال ،وسّجل االسفرائيين الشافعي يف كتاب اجلنايات هذا التحّول
  .ولو كان فاسقاً أو جاهًال أو أعجمياً  ،وبالقهر واالستيـالء - قال إىل أن - احلّل والعقد

ألنّـه نائـب  ؛ال ُحيّد اإلمام حّد الُشـرب :أنّه قال ،ونقل أيضاً عن صاحب الوقاية يف فْقه احلنفّية
  .عن اهللا تعاىل

ألنّـه قـد ظهـر الِفسـق  ؛ال ينعزل اإلمام بالِفسق واَجلور :أنّه قال ،ونقل عن شارح عقائد النسفية
ـــراء بعـــد اخللفـــاء ويقيمـــون اُجلَمـــع واألعيـــاد  ،والســـَلف كـــانوا ينقـــادون هلـــم ،واجلَـــور ِمـــن األئّمـــة واألَُم

  .)٢()بإذ�م
ال ميثّلــون  ،إّن الشــورى الــيت جــرت يف الســقيفة ْمل تكــن متثّــل إّال عــدداً قلــيًال ِمــن الصــحابة - ٣

رضـي  - قد نقلت إىل اخلليفـة ُعَمـر - رضي اهللا عنه - أيب بكرٍ كما أّن اخلالفة بعد   ،األُّمة مجيعها
كــان   ،كانــت مقّيــدة بقيــود  ،وأّن ُعَمــر أوصــى Oــا إىل ســّتة أشــخاص ،بعهــٍد ِمــن أيب بكــر - اهللا عنــه

  .فهي شبيهة بالنّص عليه والعهد إليه ،إفرازها خلالفة عثمان أمراً حتمّياً 
بــل أوجبــت  ،الكثــريين ِمــن منظّريهــا عــن نظريــة الشــورىوهكــذا ابتعــدت هــذه املدرســة علــى يــد 

كمـــا هـــو صـــريح   ،الـــذي يســـتويل بـــالقهر والقـــّوة علـــى شـــؤون الســـّلطة واخلالفـــة ،قبـــول إمامـــة اجلـــائر
  .العبارات اليت وردت آنفاً 

واستشهادها مبـا وَرد ِمـن القـرآن  ،فنعرض أدلّة مدرسة النصّ  ،ونعود بعد التعريف بنظرية الشورى
  .على أحّقّية أهل البيت باإلمامة ،السّنة النبويّةالكرمي و 

____________________  
  .٢٩٩ص  :اخلالفة واإلمامة/ نقًال عن عبد الكرمي اخلطيب ) ١(
  .٢٠ :٢ للعالّمة احلّلي )دالئل الصدق(الشيخ حمّمد حسن املظّفر يف تعليقه على كتاب ) ٢(

    



١٧٩ 

  )عليهم السالم(إمامة أهل البيت 
ــــاً أساســــاً ِمــــن أركــــان العقيــــدة والفكــــر يف مــــذهب الشــــيعة اإلماميــــةُيشــــّكل مبــــد  ،أ اإلمامــــة ركن

هو إميـا�م بإمامـة اثـين  ؛وما هو واضح فإّن سبب تسميتهم باإلمامية ،واّجتاههم السياسي والفكري
 ،وُهـم علـّي وَولـداه السـبطان ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(بعد رسول اهللا  ،عشر إماماً ِمن أهل بيت النيبّ 

  .على التعاقب )عليهم السالم(وتسعة ِمن ذرّية احلسني  ،احلسن واحلسني
بأدلّـٍة ِمـن  ،باإلمامة وواليـة األمـر )عليهم السالم(وقد استدّلت اإلمامية على أحقّية أهل البيت 

  :وفيما يلي ِمن البحث نسوق هذه األدّلة للبيان كاآليت .الكتاب والسّنة والعقل والتجربة العملية
  :األدلّة ِمن القرآن الكريم - ١

إلثبـــات صـــّحة نظريتهـــا والربهنـــة علـــى  ؛لقـــد اعتمـــدت املدرســـة اإلماميـــة أدلّـــة ِمـــن القـــرآن الكـــرمي
أّن القـرآن الكـرمي قـد شـهد  ،إذ استدّلوا بإمجاع املفّسرين وعلماء املسلمني مبختلف مـذاهبهم ،آرائها

  .بصورٍة خاّصة )عليه السالم(ن أيب طالب وبفْضل اإلمام علّي ب ،بفْضل أل البيت بصورٍة عاّمة
ذلك ألّن بعضـها قـد  ؛وهذه الشهادة الصادرة عن رّب العزّة تقوم دليًال على األفضلية واألحّقّية

والفضــل يف الِعلــم  ،وبعضــها اآلَخــر حتــّدث عــن الســْبق باإلميــان ،حتــّدث عــن واليــة علــّي للمســلمني
ممّــا يؤّهلــه  ،خصــه ومواقفــه املرضــية عنــد اهللا ســبحانهوالثنــاء علــى ش ،واســتقامة الســلوك ،واألخــالق

  .وتوّيل أمر املسلمني ،)صّلى اهللا عليه وآله(لإلمامة الفكرية والسياسية بعد رسول اهللا 
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نــذكر  ،كمــا ذكرهــا املفّســرون واملهتّمــون بأســباب النــزول  ،واآليــات الــواردة يف هــذا الشــأن كثــرية
  .أحّقّية اإلمام علّي باإلمامة بعض ما احتّج به علماء اإلمامية على

ــَرIُْم .. .( :مثــل قولــه تعــاىل ــِت َوُيَطهِّ ْهــَل اtَْيْ
َ
ــْذِهَب َعــنُكُم الــرِّْجَس أ ُ7ِ ُ ــا يُِريــُد اب% َم إِغ%

  .)١()َيْطِهbاً 
يف  ،)علـــيهم الســـالم(ُتَشـــكِّل هـــذه اآليـــة الكرميـــة إحـــدى أقـــوى األدلّـــة علـــى إمامـــة أهـــل البيـــت 

اإلمـام ِمـن الـذنوب  )ِعصـمة(ذلـك ألّن اإلماميـة اشـرتطوا وجـوب طهـارة  ؛استدالل الشـيعة اإلماميـة
  .كما َمّر علينا  ،واملعاصي

وْمل يكـن أحـد ِمـن  ،وهي الـذنوب واملعاصـي ،وإّن هذه اآلية تؤّكد طهارة أهل البيت ِمن الرْجس
  ).عليهم السالم(حلسني رجال املسلمني مشموًال Oذه اآلية غري علّي واحلسن وا

أّن هـذه اآليـة نزلـت يف  ،)صّلى اهللا عليه وآلـه(وتواترت األخبار عن النّيب  ،فقد أوضح املفّسرون
  ).عليهم السالم(علّي وفاطمة واحلسن واحلسني 

أّن املقصـود  :وأوضـح لُألّمـة ،هـذه اآليـة بقولـه وِفعلـه )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(فقد فّسـر رسـول اهللا 
  :فنقل الرواة واملفّسرون ذلك ،)علّي وفاطمة واحلسن واحلسني( :Oا ُهم

أّن  :أخــرج الطــرباين عــن أُّم ســَلمة( :منهــا مــا وَرد يف الــُدّر املنثــور للســّيوطي يف تفســري هــذه اآليــة
صّلى (فألقى رسول اهللا  ،فجاءت بهم ،ائتيني بزوجك وابنيه :قال لفاطمة )صّلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

وفي لفظ آل  - اللهمَّ هؤالِء أهل محّمد :ثّم قال ،ثّم وضع يده عليهم ،عليهم كساًء تركياً  )عليه وآلهاهللا 
  ...إّنك حميد مجيد ،كما جعلتها على آل إبراهيم  ،فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محّمد - محّمد

____________________  
  .٣٣آية  :سورة األحزاب) ١(

    



١٨١ 

  ).إّنِك على خير :وقال ،فجذبه ِمن يدي ،الكساء ألدخل معهم فرفعت :قالت أُّم سَلمة
مـا رواه   ،)علـيهم السـالم(وأّكد سبب نزول هذه اآلية يف تلك الكوكبة الطاهرة ِمـن أهـل البيـت 

 ،)٦(والطـربي )٥(والنسـائي )٤(وابـن األثـري )٣(وأمحـد بـن حنبـل )٢(والطحـاوي )١(كّل ِمن احلـاكم احلسـكاين
  .ّسرين ورواة ِمن خمتلف املذاهب واالّجتاهات املذهبية يف اإلسالموكثري غريهم ِمن مف

الــذين  )علـيهم السـالم(تعريفــه لألُّمـة بأهـل البيــت  )صــّلى اهللا عليـه وآلـه(ولكـي يؤّكـد رسـول اهللا 
الصــالة أهــل  :مثّ ينــادي ،كــان يقــف علــى بــاب علــيٍّ وفاطمــة ســّتة أشــهر  ،أذهــب اهللا عــنهم الــرْجس

  .)٧(◌ً إّنما يريد اهللا لُيذهب عنكم الرْجس ويطّهركم تطهيرا ...الصالة... البيت
َ?َة ( :وقولـه تعـاىل َالَة َوُيْؤتُـوَن الـز% يَن يُِقيُموَن الص% ِ

%iيَن آَمنُواْ ا ِ
%iُكُم ابُّ َورَُسوُ$ُ َوا َما َو7ُِّ إِغ%

يَن آمَ  ،وَُهْم َراِكُعونَ  ِ
%iُونَ َوَمن َفتََول% اب% َورَُسوَ$ُ َواtِإِن% ِحْزَب ابِّ ُهُم الَْغا

  .)٨()نُواْ فَ
لقد أمجع املفّسرون على أّن هذه اآلية نزلت يف اإلمام علّي بن أيب طالـب عنـدما كـان راكعـاً يف 

  فتصّدق خبامته على سائل جاء يسأل الّناس يف املسجد ،صالته
____________________  

  .٢٧ - ٢٦ :٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٣٩ - ٣٣٢ :١اآلثار  مشكل) ٢(
  .١٠٧ :٤مسند أمحد ) ٣(
  .٢٩ :٤ُأسد الغابة ) ٤(
  .٤ص  ):كتاب اخلصائص(السنن الكربى / النسائي ) ٥(
  .٧ ،٦ ،٥ :٢٢تفسري الطربي ) ٦(
وابــن  ،وابــن جريــر وابــن املنــذر والطــرباين واحلــاكم وصــّححه .ابــن مردويــه عــن ابــن أيب شــيبة وأمحــد والرتمــذي وَحسَّــنة) ٧(

  .آية التطهري :تفسري امليزان/ نقًال عن العّالمة الطباطبائي  .مردويه عن أنس
  .٥٦ - ٥٥آية  :املائدة) ٨(

    



١٨٢ 

  .وْمل يعطه أحد شيئاً 
ــري الزخمشــري يف تفســريه الكّشــاف ــّص املفّســر الكب وأّ�ــا نزلــت يف ( :وملزيــد ِمــن اإليضــاح ننقــل ن

كأنّـه كـان َمرجـاً يف   ،فطرح لـه خامتـه ،راكع يف صالته حني سأله سائل وهو ،)كّرم اهللا وجهه(علّي 
  .فلم يتكّلف خْلعه كثري عمل يُفسد صالتـه ،خنصره

إْن قلــت ّي   :فــ جــيء بــه  :قلــت ؟واللفــظ لفــظ مجاعــة )رضــي اهللا عنــه(كيــف صــّح أن يكــون لعلــ
 ،وا مثـل ثوابـهفينـال ،لريغب الناس يف مثل ِفعله ؛وإن كان السبب فيه رُجًال واحـداً  ،على لفظ اجلْمع

جيــب أن تكــون لــه علــى هــذه الغايــة ِمــن احلــرص علــى الــِربّ واإلحســان  ،ولِيُـَنّبــه علــى ســجّية املــؤمنني
  ).ْمل يؤّخروه إىل الفراغ منها ،وُهم يف الصالة ،حّىت إن لزمهم أمر ال يقبل التأخري ،وتفّقد الفقراء

 ؛)رضـي اهللا عنـه(أّن آِخر هذه اآلية يف علّي بن أيب طالب ( :وذكر الواحدي يف أسباب النزول
  .)١()وهو راكع يف الصالة ،ألنّه أعطى خامته سائالً 

وهــو  ،)عليــه الســالم(أّن هــذه اآليــة نزلــت يف علــّي  :وقــد ذكــر أئّمــة احلــديث يف الصــحاح الســّتة
  .راكع يف صالته

َمـا( : قـد احنصـرت بقولـه تعـاىلوبالتأّمل يف داللة هذه اآلية يّتضح أّن والية املـؤمنني بعلـيٍّ  )إِغ%
كمـا   .كمـا أفـادت اآليـة ذلـك  ،ويـنهض بـواليتهم ،فاستحّق أن يتوّىل أُمور املسلمني ،)عليه السالم(

فـإّ�م  ،وأّن اآلية وّجهت املسلمني إىل مواالة أُولئك الذين آمنوا وآَتوا الزكاة وُهم راكعون ومتابعتهــم
  .حزب اهللا الغالبون

بَِّك َوVِن ل%ْم َيْفَعْل َفَمـا بَل%ْغـَت رَِسـاdََُه ( :له تعـاىلوقو  7ََْك ِمن ر% نِزَل إِ
ُ
َها الر%ُسوُل بَلِّْغ َما أ فُّ

َ
يَا ك

فِِرينَ  َ̀
  .)٢()َوابُّ َفْعِصُمَك ِمَن اy%اِس إِن% اب% َال َفْهِدي الَْقْوَم الْ

  صّلى(اللفظي ِمن ِقَبل رسول اهللا وكما اقرتنت آية التطهري بالتفسري الِفعلي و 
____________________  

  .٥٥اآلية  :سورة املائدة ،أسباب النزول/ الواحدي ) ١(
  .٦٧آية  :املائدة) ٢(

    



١٨٣ 

وقـد اعتـرب َمـن  ،فقـد ّمت بيـان حمتـوى هـذه اآليـة وداللتهـا بالِفعـل واللفـظ النبـوّيني ،)اهللا عليـه وآلـه
بعـد أن  ،هذه اآليـة ِمـن الشـواهد األساسـّية يف بنـاء املعتقـد اإلمـامي ،ذهبوا إىل أحّقّية علّي باإلمامة

أّ�ــا نزلــت يف علــيٍّ يف مّكــة يف حّجـــة  ،تــواترت األخبــار ِمــن خمتلــف أئّمــة احلــديث والتفســري والِســَري 
  .)١(الوداع

 - وملـّـا كــان يــوم النفــر دخــل( :كمــا رواهــا املؤرّخــون  ،وملزيــٍد ِمــن اإليضــاح ننقــل صــورة األحــداث
ْيَمْمـُت َعلَـيُْكْم نِْعَمـaِ ( :فودّع ونزل عليه ،البيت - النيب

َ
ْكَملْـُت لَُكـْم ِديـنَُكْم َوأ

َ
ا7َْـْوَم أ

فصـار إىل موضـع بـالقرب ِمــن  ،وخـرج لـيًال منصـرفاً إىل املدينـة .)َورَِضـيُت لَُكـُم اإلِْســَالَم ِدينـاً 
وأخـذ بيـد علـّي  ،وقـام خطيبـاً  ،احلّجـة لثماين عشرة ليلة خلَـْت ِمـن ذي ،اُجلحفة يُقال له غدير خم

فَمن كنـُت  :قال .بلى يا رسول اهللا :قالوا ؟ألسُت َأوىل باملؤمنني ِمن أنفسهم :فقال ،بن أيب طالب
  .)٢()اللهّم واِل َمن وااله وعاِد َمن عاداه ،مواله فعليٌّ مواله
أنَّ ( :وأضـاف ،كما روى أمحد بن حنبل ذلك  .يف صحيحه ما نقله اليعقويب )٣(وروى ابن ماجة
ــك )رضــي اهللا عنــه(ُعَمــر بــن اخلطّــاب  ــَي عليّــاً بعــد ذل ــك يــا ابــن أيب طالــب :فقــال لــه ،لِق  ،هنيئــاً ل

  .)٤()أصبحَت وأمسيَت موىل كّل مؤمٍن ومؤمنة
ْوfََِك ُهْم َخbُْ ( :وقوله تعاىل

ُ
اlَِاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الص% ِ

%iي%ةِ  إِن% ا ِ َ̀
  .)٥()الْ

____________________  
عــن أيب ســعيد اخلــدري  ،١٩٨ص  ٢ج  :والســّيوطي يف الــدّر املنثــور ،١٣٥ص  :روى الواحــدي يف أســباب النــزول) ١(
7ََْك ِمن ( :نزلت هذه اآلية يف علّي بن أيب طالب :قال )رضي اهللا عنه( نِزَل إِ

ُ
َها الر%ُسوُل بَلِّْغ َما أ فُّ

َ
بَِّك يَا ك   .)ر%

  .١١٢ :٢ تاريخ اليعقويب) ٢(
  .١٢ص /  )صّلى اهللا عليه وآله(باب فضائل أصحاب رسول اهللا ) ٣(
 :يف خطبته :قال )صّلى اهللا عليه وآله(أنَّ رسول اهللا  :٢٩٨ :٣وروى الرتمذي يف صحيحه  ،٢٨١ :٤مسند أمحد ) ٤(
  ).َمن كنُت مواله فعليٌّ مواله(
  .٧آية  :سورة البّينة) ٥(

    



١٨٤ 

بــأّن اهللا وَصـفه بأنـّـه  ،واسـتدّل علمــاء اإلماميـة علــى فْضـل علــّي وتقّدمـه علــى غـريه ِمــن الصـحابة
  ).صّلى اهللا عليه وآله(فاستحّق أن يكون إماماً وهادياً للمسلمني بعد رسول اهللا  ،خري الربيّة

ــاس وجــابر بــن عبــد اهللا  أّن  ،األنصــاريفقــد روى عــدد ِمــن املفّســرين ورواة احلــديث عــن ابــن عّب
ـــك احملـــّدثني  ).عليـــه الســـالم(هـــذه اآليـــة نزلـــت يف فضـــل علـــّي بـــن أيب طالـــب  وَمـــن تابعـــه ِمـــن أُولئ

وقـــد مـــّر يف  ،الســـّيوطي وابـــن حجـــر والطـــربي والشـــبلنجي واحلـــاكم احلســـكاين وغـــريهم :واملفّســـرين
  .الفصل األّول ِمن هذا الكتاب بيان تلك املصادر

ْننَاءنَـا َفَمْن َحاج% ( :وقولـه تعـاىل
َ
َك ِفيِه ِمن َنْعِد َما َجـاءَك ِمـَن الِْعلْـِم َفُقـْل َيَعـالَْواْ نَـْدُع أ

 َmَ ِّــَة اب ــل ل%ْعنَ ــْل َفنَْجَع ــم% نَبْتَِه ــُكْم ُع نُفَس
َ
ــنَا وأ نُفَس

َ
ــاءُكْم َوأ ــاءنَا َونَِس ــاءُكْم َونَِس ْننَ

َ
َوأ

 َWِِذن َ̀   .)١()الْ
نُفَسـنَا( : بقولـه تعـاىللقد أمجع املفّسرون والرواة أّن املعينّ 

َ
صـّلى اهللا (هـو حمّمـد رسـول اهللا  )َوأ

صـّلى (هـي فاطمـة بنـت حمّمـد  )َونَِسـاءنَا( :واملعـّين بقولـه تعـاىل .وعلّي بن أيب طالـب )عليه وآله
  ).اهللا عليه وآله

ْننَاءنَا( :واملعّين بقوله تعاىل
َ
  ).عليهما السالم(احلسن واحلسني  :مها )أ

تشـهد  ،حادثـة تارخييّـة مشـهورة يف تـاريخ اإلسـالم ،التـاريخ واحلـديث واملفّسـرون فقد سجََّل رواة
ومكانـة علـّي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني عنـد  ،وِصدق دعوته ،)صّلى اهللا عليه وآله(مبعجزة الرسول 
  .اهللا سبحانه

اهللا صــّلى (ليحــاور رســول اهللا  ،وقــد جــرت أحــداث املباهلــة عنــدما جــاء وفــٌد ِمــن نصــارى جنــران
  ويف معتقدهم يف املسيح ،وُحياججه يف ِصدق نبّوته ،)عليه وآله

____________________  
  .٦١آية  :سورة آل عمران) ١(

    



١٨٥ 

بـــأن  ،فـــأَمر اهللا ســـبحانه نبّيـــه أن يُثبـــت هلـــم ِصـــدق ِبْعثتـــه مبعجـــزة إجابـــة دعوتـــه ،)عليـــه الســـالم(
ُهـم ونسـاؤهم  ،وخيـرج النصـارى ،واحلسـني علّي وفاطمة واحلسـن ،هو وأهل بيته ،خيرجوا إىل املباهلة

 ،فينتظــروا مبـَـن حيــّل العــذاب ،أي يــدعو كــلُّ فريــٍق باللعنــة علــى الفريــق الكــاذب ؛ّمث يبتهلــوا ،وأبنــاءهم
  .فهو الفريق الكاذب

 ،إّ�ــم ملّــا دعــاهم إىل املباهلــة( :وقــد نقــل الزخمشــري يف تفســري الكّشــاف تلــك األحــداث قــائالً 
واهللا لقـــد عــــرفتم يـــا معشــــر  :فقـــال ،مـــا تــــرى ،يـــا عبــــد املســـيح - ن ذا رأيهـــموكــــا - قـــالوا للعاقـــب

 ،واهللا ما باهل قوم نبيّـاً قـطّ  ،وقد جاءكم بالفصل ِمن أمر صاحبكم ،النصارى أّن حمّمداً نّيب مرَسل
فإن أبيتم إّال ِإلْـَف ديـنكم واإلقامـة علـى مـا  ،ولئن فعلُتم لتْهَلُكنَّ  ،وال نبت صغريهم ،فعاش كبريهم
وقــد غــدا  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فــأتى رســول اهللا  ،فوادعــوا الرُجــل وانصــرفوا إىل بالدكــم ،أنــتم عليــه

إذا أنـا دعـوُت  :وهـو يقـول ،وعلّي خلفهـا ،وفاطمة متشي خلفه ،آخذاً بيد احلسن ،حمتضناً احلسني
  ).فََأمِّنوا

 )علـــيهم الســـالم(وبيـــان مقـــام أهـــل البيـــت  ،حديثـــه يف تفســـري آيـــة املباهلـــة ّمث واصـــل الزخمشـــري
وليــؤذن بــأّ�م  ،وقُــرب منــزلتهم ،لينبّــه علــى ُلطــف مكــا�م ؛وقــّدمهم يف الــذِكر علــى األنفــس( :قــائالً 

  ...مقّدمون على األنفس ُمَفدَّون Oا
علـى صـّحة  ،ن واضـحوفيـه برهـا .)١(على فْضل أصـحاب الكسـاء ،وفيه دليل ال شيء أقوى منه

  ).أّ�م أجابوا إىل ذلك ،ألنّه ْمل يـَْرِو أحد ِمن موافق وال خمالف ؛)صّلى اهللا عليه وآله(نبّوة النّيب 
  وبعد أن َأورد األحداث ،ويتطابق تفسري الفخر الرازي مع الزخمشري هذا

____________________  
ودخل معهـم  ،)صّلى اهللا عليه وآله(الذين مجعهم رسول اهللا  ،علّي وفاطمة واحلسن واحلسني :أصحاب الكساء هم) ١(

َرIُْم َيْطِهbاً ( :فنزلت آية التطهري ،حتت كساٍء له ْهَل اtَْيِْت َوُيَطهِّ
َ
ْجَس أ ُ 7ُِْذِهَب َعنُكُم الرِّ   .)إِغ%َما يُِريُد اب%

    



١٨٦ 

  .)١()تفسري واحلديثواعلم أّن هذا كاملّتفق على صّحته بني أهل ال( :عّلق قائالً  ،ذا_ا
تؤّكــد للمسـلمني مقـام أهـل البيــت  ،إنَّ دراسـة احملتـوى واملضـمون والداللـة الــيت محلتهـا هـذه اآليـة

وَتِعـــد  ،ليباهـــل Oـــم عـــدّوه ؛وانتخـــاب اهللا ســـبحانه هلـــم ،وقُـــرOم ِمـــن اهللا ســـبحانه ،)علـــيهم الســـالم(
صـّلى اهللا (ن واحلسني أبناًء لرسـول اهللا فجعل احلس ،بإجابة الدعوة )صّلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
  ).صّلى اهللا عليه وآله(وجعل علّياً كنْفس رسول اهللا  ،)عليه وآله

وتعريـف األُّمـة مبقـامهم  ،وهذا االختيار اإلهلي هو شهادة بتأهيل علّي واحلسن واحلسني لإلمامة
ـن يباهـل اهللا سـبحانه بـه أعـداءه أْن يقـود املسـلمني يف صـراعهم  .وكرامتهم على اهللا سـبحانه

َ
وَحـّق مل

والنهـــوض مبســـؤولية  ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وحتّمـــل أعبـــاء الـــدعوة بعـــد رســـول اهللا  ،مـــع أعـــداء اهللا
  .ومواصلة عملية التغيري والبناء اإلسالمي ،اُحلكم وإدارة شؤون األُّمة

ــهِ وهكــذا اســتدّلت الشــيعة اإلماميــة ع قــد شــهد القــرآن هلــم بالفْضــل والطهــارة  ،لــى أّن عليّــاً وبَِنْي
ــأّ�م املطّهــرون ،والواليــة ري الربيّــة ،وعــرَّفـَُهْم لألُّمــة ب وأوليــاء  ،وأحّبــاء اهللا الــذين يباهــل Oــم عــدّوه ،وخــ
  .إىل آِخر ما وصفهم القرآن به ِمن أوصاف ،املؤمنني

 :وكآيـة املـوّدة ،أتى على اإلنسان حـني ِمـن الـدهركسورة هل   ،وما نزل بفْضلهم ِمن آيات كثرية
) lََة 9ِ الُْقـْر ْجراً إِّال الَْموَد%

َ
لُُكْم َعلَيِْه أ

َ
ْسأ
َ
أّ�مـا نزلتـا يف علـيٍّ  :فقـد أمجـع املفّسـرون .)٢()قُل ال أ

  ).عليهم السالم(وفاطمة واحلسن واحلسني 
ـــه(وكآيـــة الصـــالة علـــى النـــّيب  ) صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(ّســـرها الرســـول الـــيت ف ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآل

  .فصارت الصالة عليه وعلى اآلل جزءاً واجباً ِمن الصالة ،بالصالة عليه وعلى آله
____________________  

  .آية املباهلة/ التفسري الكبري ) ١(
  .٢٣آية  :سورة الشورى) ٢(

    



١٨٧ 

  :األدلّة ِمن السّنة النبويّة الشريفة - ٢
إّ�م  ،كمــا تقــّدم  ،بأحّقيّــة أهــل البيــت باإلمامــة قــد استشــهدوا بــآي الــوحيوإذا كــان املنــادون  ــ ف

ِمــن قــوٍل وِفعــٍل يؤّكــدان مقــام علــيٍّ  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(استشــهدوا أيضــاً مبــا وَرد عــن رســول اهللا 
  .ويفيدان تقدميهم على بقّية املسلمني ،وبِنيه

نـورِد بعضـاً ِمـن  ،يعة اإلمامية بـذلكولكي يكتمل التصّور لدى القارئ عن احتجاج مدرسة الش
  :تلك االستشهادات

تعرِّفنــا  ،)صــّلى اهللا عليـه وآلــه(برسـول اهللا  )عليــه الســالم(وعالقــة علـّي  ،إّن دراسـة الســرية النبويّـة
 )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(واستوحى ُخُلق الرسول  ،وترّىب يف ِظالل الوحي ،أّن علّيًا نشأ يف ِحْجر النبّوة

فقــد تكّفــل رســول اهللا  ،وتكّونــت يف بيئــة تلــك اُألســرة النبويّــة الطــاهرة ،شــكّلت شخصــيتهفت ،وأدبــه
 ،فنشـأ وترعـرع يف بيتـه ،وتعّهد بإعداده وتوجيهه ،تربية علّي منذ نعومة أظفاره )صّلى اهللا عليه وآله(

ـــه وكنفـــه  ،الفـــذّ لـــذلك كـــان يصـــف هـــذه العنايـــة والرتبيـــة واإلعـــداد النبـــوّي لشخصـــه  ؛وَمنـــا حتـــت ِظّل
  :فيقول
نزِلَـِة اَخلِصيَصـةِ  ،ِبالَقَرابَـِة الَقرِيبَـةِ  - صّلى اُهللا عليِه وآلِـهِ  - وَقْد َعِلْمُتْم ِمْن َرُسوِل اهللاِ (

َ
َوَضـَعِين  ،وامل

وكــان  ،َوُيِشــمُِّين َعْرفَــهُ  ،َوميُِسُّــِين َجَســَدهُ  ،َوَيْكنُـُفــِين يف فـَرَاِشــهِ  ،َيُضــمُِّين إىل َصــْدرِهِ  ،يف ِحْجــرِه َوأَنــا َولَــدٌ 
  ...وال َخْطَلًة يف ِفْعلٍ  ،وما َوَجَد يل َكْذبًَة يف قـَْولٍ  ،َميَْضُغ الشَّيَء ُمثَّ يـُْلِقُمِنيهِ 

ــاع الفصــيل أثَــر أّمــه ):عليــه الســالم(ّمث قــال  يرفــع يل كــّل يــوم ِمــن أخالقــه  ،ولقــد كنــت أتبُعــه اتّب
ريي ،ان جيــاوُر كــّل ســنة حبــراءولقــد كــ ،ويــأمرين باإلقتــداء بــه ،َعَلمــاً  وْمل جيمــع بيــت  ،فــأراه وال يــراه غــ

أرى نـور الـوحي  ،وخدجيـة وأنـا ثالثهمـا )صّلى اهللا عليه وآلـه(أحد يومئٍذ يف اإلسالم غري رسول اهللا 
  وأشّم ريح ،والرسالة

    



١٨٨ 

  .)١()...النبّوة
 ،لــيت ْمل تتلــّوث بــأدران اجلاهليــةا ،وهــو ملـّـا يــزل يف ِظــّل الفطــرة النقيّــة ،وهكــذا احتضــن النــّيب علّيــاً 
فقـد  ،وْمل ميارس لوناً ِمـن ألـوان السـلوك احملـّرم ،فلْم يسجد لصنٍم قطّ  ،وْمل تتأثّر برواسب البيئة الوثنّية
لــذا خّصــه املســلمون بالوصــف بــالتكرمي ودأبــوا  ؛وأكمــل الرســول تربيتــه ،عصــم اهللا فطرتــه بتوفيــٍق منــه

ِلمـا خّصـه اهللا بكرامـة التطهـري ِمـن  ؛كّلمـا ذُكـر امسـه الشـريف  )وجههكّرم اهللا (على التعقيب بقوهلم 
  .والتأثّر بعادا_ا وتقاليدها ،رْجس السجود للَوثنية
عـــن عالقتـــه الرتبويـــة واإلعداديـــة برســـول اهللا  ،يف مـــوارد ُأخـــرى )عليـــه الســـالم(وقـــد حتـــّدث علـــّي 

  :منها ،وذلك االختصاص النبوّي بعليّ  ،فنقل الرواة تلك األحاديث ،)صّلى اهللا عليه وآله(
كانــت يل ســاعة ِمــن الســَحر أدخــل فيهــا ( :أنّــه قــال ،أخــرج النســائي عــن ابــن عّبــاس عــن علــيٍّ 

وإن ْمل يكـن  ،فكان ذلك إذنه يل ،فإن كان يف صالته سبَّح ،)صّلى اهللا عليه وآله(على رسول اهللا 
  .)٢()يف صالته أِذن يل

مــدخل بالليــل  :مــدخالن )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(كــان يل ِمــن النــّيب ( ):عليــه الســالم(وقــال علــّي 
  .)٣()فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل ،ومدخل بالنهار

ألت رســول اهللا ( :أنّــه قــال ،)عليــه الســالم(وأخــرج النســائي أيضــاً عــن اإلمــام علــّي  كنــت إذا ســ
  ،)٤()وإذا سكتُّ ابتدأين ،أعطاين )صّلى اهللا عليه وآله وسّلم(

____________________  
  .١٩٢خطبة  ٣٠٠ص  ):تنظيم صبحي الصاحل(ْ�ج البالغة /  )عليه السالم(اإلمام علّي ) ١(
  .٢/  ٨٥٠٠ح /  )٣٦باب ( ١٤١ :٥ )كتاب اخلصائص(الُسنن الكربى / النسائي ) ٢(
  .٢/  ٨٥٠٢ ح/  ١٤١ :٥ املصدر السابق) ٣(
وكــذلك  ،١٢٥ :٣ واملســتدرك علــى الصــحيحني للحــاكم ،٤/  ٨٥٠٤ح/  )٣٧بــاب ( ١٤١ :٥املصــدر الســابق ) ٤(

  .١٢٠ :١٣ رواه املّتقي اهلندي يف كنز العّمال
    



١٨٩ 

  .)١(وْمل ُخيرجاه ،صحيٌح على الشيخني :وقال ،ورواه احلاكم يف املستدَرك
فـإّن هنـاك ممارسـات مهّمـة قـد مارسـها رسـول  ،وباإلضافة إىل تلـك الشـواهد ِمـن السـرية العمليـة

 :وهـي ،وقـدره يف األُّمـة والرسـالة )عليـه السـالم(لُيثبـت لألُّمـة مقـام علـّي  ؛)صّلى اهللا عليه وآلـه(اهللا 
فجعـل عليّـاً  ،عندما آخى بـني املهـاجرين واألنصـار ،مؤاخاة رسول اهللا لعليٍّ دون غريه ِمن الصحابة

  .أخاً له
املرّجحــة  ،معناهــا وداللتهــا )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(الرابطــة بــني علــّي ورســول اهللا ولتلــك املؤاخــاة و 

ال يــرتبط بربــاط األخــّوة  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فــالنّيب  ،واملعرِّفــة مبقامــه بــني املسلميـــن ،لشــخص علــيّ 
حيتـّل هـذا و  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(إالّ مع شخٍص مؤّهـل ألن يـؤاخي رسـول اهللا  ،العقيدية والنْفسية
  .املوقع العظيم

آخـــى بـــني النـــاس وتـــَرك عليّـــاً حـــّىت بقـــَي  )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(املّتقـــي اهلنـــدي أّن النـــّيب  وروى
 ؟آخيت بني أصـحابك وتـركتين )صّلى اهللا عليه وآله(يا رسول اهللا ( :فقال ،ال يرى له أخاً  ،آِخرهم
 :فقـل ،فـإن حاجَّـك أحـدٌ  ،وأنـا أخـوك ،أنت أخـي ،إّمنا تركتك لنْفسي ):صّلى اهللا عليه وآله(فقال 

  .)٢()ال يّدعيها بعدك إالّ كّذاب ،)صّلى اهللا عليه وآله(أنا عبد اهللا وأخو رسوله 
هـــــو  ،لإلمامــــة )عليــــه الســــالم(وِمــــن األدلّــــة الــــيت اســــتدّل Oـــــا اإلماميــــة علــــى اســــتحقاق علـــــّي 

عنــدما خــرج  ،لــى املدينــة يف غــزوة تبــوكلــه يف أهلــه وع )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(اســتخالف رســول اهللا 
  .فرتك علّياً والياً على املدينة ،يقود جيش املسلمني )صّلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 )وسـّلم] وآلـه [ صـّلى اهللا عليـه (أّن رسول اهللا  ،وروى أمحد بن حنبل يف مسنده ِمن عّدة ُطُرق
 :يـا رسـول اهللا( :فقـال علـيّ  ،علـى املدينـة )رضـي اهللا عنـه(حني خرج يف غزوة تبـوك اسـتخلف عليّـاً 
  ما كنت أحّب أن خترج وجهاً إالّ وأنا

____________________  
  )).عليه السالم(باب فضائل علّي بن أيب طالب ( ،كتاب معرفة الصحابة/  ١٢٥ :٣مستدرك احلاكم ) ١(
  .٣٦٤٤٠ح /  ١٤٠ :١٣كنز العّمال ) ٢(

    



١٩٠ 

  .)١()غري أنّه ال نيبَّ بعدي ،أو ما ترضى أن تكون مّين مبنزلة هارون ِمن موسى :فقال ،معك
ــأّن عليّــاً قــال لرســول اهللا  ،كمــا روى مســلم هــذه الشــهادة النبويّــة مــا  ( ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ب

أمـا ترضـى أن تكـون مـّين  ):صـّلى اهللا عليـه وآلـه(فقـال لـه  ،إّال وأنا معك ،كنت أُوثر خترج يف وجه
  .)٢()إّال أنّه ال نيبَّ بعدي ،مبنزلة هارون ِمن موسى

ال ســّيما وأّن هــذا  ،بالتحليــل والدراســة ،لقــد تنــاول البــاحثون هــذا الــنّص النبــوّي املقــرون بالِفعــل
 ،وهـــي االســـتخالف ،ومهـــا ُمنصـــّبان علـــى حقيقـــٍة واحـــدة ،القـــول جـــاء قرينـــًة مفّســـرة للِفعـــل النبـــويّ 

ليحمـل مهّمـة هـارون ذا_ـا  ؛وعلـّي يوضـع بـنْفس املوضـع يف التصـريح النبـويّ  ،فهارون خليفة موسى
يف َمـن  )صّلى اهللا عليـه وآلـه(نيابًة عن النّيب  ،وهي االستخالف الِفعلي ،)عليه السالم(بعد موسى 

  .كان له الوالية عليهم
اسـتخلفه يف املدينـة  عنـدما ،لُألّمـة موقـع علـّي منـه )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وكما َجسَّـد رسـول اهللا 

جـاء  ،يف مّكة املكّرمة قد وعد علّياً باخلالفـة ِمـن بعـده )صّلى اهللا عليه وآله(كان رسول اهللا   ،املنّورة
قْـَربWَِ ( :ذلك عندما أَمر بأن يُنذر عشريته بقول اهللا تعاىل

َ
نِذْر َعِشbَتََك األ

َ
فـدعا ثالثـني  ،)٣()َوأ

 ،َمـــن يضــمن عــّين ديـــين( :قــال هلــم ،انتهــوا ِمــن تنـــاول الطعــام فلّمــا ،وأطعمهـــم ،رُجــًال ِمــن عشــريته
  .)٤()أنت :فقال ،أنا :فقال عليّ  ؟ويكون معي يف اجلّنة ،ويكون خليفيت ،ومواعيدي

  يوم اُمتحن عدد ِمن ،يوم خيرب )صّلى اهللا عليهم(وشهادة رسول اهللا لعليٍّ 
____________________  

  .١٧٧ :١مسند أمحد ) ١(
بـاب فضـائل علـّي بـن أيب (كتـاب فضـائل الصـحابة / طبع دار الكتُـب الِعلميـة /  ٣٦١ - ٣٦٠ :٢مسلم صحيح ) ٢(

ـــاري  ).طالـــــب  ٥٩٩ - ٥٩٨ :٥والرتمـــــذي  .٤١٥٣ح /  )٧٤بـــــاب ( ٦٧كتـــــاب املغـــــازي   .١٦٠٢ :٤صـــــحيح البخــ
 ٤٤ :٥والُسـنن الكـربى للنسـائي  .٣٢ :٣ ،١٧٩ :١ومسـند أمحـد  .٣٧٣١ح /  )٢١بـاب ( ٢٥٠ ):كتاب املناقـب(
  .٨١٤٣ح /  ٤باب  )كتاب املناقب(
  .٢١٤آية  :سورة الشعراء) ٣(
  .٥٤٣ :١شواهد التنزيل  ،٣٢١ :٢تاريخ الطربي  ،١١١ :١مسند أمحد ) ٤(

    



١٩١ 

 :يقـول ،عـن أيب بريـدة( :فقد روى النسائي يف الُسنن الكربى ،الصحابة يف ذلك املوقف العسري
 ،فانصــرف وْمل يُفــتح لــه ،وأخــذ ِمــن الغــد ُعَمــر ،وْمل يُفــتح لــه ،خــذ اللــواء أبــو بكــرفأ ،حاصــْرنا خيــرب

إّين دافـٌع لـوائي غـداً إىل  ):صـّلى اهللا عليـه وآلـه(فقـال رسـول اهللا  ،وأصاب الناس يومئٍذ شّدة وجهد
  .ال يرجع حّىت يُفتح له ،وحيّبه اهللا ورسوله ،رُجٍل حيّب اهللا ورسوله
مثّ  ،صـّلى الغـداة )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(فلّمـا أصـبح رسـول اهللا  ،ا أّن الفْتح غـداً وبْتنا طيّبة أنفسن

صـّلى اهللا (فمـا منّـا إنسـان لـه منزلـة عنـد رسـول اهللا  ،والناس على مصـاّفهم ،ودعا باللواء ،قام قائماً 
فتَفـل يف  ،وهـو أرمـد ،فـدعا علـّي بـن أيب طالـب ،إالّ هـو يرجـو أن يكـون صـاحب اللـواء )عليه وآله
  .)١()وأنا فيَمن تطاول هلا :قال ،وفتح اهللا له ،ودفع إليه اللواء ،ومسح عنه ،عينيه

ليعــّرف عالقتــه  ؛)عليــه الســالم(يف موقــٍع آَخــر عــن علــّي  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وحتــّدث الرســول 
ي عـــّين إّال أنـــا أو ال يـــؤدّ  ،إّن عليّـــاً مـــّين وأنـــا ِمـــن علـــيّ ( :فقـــال ،وباألُّمـــة ِمـــن بعـــده ،حبامـــل الرســـالة

  .)٢()عليّ 
ــــه وآلــــه(وهكــــذا كــــّون الرســــول  خــــالل املواقــــف واألحــــداث واملناســــبات بأقوالــــه  )صــــّلى اهللا علي

  .وإبرازاً واضحاً لشخصه ،تعريفاً خاّصاً بعليّ  ،وأفعاله
ليعـــيش يف بيئـــة  ؛نقلـــه ِمـــن بيـــت أبيـــه أيب طالـــب إىل بيتـــه الشـــريف )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(فهـــو 
ويؤاخيـه ويزّوجـه  ،وكان خيتّص به فيعلمه ويبّصره يف اُألمور والوقـائع ،ويتعّلم ِمن سلوكه وأدبـه ،النبّوة

  فلقد. .( :ويقول هلا ،)عليها السالم(ابنته فاطمة 
____________________  

 :٥ سندهويف معناه أمحد يف م .٧/  ٨٤٠٢ح  ٤ب /  )كتاب اخلصائص( ١٠٩ :٥يف الُسنن الكربى / النسائي ) ١(
ــاري  .٩٩ :١/  ٣٥٨ ،٣٥٣ ـــ ـــازي( ١٥٤٢ :٤والبخــ ـــ ـــاب املغـ ـــ ــلم  .٣٩٧٣ ،٣٩٧٢ح /  ٣٦ب  ،٦٧ )كتـ ـــ  :٢ومســـ
ح ) / ٥٠( )كتــاب املناقــب( ٥٩٦ :٥والرتمــذي  .بــاب فضــائل اإلمــام علــيّ  )كتــاب فضــائل الصــحابة( ٣٦١ - ٣٦٠

٣٧٢٣.  
والنسـائي  .٣٧١٩ح /  ٢١بـاب ) ٥٠( )كتـاب املناقـب( ٥٩٤ :٥سـنن الرتمـذي  .١٦٥ ،١٦٤ :٤مسـند أمحـد ) ٢(

  .١١/  ٨١٤٧ح /  ٤باب  )كتاب املناقب( ٤٥ :٥يف السنن الكربى 
    



١٩٢ 

  .)١()وأكثرهم ِعلماً  ،زوجتِك أعظمهم حلماً 
وهــو  ،هــو أخــي وخليفــيت ووارثــي ووّيل املــؤمنني بعــدي :ويف مجــوع النــاس ،ّمث ينــادي يف املســلمني

وهـــو أّول النـــاس إســـالماً وأكثـــرهم ِعلمـــاً  . ورســـوله وحيّبانـــهُحيـــّب اهللا ،مـــّين مبنزلـــة هـــارون ِمـــن موســـى
  .وجهادا ً 
  :األدلّة العقلية - ٣

مشــكلة الواليــة واإلمامــة  ،)حبــث حــول الواليــة(يف كتابــه  )قــّدس ســّره(ويعــرض الشــهيد الصــدر 
صـّلى (وقـد َخطـا القائـد األعظـم ( :فيقـول ،فيناقشها نقاشاً عقليـاً وُعرفيـاً وحتليليـاً  ،واالختالف فيها
وكان على عمليـة التغيـري أن تواصـل  ،خطوات مدهشة يف برهٍة قصرية ،بعملية التغيري )اهللا عليه وآله
الذي أدرك منذ فرتة قبل وفاته أّن أَجلـه  ،)صّلى اهللا عليه وآله(حّىت بعد وفاة النّيب  ،طريقها الطويل

  .وْمل يفاجئه املوت مفاجأة ،)اعحّجة الود(وأعلن ذلك بوضوح يف  ،قد دنا
حــّىت إذا ْمل نـُـدخل يف  ،وهــذا يعــين أنّــه كــان ميِلــك فرصــة كافيــة للتفكــري يف مســتقبل الــدعوة بعــده

ويف هــذا الضــوء ميكننــا أْن  .املوقـف عامــل االّتصــال الغيــيب والرعايــة اإلهليــة للرســالة عــن طريــق الــوحي
باإلمكــان انتهاجهــا جتــاه مســتقبل  ،أمامــه ثــالث طُــُرقكــان   )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(نالحــظ أّن النــّيب 

  .الدعوة
ويكتفي مبمارسة َدوره يف قيـادة الـدعوة  ،أن يقف ِمن مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً  :الطريق األّول

وهــذه الســلبية ال ميكــن افرتاضــها  .ويرتكهــا يف مســتقبلها للظــروف والصــدف ،وتوجيههــا فــرتة حياتــه
  .)٢())ليه وآلهصّلى اهللا ع(يف النّيب 

  وبعهد ،باستخالف أيب بكٍر لُعَمر )قّدس سرّه(ّمث يستشهد الشهيد الصدر 
____________________  

  ).٨١باب (/  ٣٠٣ص  :للشافعي الكنجي/ كفاية الطالب ) ١(
  .١٥ :١١ )حبث حول الوالية(ا]موعة الكاملة / الشهيد حمّمد باقر الصدر ) ٢(

    



١٩٣ 

  !؟فكيف يغفل الرسول عن ذلك ،الستشعارهم حباجة األُّمة إىل خليفة ؛ُعَمر إىل مجاعٍة معيّنة
فيجعـل  ،ويّتخذ موقفـاً إجيابيـاً  ،أن خيّطط الرسول القائد ملستقبل الدعوة بعد وفاته :الطريق الثاني

علـى أسـاس نظـام الشـورى يف جيلهـا العقائـدي  ،القيمومـة علـى الـدعوة وقيـادة التجربـة لُألّمـة املمثّلـة
  .)١(األّول

يدحضــه مســتدال3 بــأّن الرســول ْمل  ،هــذا االفــرتاض )قــّدس ســرّه(وبعــد أن يعــرض الشــهيد الصــدر 
لـذا فـإّن املراقـب ال يشـاهد أّي أثَـٍر  ؛لبناء القيادة على أساس الشـورى ،يقم بعملية اإلعداد والتوعية

وأّن التيّــارين البـــارزين يف الصـــحابة  ،وال يف التيّــار الطليعـــي ،عملــّي هلـــذه النظريــة يف التفكـــري الشـــعيب
  :مها

  .وهو التّيار الذي كان يؤِمن بالنصّ  ،تّيار أهل البيت - ١
والعهــد  ،الــذي كــان ِمــن أبــرز قادتــه أبــو بكــر وُعَمــر اللــذان جلئــا إىل التعيــني ،تّيــار الســقيفة - ٢

  .دون أن يرتكا األمر لشورى األُّمة ،إىل أشخاص معّينني ِمن بعدهـم
وأّن  ،ْمل يكونــا ليؤِمنــا بالشــورى لتعيــني اإلمــام ،يســتنتج ِمــن ذلــك أّن أوعــى تيّــارين يف األُّمــةوهــو 

هــو الطريــق  ،لــذا فهــو يســتنتج أّن الطريــق الثالــث ؛االّجتــاه الشــعيب كــان يغلــب عليــه الطــابع القَبلــي
  :لذلك يقول .الوحيد للحفاظ على مستقبل الدعوة

ومعقـوًال علـى ضـوء  ،الـذي بقـَي منسـجماً مـع طبيعـة األشـياء وهو الطريق الوحيد :الطريق الثالث
صــّلى اهللا عليــه (وهــو أن يقــف النــّيب  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وســلوك النــّيب  ،ظــروف الــدعوة والــدعاة

 ،فيختــار بــأْمٍر ِمــن اهللا ســبحانه وتعــاىل شخصــاً  ،ِمــن مســتقبل الــدعوة بعــد وفاتــه موقفــاً إجيابيــاً  )وآلــه
لتتمثّـــل فيـــه املرجعيـــة  ؛فيعـــّده إعـــداداً رســـالياً وقياديـــاً خاّصـــاً  ،ده يف كيـــان الـــدعوةيرّشـــحه ُعمـــق وجـــو 

  الفكرية والزعامة السياسية
____________________  

  .٢١ :١١ )حبث حول الوالية(ا]موعة الكاملة / الشهيد حمّمد باقر الصدر ) ١(
    



١٩٤ 

  .)١( للتجربة
عليـه (وحتّول اخلالفة عن شـخص علـيٍّ  ،النبويّ ّمث جييب بعد ذلك عن سبب املوقف ِمن النّص 

  :فيوّضح أّن املشكلة كانت تكُمن يف نشوء اّجتاهني يف الصّف اإلسالمي ،)السالم
والتسـليم املطلـق للـنّص الـديين يف كـّل جوانـب  ،االّجتاه الذي يؤِمن بالتعّبد بالِدين وحتكيمه :أّوالً 
  .احلياة

ــــاً  ــــد :ثاني ــــب منــــه التعّب ــــن  ،االّجتــــاه الــــذي ال يــــرى أّن إميانــــه بالــــِدين يتطّل إّال يف نطــــاٍق خــــاّص ِم
وجــواز التصــّرف علــى أساســه بــالتغيري والتعــديل يف  ،ويــؤِمن بإمكانيــة االجتهــاد ،العبــادات والغيبيــات

  .)٢(وْفقاً للمصاحل يف غري ذلك النطاق ِمن جماالت احلياة  ،النّص الديين
  :يف آِخر يوم ِمن أيّام حياته ،وقد انعكس ِكال االّجتاهني يف جملس الرسول :قائالً ّمث يستطرد 

صــّلى اهللا عليــه (ملـّـا حضــرت رســول اهللا  :قــال ،فقــد روى البخــاري يف صــحيحه عــن ابــن عّبــاس
هلّم أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـّلوا  :قال النيبّ  ،ويف البيت رجال فيهم ُعَمر بن اخلطّاب ،الوفاة )وآله
فـاختلف أهـل  ،حسـبنا كتـاب اهللا ،إّن النّيب قد غَلب عليه الوَجع وعندكم القرآن :فقال ُعَمر .دهبع

ومـنهم َمـن يقـول  ،قّربـوا يكتـب لكـم النـّيب كتابـاً لـن تضـّلوا بعـده :منهم َمن يقول ،البيت فاختصموا
  .قوموا :قال هلم ،فلّما أكثروا اللغو واالختالف عند النيبّ  ،ما قال ُعَمر

 .ومـــدى التنـــاقض والصـــراع بينهمـــا ،الواقعـــة وحـــدها كافيـــة للتـــدليل علـــى ُعمـــق االّجتـــاهني هـــذه
مـــا حصـــل ِمـــن نـــزاٍع وخـــالف بـــني  - لتصـــوير ُعمـــق االّجتـــاه ورســـوخه - وميكـــن أن نضـــيف إليهـــا

  بالرغم ِمن ،على اجليش )ُأسامة بن زيد(الصحابة حول تأمري 
____________________  

  .٣٩ :١١ )حبث حول الوالية(ا]موعة الكاملة / الشهيد حمّمد باقر الصدر ) ١(
  .٤٨ - ٤٧ص  :املصدر السابق) ٢(

    



١٩٥ 

 ،وهــــو مــــريض )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(حــــّىت خــــرج الرســــول  ،الــــنّص النبــــوّي الصــــريح علــــى ذلــــك
ولـئن طعنـُتم يف  ،ةيا أيّها الناس مـا مقالـة بلَغتـين عـن بعضـكم يف تـأمري ُأسـام( :وخطب الناس وقال

وأّن ابنـه ِمـن  ،وأمي اهللا إنّـه كـان خلليقـاً باإلمـارة ،لقـد طعنـتم يف تـأمريي أبـاه ِمـن قْبلـه ،تـأمريي ُأسـامة
  ).بعده خلليق Oا

قــد انعكســا  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وهــذان االّجتاهــان اللــذان بــدأ الصــراع بينهمــا يف حيــاة النــّيب 
  .زعامة اإلمام للدعوة بعد النيبّ على موقف املسلمني ِمن أطروحة 

دون  ،فاملمثّلون لالّجتاه التعّبدي وجدوا يف النّص النبـوّي علـى هـذه األطروحـة سـبباً ُملزمـاً لقبوهلـا
فقد رأى أنّه بإمكانـه أْن يتحـّرر ِمـن الصـيغة املطروحـة ِمـن ِقبَـل  ،وأّما االّجتاه الثاين ،توّقف أو تعديل

إذا أّدى اجتهــــاده إىل صــــيغٍة ُأخــــرى أكثــــر انســــجامًا يف تصــــّوره مــــع  ،)صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(النــــّيب 
  .)١(الظروف

رغـم مـا  ،حتليًال وتفسرياً ِلما جـرى بعـد وفـاة الرسـول )قّدس سرّه(وهكذا يعرض الشهيد الصدر 
  .بني األيدي ِمن نصٍّ وبيان نبوّي كافٍ 

يـرى أحقيّــة علـّي وأهــل بيتــه  ،منــذ عهـد الــدعوة ،كـّل تلــك احلقـائق جعلــت اّجتاهـاً ِمــن املسـلمني
 ،واإلشــراف الفكــري علــى اخلــّط واملســرية اإلســالمية ،وخالفــة رســول اهللا ،باإلمامــة )علــيهم الســالم(

  .ظهروا وتكّتلوا بعد أحداث السقيفة ،)عليهم السالم(فكانوا شيعًة آلل البيت 
ورؤيــــتهم  ،ب والســــّنةوإّن هلـــذا االّجتــــاه مدرســــته الفكريــــة اإلســــالمية القائمـــة علــــى أســــاس الكتــــا

كمـا كـان إلخـوا�م الـذين ُمسـُّوا أهـل   ،الِعلمية ومنهجهم يف فـَْهم اإلسالم وتنظيم احلياة على أساسه
  .السّنة اّجتاُههم ومدرستهم يف فْهم اإلسالم ووْعيه

  حريٌّ Oم ،وبعد قروٍن ِمن تاريخ اُألّمة وامتداد املسلمني كاّجتاهني أساسني
____________________  

  .٤٩ :١١ )حبث حول الوالية(ا]موعة الكاملة / السّيد حمّمد باقر الصدر ) ١(
    



١٩٦ 

تعمـــل بكتـــاب اهللا و_تـــدي Oـــْدِي رســـول اهللا  ،أن يكونـــوا كمـــا دعـــاهم اهللا ورســـوله أُّمـــة واحـــدة
  .بعيداً عن الُفرقة واخلالف ،)صّلى اهللا عليه وآله(

كــان لتكــوين صــورٍة حقيقيــٍة عــن   ،أّن مــاّمت إيضــاحه ِمــن تعريــف بالتشــّيع والشــيعة ،وجــدير ذِكــره
ووْعـِي الكتـاب  ،وليعرف املسلمون بعضهم بعضاً يف ِظّل أْخَوة اإلميـان ،نشأة التشّيع وتكّون الشيعة

  .والسّنة بعيداً عن اجلهل والعصبية
أّن املسـلمني  :وهـي ،برسالة القـرآن ودعوتـهوهناك حقيقة إسالمية كربى جيب أن يِعَيها املؤمنون 

وشــيعًة آلل البيـت النبــوّي  ،الصـادقني بإسـالمهم جيــب أن يكونـوا مجيعــاً أهـل السـّنة واملتمّســكني Oـا
  .وأتباعاً هلم

ـــزام بالســـّنة وجمانبـــة البدعـــة هـــو الـــركن األســـاس ـــان  ،فـــإّن االلت ـــِدين وكي بعـــد كتـــاب اهللا يف بُنيـــة ال
وِمــن  ،ومشــايعتهم هــو ِمــن أبــرز خصــائص اإلميــان )علــيهم الســالم(البيــت  وأّن حــّب أهــل ،رســالته

  .فرائض اإلسالم على املسلمني مجيعاً 
ــك هــو مــنهج أهــل البيــت  وهــو مــنهج كــلِّ مســلٍم صــادق  ،وَمــن شــايـََعهم )علــيهم الســالم(وذل

لـــى الســـّنة ِمـــن أْجـــل احلفـــاظ ع )علـــّي وبنـــوه( )علـــيهم الســـالم(إذ كـــافح أئّمـــة أهـــل البيـــت  ،اإلميـــان
  .وحماربة الِبدَع وتنقية التفكري اإلسالمي منها ،وإحيائها

هــي املصــدر الثــاين بعــد القــرآن يف التشــريع والفكــر  ،فالســّنة املطّهــرة يف فـَْهــم مدرســة أهــل البيــت
وتنقيــة الفْهــم  ،وُهــم الــدعاة إىل التمّســك بالُســّنة ،وهــي أداة فـَْهــم القــرآن وبيانــه ،واملعرفــة اإلســالمية

  .لذلك جاء التأكيد على حماربة الِبدَع وااللتزام بالُسّنة ؛ِمن البدعة ،تفكري واملمارسة اإلسالميةوال
 :قــال ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(أّن رســول اهللا  ):علــيهم الســالم(فقــد وَرد يف روايــات أهــل البيــت 

  ،فَمن ْمل يفعل ،فلُيظهر العاِمل ِعلمه ،إذا ظهرت الِبدَع يف أُّميت(
    



١٩٧ 

  .)١()لعنة اهللا فعليه
 )٢(كــّل ِبدعــة( ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(عــن رســول اهللا  - البــاقر والصــادق - وروي عــن اإلمــامني

  .)٣()وكّل ضاللة سبيلها إىل النار ،ضاللة
أرأيـت إن كــان   :فقـال الرُجــل ،فأجابــه فيهـا ،مسـألةً  )عليـه الســالم(وسـأل رُجـل اإلمــام الصـادق 
صّلى (فهو عن رسول اهللا  ،َمه ما أجبتك فيه ِمن شيءٍ ( :فقال له ؟كذا وكذا ما يكون القـول فيـها

  .)٤()فـي شـيء )أرأيت( :لسـنا ِمن ،)اهللا عليه وآله
أكّل شـيٍء يف كتـاب اهللا  :قلت له( :قال )عليهم السالم(وسأل مساعة اإلمام موسى بن جعفر 

  ؟أو تقولون فيه ؟)صّلى اهللا عليه وآله(وسّنة نبّيه 
  .)٥())صّلى اهللا عليه وآله(بل كّل شيٍء يف كتاب اهللا وسّنة نبّيه  :قال

وكّل حـديٍث ال  ،كّل شيٍء مردود إىل الكتاب والسّنة( :قوله )عليه السالم(وروي عن الصادق 
  .)٦()فهو زخرف ،يوافق كتاب اهللا

____________________  
  .٥٤ :١اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .ي كّل ما أدخل يف الِدين وهو ليس منهه :الِبدعة) ٢(
  .٥٦ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٣(
  .٥٨ :١املصدر السابق ) ٤(
  .٦٢ :١املصدر السابق ) ٥(
  .٦٩ :١املصدر السابق ) ٦(

    



١٩٨ 

  العدالة وشرعية السلطة
هـي اسـتقامة احلـاكم السـلوكية والتزامـه  ،إّن ِمن املرتكزات األساسية يف الفكـر السياسـي اإلمـامي

أو  ،أو العباديـــة ،ســـواء الشخصـــّية ،بأحكــام الشـــريعة والقـــانون اإلســـالمي يف كـــّل جمــال ِمـــن جماالتـــه
  .السياسية واالقتصادية وغريها

بإمامــة  :وقــالوا ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ولقــد اشــرتط الشــيعة اإلماميــة الِعصــمة يف خلفــاء الرســول 
ـــداه احلســـن واحلســـني  ،وِعصـــمة اثـــين عشـــر إمامـــاً  ـــة  )علـــيهم الســـالم(ُهـــم علـــّي وَوَل وتســـعة ِمـــن ذرّي

ــٍة ِمــن القــرآن الكــرمي ،)علــيهم الســالم(احلســني  وروايــات ِمــن الســّنة  ،معتمــدين يف فْهِمهــم علــى أدّل
  .النبويّة املطّهرة

ــا يف غــري األئّمــة االثــين عشــر املطّهــرين الشــيعة اإلماميــة شــرطاً أساســاً يف حتّقــق  فقــد اشــرتط ،أّم
  .هو ِصفة العدالة ،وشرعية احلاكم ووجوب طاعته ،الوالية

 ،وال ميثّـل اإلسـالم يف سـلوكه ،فإّن احلـاكم اجلـائر الفاسـق الـذي ال يلتـزم بقـانون الشـريعة وِقَيمهـا
 ؛يــــاد_موال يصــــلح لق ،ولــــيس لــــه واليــــة علــــى املســــلمني ،ال ميلــــك الشــــرعية ،هــــو حــــاكم منحــــرف

 )صّلى اهللا عليه وآلـه(وهي دعوة القرآن وسرية الرسول  ،فاإلسالم ُبين على احلّق والعْدل واالستقامة
  .ومنطق الشريعة

) ِmَْـtَْعِن الَْفْحَشـاء َوالُْمنَكـِر َوا nََْوَين lَِيتَاء ِذي الُْقْرVُمُر بِالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َو
ْ
إِن% اب% يَأ

ُرونَ يَِعُظُكْم لَ    .)١()َعل%ُكْم تََذك%
َذا َحَكْمتُم َنWَْ اy%اِس ( ِVْهِلَها َو

َ
َمانَاِت إَِ. أ

َ
ن تُؤدُّواْ األ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
ن إِن% اب% يَأ

َ
  أ

____________________  
  .٩٠آية  :سورة النحل) ١(

    



١٩٩ 

ا يَِعُظُكم بِِه إِن%    .)١()اب% َ?َن َسِميعاً بَِصbاً kَُْكُمواْ بِالَْعْدِل إِن% اب% نِِعم%
رِْض َكَمـا اْسـتَْخلََف (

َ
اlَِاِت لَيَْسـتَْخِلَفن%ُهم 9ِ األ يَن آَمنُوا ِمنُكْم وََعِملُوا الص% ِ

%iا ُ وََعَد اب%
ي اْرتََ( لَُهمْ  ِ

%iلَُهْم ِدينَُهُم ا %iَ يَن ِمن َقبِْلِهْم َو7ََُمكِّ ِ
%i٢()...ا(.  

aِ قَاَل َوVِذ انْ ( ي% ُهن% قَاَل إkِِّ َجاِعلَُك لِلن%اِس إَِماماً قَاَل َوِمن ُذرِّ َيم%
َ
ُه بَِكِلَماٍت فَأ Xَ إِبَْراِهيَم َربُّ  تَ

 َWالِِم   .)٣()َال َفنَاُل َقْهِدي الظ%
ُكُم اy%ارُ ( يَن َظلَُمواْ َفتََمس% ِ

%i٤()...َوَال تَْرَكنُواْ إَِ. ا(.  
ِفWَ  َوال تُِطيُعوا( ِoْْمَر الُْم

َ
  .)٥()أ

  .)٦()ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اهللا( :قوله )صّلى اهللا عليه وآله(وروي عن الرسول 
  .)٧()أفضل اجلهاد كلمة حّق عند سلطان جائر( ):صّلى اهللا عليه وآله(وروي عنه 

  .)٨()خرج ِمن ِدين اهللا ،َمن أرضى سلطاناً مبا يسخط ربّه( ):صّلى اهللا عليه وآله(وقوله 
  ورُجل ،سّيد الشهداء محزة بن عبد املطّلب( ):صّلى اهللا عليه وآله(وقوله 

____________________  
  .٥٨آية  :سورة النساء) ١(
  .٥٥آية  :سورة النور) ٢(
  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ٣(
  .١١٣آية  :سورة هود) ٤(
  .١٥١آية  :سورة الشعراء) ٥(
/  ٧٩٢ :٥وكنـز العّمـال  .٢٢ :١٠ ،١٤٥ :٣وتاريخ بغداد  .٤٠٩ ،٦٦ ،١٣١/ ١أمحد بن حنبل مسند اإلمام ) ٦(

  .١٤٤٠١ح 
األمـر بـاملعروف والنهـي عـن ( ٦٤ :٣كنـز العّمـال   .٥ح /  )كتـاب احلـدود( ٢٢٥ :٣الرتغيـب والرتهيـب / املنذري ) ٧(

  .٥٥١١ح /  )املنكر
  .١٠٤ :٤مستدرك احلاكم  .٣ح /  )ترهيب احلاكمكتاب ( ٢٠٠ :٣الرتغيب والرتهيب / املنذري ) ٨(

    



٢٠٠ 

  .)١()فقتله ،فنهاه ،فأمره ،قام إىل إماٍم جائر
فِهَمــــت املدرســــة اإلماميــــة وجــــوب تــــوفّر ِصــــفة العدالــــة يف  ،وانطالقــــاً ِمــــن هــــذه املبــــادئ القرآنيــــة

 ،يـه صـفة العدالـةووجـوب خْلعِـه واسـتبداله مبَـن تتـوّفر ف ،وُحرمة طاعة احلاكم الفاسق واجلائر ،اإلمام
  .وميّثل اإلسالم بسلوكه الشخصي وممارساته السياسية

وااللتزام بوالية احلاكم العادل ووجوب طاعته هـي ِمـن شـرائط اإلميـان وواجبـات اإلنسـان املسـلم 
  .ويقام عليها كيا�م السياسي ،فهي الركيزة األساسية اليت تُبىن عليها وحدة املسلمني ،األساسية

َها( فُّ
َ
ْمِر ِمنُكمْ  يَا ك

َ
ْوvِ األ

ُ
ِطيُعواْ الر%ُسوَل َوأ

َ
ِطيُعواْ اب% َوأ

َ
يَن آَمنُواْ أ ِ

%i٢()...ا(.  
حـّددت مدرسـة أهـل  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وسـّنة اهلـادي حمّمـد  ،وتأسيساً على مبـادئ القـرآن

شـريعة وقَيمهــا ِمـن احلــاكم اجلـائر واملنحــرف عـن أحكــام ال ،موقفهـا الشــرعي )علـيهم الســالم(البيـت 
  :وتبّنت التعامل معه وْفق اآليت ،السلوكية

  .أو االعرتاف بواليته ،أو التحاكم إليه ،املقاطعة وعدم التعاون مع احلاكم الظامل - ١
هـو ُأسـلوب املقاطعـة وسـحب االعـرتاف ِمـن  ،فإّن ِمن األساليب والوسـائل السياسـية للمعارضـة

  .احلاكم الظامل
 ،الذين عاشـوا يف عصـرهم ،مقاطعة احلّكام املنحرفني )عليهم السالم(لبيت وقد تبّىن أئّمة أهل ا

 ،ولتمكـني اُألّمـة ِمـن الضـغط علـيهم ،لـردعهم عـن الظلـم واالحنـراف ؛ودعوا إىل عدم التعـاون معهـم
  .واستبداهلم بسلطة سياسية تقوم على أساس احلّق والعْدل ،والتمهيد لإلطاحة Oم

____________________  
  .٣٣٢٦٤ح /  ٦٧٥ :١١كنز العّمال   .١٩٥ :٣مستدرك احلاكم ) ١(
  .٥٩آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٠١ 

عـــني لـــه والراضـــي بـــه( :قولـــه )عليـــه الســـالم(فقـــد روي عـــن اإلمـــام الصـــادق 
ُ
 ،العامـــل بـــالظلم وامل

  .)١()شركاء ثالثتهم
 ، عليه َمـن يظلمـهسّلط اهللا ،َمن عذر ظاملاً بظُلمه( ):صّلى اهللا عليه وآله(وروي عن رسول اهللا 
  .)٢()وْمل يؤجره اهللا على ظالمته ،فإن دعا ْمل ُيستجب له

 ،وهـو يعلـم أنّـه ظـامل ،َمـن مشـى مـع ظـامل لُيِعينَـهُ ( ):علـيهم السـالم(وروي عن أئّمة أهل البيـت 
  .)٣()فقد خرج ِمن اإلسالم

 ،وأعـوا�م ،أين الظَلمـةإذا كان يوم القيامة نادى مناٍد ( :قوله )عليه السالم(وروي عن الصادق 
  .)٤()فاحشروهم معهم ،أو َمدَّ هلم َمدََّة قلم ،أو ربط كيساً  ،وَمن الق هلم دواة

فــأمجعوا علــى  ،وتنــاول فقهــاء اإلماميــة بالدراســة والتحليــل مســألة تــوّيل الوظــائف للحــاكم الظــامل
فــإن بلَــغ األمــر ســْفك  ،مــا ْمل ينــتج عــن تلــك احلــاالت ســْفك الــدماء ،حترميهــا إالّ يف حــاالت حمــّددة

وسـنجد أيضـاً هلـذا الـرأي  ،فـال ُعـذر وال إجـازة ألحـٍد أن يتـوّل تلـك املهـام والوظـائف ،الدماء ظلمـاً 
  .اليت حتّدثت يف هذا املوضوع ،عند قراءة بعض النصوص الفقهية

 وهـــو ِمـــن أعـــاظم فقهـــاء اإلماميـــة يف القـــرن الســـادس ،)رمحـــه اهللا تعـــاىل(قـــال ابـــن إدريـــس احللّـــي 
ِمــن ِقَبلــه إّال َمــن  ،فــال جيــوز ألحــٍد أن يتــوّىل شــيئاً ِمــن األمــور خمتــاراً  ،أّمــا الســلطان اجلــائر( :اهلجــري
ــًة ِمــن جهتــه ،أو يغلــب علــى ظنّــه ،يعلــم متّكــن ِمــن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن  ،أنّــه إذا تــّوىل والي
  وِقسمة األمخاس والصدقات ،املنكر

____________________  
  .١٦ح /  ٣٣٣ :٢األصول ِمن الكايف /  الكليين) ١(
  .١٨ح /  ٣٣٤ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٣١٥ص  ):فصل الظلم(مشكاة األنوار / الطربسي ) ٣(
  ).كتاب الِعشرة( ١٧ح /  ٣٧٢ :٧٥حبار األنوار / ا]لسي ) ٤(

    



٢٠٢ 

وال  ،وال خمــال3 بــه ،وال يكــون يف شــيء ِمــن ذلــك تاركــاً لواجــب ،وِصــلة اإلخــوان ،إىل مســتحّقيها
فـــإْن َعلِـــم أو ظـــّن أنّـــه ال  .فإنـّــه حينئـــٍذ مســـتحّب لـــه التعـــّرض لتـــوّيل األمـــر ِمـــن جهتـــه .فـــاعًال لقبـــيح

ْمل جيــــز لــــه تــــوّيل  ،أو أن يفعــــل قبيحــــاً  ،وأنّــــه ال بــــّد لــــه ِمــــن اإلخــــالل بواجــــب ،يــــتمّكن ِمــــن ذلــــك
  .)١()...ذلك

عنــد حديثــه  ،)عليــه رضــوان اهللا تعــاىل(وكتــب الشــهيد األّول حمّمــد بــن مجــال بــن مّكــي العــاملي 
مثّ أوضــح الشــهيد الثــاين الشــارح للمــْنت هــذا  ،ومعونــة الظــاملني بــالظلم( :عــن املكاســب احملّرمــة قولــه

  .)٢()وإحضار املظلوم وحنوه ،كالكتابة هلم  :الرأي بقوله
حراٌم بـال  ،بل يف كّل حمّرم ،معونة الظاملني يف ظلمهم( :يقول )رّهقّدس س(وكتب اإلمام اخلميين 

وهو يعلـم أنّـه  ،َمن مشى إىل ظامل لُيعينه( :أنّه قال )صّلى اهللا عليه وآله(بل وَرد عن النّيب  ،إشكال
  .)٣()فقد خرج ِمن اإلسالم ،ظامل

علـيهم (يف مواقـف وسـلوكية أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت  ،وقد أعطت هذه الرتبية السياسـية آثارهـا
ـــاراً حيمـــل روح الـــرْفض واملقاطعـــة  ،املاضـــي منـــه واملعاصـــر ،علـــى امتـــداد التـــاريخ )الســـالم وكّونـــت تّي

فصـــنعت مواقـــف سياســـية معارضـــة للظلـــم  ،واخلضـــوع لواليتـــه ،ويـــأىب التعـــاون معـــه ،للحـــاكم الظـــامل
ق الــوعي السياســ ،والطغيــان يف ِظــّل نظــام اإلســالم  ،ي والفْهــم الســليم للحيــاة السياســيةُتشــكِّل ُعْمــ
  .ودولته
وتبلــغ املواجهــة السياســية والعقيديــة قّمتهــا ضــّد  .الثــورة علــى احلــاكم الظــامل واإلطاحــة بــه - ٢

ــإعالن الثــورة عليــه واســتبداله مبَــن  ،واســتعمال القــّوة لإلطاحــة بــه ،احلــاكم الظــامل والســلطة املنحرفــة ب
  اليت اشرتطتها ،روط احلاكم املسلمتتوفّر فيه ش

____________________  
  .٢٠٢ :٢السرائر / ابن إدريس ) ١(
  .٢١٣ :٣الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية / الشهيد الثاين ) ٢(
  .٤٩٧ :١ )يف املكاسب احملّرمة(حترير الوسيلة /  )قّدس سرّه(آية اهللا اإلمام اخلميين ) ٣(

    



٢٠٣ 

  .وربطت شرعّية الوالية والسلطة بتوّفرها ،الشريعة
 )علـــــيهم الســـــالم(وإّن قـــــراءة تـــــاريخ املواجهـــــة الفكريـــــة والسياســـــية يف حيـــــاة أئّمـــــة أهـــــل البيـــــت 

تكِشـف لنـا بوضـوح تبـّين هـذه املدرسـة اإلسـالمية  ،للحكام املنحرفني عن تطبيـق الشـريعة ،وأتباعهم
  .روح الشريعة ونقاء دعو_ااملعّربة عن  ،لتلك املواقف واآلراء اإلسالمية

هـو  )علـيهم السـالم(ِمن أئّمـة أهـل البيـت  ،فإّن أّول رائد ألسلوب تغيري السلطة بالُعنف والثورة
الـذي انطلــق يف ثورتــه يف  ،)عليهمـا الســالم(ِسـبط الرســول الشـهيد احلســني بـن علــّي بـن أيب طالــب 

وليثّبـــت للمســـلمني فْقهـــاً  ،زَيفهـــاويكشـــف  ،ليعـــّري حكومـــة يزيـــد بـــن معاويـــة ؛)هــــ ٦١(حمـــّرم عـــام 
  .سياسياً يؤِمن بالثورة على احلاكم اجلائر واملنحرف

وجيّسـد  ،كـان ميثّـل يف موقفـه هـذا ضـمري الشـريعة  )عليهمـا السـالم(فإّن اإلمام احلسـني بـن علـّي 
عــام  كثــورة زيــد بــن علــيّ   ،مثّ توالَــت ِمــن بعــده ثــورات عَلويــة ،الشــرعية يف شخصــيته اإلســالمية الفــّذة

 ١٦٩(عـام  )صـاحب فـخ(وكثـورة احلسـني  ،علـى احلـاكم األَُمـوي هشـام بـن عبـد امللـك) هـ ١٢١(
  .)هـ

علـــيهم (البـــاقر والصـــادق والكـــاظم واجلَـــواد  :تلـــك الثـــورات الـــيت أقّرهـــا وأيـّــدها أئّمـــة أهـــل البيـــت
الــيت بُــَين عليهــا موقــف اإلمــام احلســني بــن علــّي  ،وإليضــاح اُألســس واملرتكــزات العقيديــة ،)الســالم

ودعوتـه املسـلمني لإلطاحـة  ،عنـد إعالنـه الثـورة علـى يزيـد ،نقـرأ بعضـاً ِمـن بياناتـه ،)عليهما السالم(
  :فقد وَرد يف بعض خطاباته لُألّمة ،به

ال3 حلــرام َمــن رأى ســلطاناً جــائراً مســتح :قــال )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(أيّهــا النــاس إّن رســول اهللا (
يعمــــل يف عبــــاد اهللا بــــاإلمث  ،)صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(خمالفــــاً لســــّنة رســــول اهللا  ،ناكثــــاً لعهــــد اهللا ،اهللا

أال وإّن هــؤالء  ،كــان حّقــاً علــى اهللا أن يُدخلــه مدخلــه  ،فلــْم يُغــّري مــا عليــه بِفعــٍل وال قــول ،والعــدوان
  ،وتركوا طاعة الرمحن ،قد لزموا طاعة الشيطان

    



٢٠٤ 

  .)١()وحّرموا حالله ،وأحّلوا حرام اهللا ،واستأثروا بالفيء ،الفساد وعطّلوا احلدود وأظهروا
 ،ورْفض َمن يستويل علـى مقاليـد األُمـور ،ويف بيان آَخر يبّني للناس صفة اإلمام املفرتض الطاعة

  :وهو فاقد هلذه الصفات
احلــابس نْفســه  ،بــِدين احلــقّ الــداين  ،القــائم بالِقســط ،إّال احلــاكم بالكتــاب ،فلعْمــري مــا اإلمــام(

  .)٢()على ذات اهللا
لبيــان ســبب  ؛ّمث يصــرّح لألُّمــة بكْشــف شخصــية احلــاكم املنحــرف عــن اإلســالم يزيــد بــن معاويــة

  :فيقول ،الثورة ودواعيها
  .)٣()فِمْثلي ال يبايع ملِثله ،ُمعلن بالِفْسق ،قاتل نْفس ،شارب مخرٍ  ،ويزيد رُجل فاسق(

تكــن أرضــى هللا  ،وتعرفــوا احلــّق ألهلــه ،أيّهــا النــاس إنّكــم إن تّتقــوا اهللا( ):عليــه الســالم(ّمث يقــول 
وَأوىل بواليــة هــذا األمــر علــيكم ِمــن هــؤالء  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وحنــن أهــل بيــت حمّمــد  ،عــنكم

  .)٤()والسائرين فيكم باَجلور والعدوان ،املّدعني ما ليس هلم
يبـّني أّن  ،]عليـه السـالم [ مبعوثـه مسـلم بـن عقيـل  ويف خطاٍب آَخر وّجهه إىل أهـل العـراق مـع

  :فيقول ،وانتشار الِبدَع واالحنرافات ،هو إماتة السّنة النبوية ؛سبب ثورته
واختــاره  ،وأكرمــه بنبّوتــه ،علــى خْلقــه )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فــإّن اهللا اصــطفى حمّمــداً  ،أّمــا بعــد(
  صّلى(وبلَّغ ما أُرسل به  ،وقد نصح لعباده ،ّمث قبَضه إليه ،لرسالته

____________________  
  .٤٠٣ :٥ تاريخ الطربي .٤٨ :٤ الكامل يف التاريخ/ ابن األثري ) ١(
  .٢٠٤ص  :اإلرشاد/ الشيخ املفيد ) ٢(
  .١٨٤ :١مقتل احلسني / اخلوارزمي ) ٣(
  .٢٢٥ - ٢٢٤ص  :اإلرشاد/ الشيخ املفيد ) ٤(

    



٢٠٥ 

فاسـتأثر  ،وأحـّق النـاس مبقامـه يف النـاس ،وورثتـه ،وأوصـياءه ،وأوليـاءه ،وكنّـا أهلـه ،)اهللا عليه وآله
وحنــن نعلــم أنّــا أحــّق بــذلك املســتحّق  ،وأحببنــا العافيــة ،وكرهنــا الُفرقــة ،فرضــينا ،علينــا قومنــا بــذلك

 فـإنّ  ،وأنـا أدعـوكم إىل كتـاب اهللا وسـّنة نبيّـه ،وقد بعثُت رسويل إليكم Oذا الكتـاب ،علينا ممّن توّاله
  .)١()فإن تسمعوا قويل أهدِكم إىل سبيل الرشاد ،والِبدعة قد ُأحِيَيت ،السّنة قد أُميتت

ِمـن احلـاكم اجلـائر  ،وفقهـائهم التـابعني هلـم )علـيهم السـالم(وإذا كانت هذه مواقف أهل البيـت 
آراًء سياسـية ختــالف الفْهــم القــائم يف  ،فــإّن لفقهــاء وعلمـاء املــذاهب اإلســالمية اُألخــرى ،واملنحـرف

فهم يرون وجوب الطاعـة  ،وأتباعهم ِمن احلاكم اجلائر والفاسق )عليهم السالم(مدرسة أهل البيت 
  .واخلضوع إلرادة السلطة الظاملة واملنحرفة عن منهج الشريعة

ـــك العلمـــاء والفقهـــاء Oـــذه اآلراء السياســـية ي والبـــاقالين أمثـــال النـــوو  ،وقـــد صـــرّح ْمجـــع ِمـــن أولئ
فحـراٌم  ،وأّما اخلروج عليهم وقتاهلم( :فقد جاء ِمن هذه التصرحيات ،واإلمام أمحد بن حنبل وغريهم

وأمجــع أهــل  ،وقــد تظــاهرت األحاديــث مبعــىن مــا ذكرتــه ،وإن كــانوا فســقة ظــاملني ،بإمجــاع املســلمني
  ...أنّه ال ينعزل السلطان بالِفْسق :السّنة

ال ينعــزل بالِفْســق والظلــم وتعطيــل  :ِمــن الفقهــاء واحملــّدثني واملتكّلمــنيوقــال مجــاهري أهــل الســّنة 
ث الــواردة يف  ؛بــل جيــب وْعظــه وختويفــه ،وال جيــوز اخلــروج عليـــه بــذلك ،وال ُخيَلــع ،احلقــوق ــ لألحادي

  .)٢()ذلك
ال ينخلـع  :قال اجلمهور ِمن أهل اإلثبات وأصحاب احلديث( :وقال القاضي أبو بكر الباقالين

  وتناول ،وضرب االبشار ،م بِفسقه وظلمه بغصب األموالاإلما
____________________  

  .ِمن كتابه إىل أهل البصرة) ١(
  .٢٢٩ :١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(

    



٢٠٦ 

بـــل جيـــب وْعظـــه  ،وال جيـــب اخلـــروج عليـــه .وتعطيـــل احلـــدود ،وتضـــييع احلقـــوق ،النفـــوس احملّرمـــة
  .)١()وترك طاعته يف شيء ممّا يدعو إليه ِمن معاصي اهللا ،وختويفه

وال حيـّل  ،وُمسّـي أمـري املـؤمنني ،وَمـن غلـبهم بالسـيف صـار خليفـة( :وقال اإلمام أمحـد بـن حنبـل
فهــــو أمــــري  ،بـَــــرّاً كــــان أو فــــاجراً ... ألحــــٍد يــــؤِمن بــــاهللا واليــــوم اآلِخــــر أن يبيــــت وال يــــراه إمامــــاً عليــــه

  .)٢()املؤمنني
ألنّـه قـد ظهـر الِفسـق  ؛وال ينعـزل اإلمـام بالِفسـق واجلَـور( :فقـد صـرّح ،ارح عقائـد النسـفيةأّما شـ

ـــراء بعـــد اخللفـــاء ويقيمـــون اُجلَمـــع واألعيـــاد  ،والســـَلف كـــانوا ينقـــادون هلـــم ،واجلَـــور ِمـــن األئّمـــة واألُم
  .)٣()بإذ�م

  :ا]ال فـَْهمان متعارضان ويربز يف هذا ،وهكذا تتحّدد املواقف واآلراء يف جمال الفْقه السياسي
  .واملوقف ِمن االحنراف والظلم واَجلور ،فـَْهم أئّمة أهل البيت للسلطة والقيادة السياسية
  .وفـَْهم أئّمة وفقهاء املدرسة األخرى يف هذا ا]ال

فمارســوا املعارضــة  ،]علــيهم الســالم [ وقــد انعكــس هــذا الَفْهــم علــى موقــف أتبــاع أهــل البيــت 
  .وفِهموا اإلسالم معارضة للظلم السياسي واالجتماعي ،وقادوا ثورات عديدة ،السياسية للسلطات

____________________  
  .باب ِذكر ما يوجب خلع اإلمام وسقوط فْرض الطاعة/ التمهيد ) ١(
  .٢٩٩ :اخلالفة واإلمامة/ نقًال عن عبد الكرمي اخلطيب ) ٢(
  .٢٠ :٢ )دالئل الصْدق للعالّمة احلّلي(الشيخ حمّمد حسن املظّفر يف تعليقه على كتاب نقًال عن ) ٣(

    



٢٠٧ 

  )عليه السالم(المهدي المنتظر 
وكانـت العنايــة  ،خـّط اهلـدى وخـّط الضـالل ،علـى امتـداد حركـة التـاريخ هنـاك صـراع بــني خطّـني
 ،والرســـاالت تتتـــابع ،فكانـــت الُرُســـل تـــرتى ،اإلهليـــة دومـــاً إىل جنـــب اهلـــدى والتصـــحيح واإلصـــالح
 ).علــــيهم الســـــالم(يقودهــــا األنبيــــاء والُرســـــل  ،وحركــــة التصــــحيح والصـــــراع ضــــّد اجلاهليــــة والفســـــاد

) َWَن الُْمْجِرِم   .)١()...َوIََذلَِك َجَعلْنَا لُِ�ِّ ن7Bَِ َعُدّواً مِّ
فـال وحـي  ،ومتـام عـدَّة املرسـلني ،النبيـنيوقد شاء اهللا سـبحانه أن يكـون حمّمـد بـن عبـد اهللا خـامت 

  .وال نبّوة بعده
صــلحني يف هــذه األُّمــة

ُ
الَســري  ،وقــد واصــل قــادة الفكــر ودعــاة اإلصــالح ِمــن األئّمــة والعلمــاء وامل

وتنقيـــــة الفكــــر اإلســـــالمي ِمــــن الشـــــوائب  ،ومارســــوا مهّمـــــة التصــــحيح والتغييـــــر ،علــــى خــــّط النبـــــّوة
  . ملحمة جهاٍد فكري دائمة ضّد التّيار اجلاهليودخلوا يف ،واإلفرازات الدخيلة

ـــأريخ مالحـــم اجلهـــاد والـــدفاع املقـــّدس ـــك فـــإّن  ،كمـــا دخـــل املســـلمون علـــى امتـــداد الت ومـــع ذل
غـري  .كـان دائمـاً قـّوًة تتحـّدى مسـرية اهلـدى ودعـوة الُرسـل  ،املعسكر اجلاهلي بفكره وسلوكه وحركتـه

ــا 9ِ ( :ووْعــده احلــّق جيــب أن يتحّقــق ،أّن العنايــة اإلهليــة لــن تغيــب عــن هــذه األرض بْنَ ــْد َكتَ َولََق
اlُِونَ  رَْض يَِرُعَها ِعبَاِدَي الص%

َ
ن% األ

َ
ْكِر أ ِّiُبوِر ِمن َنْعِد ا   .)٢()الز%

جنــد أّن العقيــدة اإلســالمية  ،وبدراســة الروايــات الــيت رواهــا املســلمون بشــّىت مــذاهبهم ومشــارOم
  بعد تراكم الفساد والضالل ،رضتُبّشر مبهديٍّ ُمصلٍح هلذه األ

____________________  
  .٣١آية  :سورة الفرقان) ١(
  .١٠٥آية  :سورة األنبياء) ٢(

    



٢٠٨ 

اعلـم ( :يف إمجـاع املسـلمني علـى اإلميـان باملهـدي مـا نّصـه )رمحـه اهللا(وقال السـّيد عبـد اهللا شـّرب 
وبأنّـه تكـون لــه  ،)عليـه الســالم(البشــارة باملهـدي  ،أنّـه قـد وَرد يف روايـات متــواترة وأحاديـث متظـافرة

ــــة ــــن ُطــــُرق العاّمــــة واخلاّصــــة ،غيب ــــة ،ِم ــــن العاّم ــــك ِم ــــو داود ،ومســــلم ،البخــــاري :وقــــد روى ذل  ،وأب
  .وغريهم ،ومؤّلف جامع األصول ،والرتمذي

ويف  ،مـا يزيـد علـى مئـة ومخسـني حـديثاً  ،وقد ورد يف كُتب العاّمة ِمن الروايات يف القائم املهـدي
  .الكُتب املعتربة واألصول املقّررة ما يزيد على ألف حديث
ري ولَـِده أيب القاسـم  :ما لفظه ،ويف الصواعق احملرقة البن حَجر يف أحوال العسكري وْمل خيلف غـ

لكـــن آتـــاه اهللا فيهـــا  ،وُعُمـــره عنـــد وفـــاة أبيـــه مخـــس ســـنني ،)عّجـــل اهللا تعـــاىل فَرجـــه(حمّمـــد احلّجـــة 
  .وْمل يُعرف أين ذهب ،قيل ألنّه ُسرت باملدينة وغاب ؛قائم املنتظروُمسّي بال ،احلكمة

 ،ومطالـب السـؤول ،وصـاحب الفصـول املهّمـة ،كـابن خلكـان  ،وذكر حنو ذلك غـريه ِمـن العاّمـة
  .)١()...وشواهد النبّوة

موّضـــحاً عقيـــدة املســـلمني يف  ،وقـــد كتـــب الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز مفـــيت اململكـــة الســـعودية
فهـي  ،بـل متـواترة متعاضـدة ،واألحاديث فيه مستفيضـة ،إّن أمر املهدي أمٌر معلوم( :فقال ،املهدي

  ).وخروجه حقّ  ،أْمره ثابت ،حبّق تدّل على أّن هذا الشخص املوعود به
ــا الشــيخ عبــد احملســن العبــاد  - عضــو هيئــة التــدريس يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــّورة - أّم

ذكـر أمسـاء  ،)عقيدة أهل الُسّنة واألثر يف املهدي املنتظـر( :اليت ألقاها بعنوان ،فقد ذكر يف حماضرته
ـــث املهـــدي مجلـــة مـــا ( :فقـــال ،أو خّرجوهـــا ،الصـــحابة وأصـــحاب كُتـــب احلـــديث الـــذين رَووا أحادي

 )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(الـذين رَووا أحاديـث املهـدي عـن رسـول اهللا  ،وقفُت عليه ِمن أمساء الصـحابة
  :هم ،رونستة وعش

____________________  
  .٢٢٢ :١حقُّ اليقني يف معرفة أصول الدين / السّيد عبد اهللا شّرب ) ١(

    



٢٠٩ 

  .عثمان بن عّفان رضي اهللا عنه - ١
  .علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه - ٢
  .طلحة بن عبد اهللا رضي اهللا عنه - ٣
  .عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه - ٤
  .رضي اهللا عنهاحلسني بن علي  - ٥
  .أّم سَلمة رضي اهللا عنها - ٦
  .أّم حبيبة رضي اهللا عنها - ٧
  .عبد اهللا بن عّباس رضي اهللا عنه - ٨
  .عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه - ٩

  .عبد اهللا بن ُعَمر رضي اهللا عنه - ١٠
  .عبد اهللا بن عْمرو رضي اهللا عنه - ١١
  .أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه - ١٢
  .جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه - ١٣
  .أبو هريرة رضي اهللا عنه - ١٤
  .أنس بن مالك رضي اهللا عنه - ١٥
  .عّمار بن ياسر رضي اهللا عنه - ١٦
  .عوف بن مالك رضي اهللا عنه - ١٧
  .ثوبان موىل رسول اهللا رضي اهللا عنه - ١٨
  .قّرة بن الياس رضي اهللا عنه - ١٩
  . عنهعلّي اهلاليل رضي اهللا - ٢٠

    



٢١٠ 

  .حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه - ٢١
  .عبد اهللا بن احلارث بن محزة رضي اهللا عنه - ٢٢
  .عوف بن مالك رضي اهللا عنه - ٢٣
  .عمران بن حصني رضي اهللا عنه - ٢٤
  .أبو الطّفيل رضي اهللا عنه - ٢٥
  ).جابر الصديف رضي اهللا عنه - ٢٦

الـواردة يف املهـدي يف   ،األئّمـة الـذين خّرجـوا األحاديـث واآلثـارّمث ذكر يف حماضـرته القّيمـة أمسـاء 
  :فقال ،كُتبهم
ث املهــدي خّرجهــا مجاعــة كثــريون ِمــن األئّمــة يف الّصــحاح والّســنن واملعــاجم واملســانيد ( ــ وأحادي
 ،مثانيـة وثالثـني ،أو اطّلعـت علـى ذكـر ختـرجيهم هلـا ،قد بَلغ عدد الذين وقفـُت علـى كتُـبهم ،وغريها
  :ُهم

  .أبو داود يف ُسننه - ١
  .الرتمذي يف جامعه - ٢
  .ابن ماجة يف ُسننه - ٢
ومــا رأيتــه يف  ،واملنــاوي يف فــيض القــدير ،ذكــره الســفاريين يف لوامــع األنــوار البهيّــة ،النســائي - ٤

  .ولعّله يف الكربى ،الصغرى
  .امحد يف مسنده - ٥
  .ابن حبان يف صحيحه - ٦
  .احلاكم يف املستدرك - ٧
  .أبو بكر بن أيب شيبة يف املصّنف - ٨
  .نعيم بن ّمحاد يف كتاب الِفَنت  - ٩

  .ويف احلُلية ،احلافظ أبو نعيم يف كتاب املهدي - ١٠
    



٢١١ 

  .الطرباين يف الكبري واألوسط والصغري - ١١
  .الدارقطين يف األفراد - ١٢
  .البارودي يف معرفة الصحابة - ١٣
  .أبو يعلى املوصلي يف مسنده - ١٤
  .البزّاز يف مسنده - ١٥
  .احلارث بن أيب أسامة يف مسنده - ١٦
  .ويف املّتفق واملفرتق ،اخلطيب يف تلخيص املتشابه - ١٧
  .ابن عساكر يف تارخيه - ١٨
  .ابن منده يف تاريخ إصبهان - ١٩
  .أبو احلسن احلريب يف األّول ِمن احلربيات - ٢٠
  .متام الّرزاي يف فوائده - ٢١
  .ذيب اآلثارابن جرير يف _ - ٢٢
  .أبو بّر املقري يف معجمه - ٢٣
  .أبو ُعَمر الداين يف ُسننه - ٢٤
  .أبو غنم الكويف يف كتاب الِفَنت  - ٢٥
  .الديلمي يف مسند الفردوس - ٢٦
  .أبو بكر االسكاف يف فوائد األخبار - ٢٧
  .أبو احلسني بن املناوي يف كتاب املالحم - ٢٨
  .البيهقي يف دالئل النبّوة - ٢٩
  .أبو عَمر املقري يف ُسننه - ٣٠
  .ابن اجلوزي يف تارخيه - ٣١
  .حيىي بن عبد احلميد احلماين يف مسنده - ٣٢

    



٢١٢ 

  .الروياين يف مسنده - ٣٣
  .ابن سعد يف الطَبقات - ٣٤
  .ابن خزمية - ٣٥
  .احلسن بن سفيان - ٣٦
  .ُعَمر بن شبه - ٣٧
  .أبو عوانة - ٣٨

كـو�م ممّـن خـرّج أحاديـث املهـدي دون عـزو   ،ذكـر السـيوطي يف الُعـرف الـوردي ،وهؤالء األربعـة
  .)١()التخريج إىل كتاٍب معّني 

 ،يف اإلميــان خبــروج املهــدي ،وِمــن املفيــد أن نــذكر بعــض الروايــات الــيت اعتمــدها املســلمون مجيعــاً 
  .وثورته التغرييّة الكربى

حــّدثنا قطــر عــن القاســم عــن أيب  :قــاال ،محــّدثنا حجــاج وأبــو نعــي :قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل
 ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(قــال رســول اهللا  :يقــول )رضــي اهللا عنــه(مسعــت علّيــاً  :قــال حجــاج ،الطفيــل

  .)٢()كما ُملئت َجْوراً   ،رُجًال مّنا َميْلؤها َعْدالً  )عّز وجلّ (لبعث اهللا  ،لو ْمل يَبَق ِمن الدُّنيا إالّ يوم(
  .)٣()املهدي مّنا أهل البيت ُيصلحه اهللا يف ليلة( ):اهللا عليه وآلهصّلى (قال رسول اهللا 

ميـــأل األرض ِقســـطاً  ،أقـــىن األنـــف ،املهـــدي مـــينِّ أْجلـــى اجلبهـــة( ):صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وقـــال 
  .)٤()ميلك سْبع سنني ،كما ُملئت َجوراً وظلماً   ،وعدالً 
  .)٥()ِمن ُولد فاطمة ،املهدي ِمن عرتيت( :وقال

____________________  
  .١٢٦ص  :هـ ١٣٨٩السنة اُألوىل ) / ٣(العدد / املدينة املنّورة / جمّلة اجلامعة اإلسالمية ) ١(
  .مسند علّي بن أيب طالب/  ٩٩ :١مسند أمحد بن حنبل ) ٢(
  .٤٠٨٥ح /  ١٣٦٧ :٢ُسنن ابن ماجه  .٨٤ :١مسند أمحد بن حنبل ) ٣(
  .٥٥٧ :٤املستدرك للحاكم  .٢٠٨ :٢ُسنن أيب داود ) ٤(
  .٥٥٧ :٤املستدرك للحاكم  .٤٠٨٦ح /  ١٣٦٨ :٢ُسنن ابن ماجه  .٢٠٨ :٢ُسنن أيب داود ) ٥(

    



٢١٣ 

وليسـت هـي عقيـدة الشـيعة اإلماميـة  ،وهكذا يّتضح لنا أّن اإلميان باملهدي عقيدة كّل املسلمني
ويشــــهدون  ،ون دعوتــــهويـــوم يســــمع املســــلم ،وال خــــالف بيــــنهم إالّ يف حتديــــد شخصــــيته ،وحـــدهم

صلح العظيم ،حركته خيتفي ذلك اخلالف
ُ
  .ويّتحد اجلميع حول امل

    



٢١٤ 

    



٢١٥ 

  التقيَّة
  تقديمٌ 

ْو7َِاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمِنWَ َوَمن َفْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمـَن ابِّ 9ِ (
َ
فِِريَن أ َ̀  ال% َفت%ِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الْ

ُقواْ  ن َيت%
َ
ٍء إِال% أ ْnَ ُbابِّ الَْمِص .َِVُرُكُم ابُّ َغْفَسُه َو   .)١()ِمنُْهْم ُيَقاًة َوُ[َذِّ

ْن آِل فِرَْعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ ( ْؤِمٌن مِّ   .)٢()...َوقَاَل رَُجٌل مُّ
ْكِرَه َوقَلْبُُه ُمْطَمpِ[ بِاِإليَمـاِن (

ُ
َح َمن َكَفَر بِابِّ ِمن َنْعِد إيَمانِِه إِال% َمْن أ ـن 2ََ َولَــِكن م%

َن ابِّ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ    .)٣()بِالُْكْفِر َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب مِّ
إّن ِمن املفاهيم العقيدية اليت اتّفق املسلمون مجيعاً على ورودهـا يف القـرآن الكـرمي والسـّنة املطّهـرة 

ُقواْ ِمـنُْهْم ُيَقـاةً إِ ( :كما يتبّني لنا ذلـك ِمـن قولـه تعـاىل  ،هو مفهوم التقية ن َيت%
َ
إِال% ( :وقولـه ،)ال% أ

ْكِرَه َوقَلْبُُه ُمْطَمpِ[ بِاِإليَمانِ 
ُ
  .)يَْكتُُم إِيَمانَهُ ( :وقوله ،)َمْن أ

  ،كما سيتبّني لنا ذلك  ،موقفه ِمن عّمار بن ياسر ،وِمن سرية الرسول العملية
____________________  

  .٢٨آية  :سورة آل عمران) ١(
  .٢٨آية  ):غافر(سورة املؤمن ) ٢(
  .١٠٦آية  :سورة النحل) ٣(

    



٢١٦ 

وحــــاول بعــــض  ،قــــد ُأســــيء فـَْهمــــه ،فــــإّن هــــذا املصــــطلح العقيــــدي ،ومــــع هــــذا الوضــــوح والبيــــان
 ،وحيــاول أن يصــّوره نفاقــاً فكريــاً  ،أْن يثــري الُشــُبهات ،املغرضــني واملَســخَّري لتفريــق الصــّف اإلســالمي

عنــدما جلــأ  ،)علــيهم الســالم(قــد َأْولــدها الفكــر املتبــّىن يف مدرســة أهــل البيــت  ،وازدواجيــة غامضــة
  .أتباع هذه املدرسة إىل التقية يف مراحل اإلرهاب واالضطهاد السياسي املرير

لتبديـد صـورة الغمـوض  ؛سنضـعه يف دائـرة الضـوء ،وإليضاح هذا املفهوم وبيان جماالت العمل به
  .والُشبهة العالقة به

  :في الُلغة التقية
  .)١()...يقال وقيُت الشيء أقيه وقايًة ووقاءً  ،ِحفظ الشيء ممّا يؤذيه ويضّره :الوقاية(
  .اخلشية واخلوف :والتقية... صانه عن األذى ومحاهُ  :وَوقى الشيء وقياً ووقاية وواقية(

ري دولـت ،إخفـاء احلـقّ ( :عنـد بعــض الِفـَرق اإلســالمية ـ - والتقيـة حتــّرزاً  ؛همومصــانعة النـاس يف غــ
  .)٢()ِمن التلف

 ،ألّ�ـم يفـّرون منهـا إىل اهلمـزة تـارةً  ؛فأُبـدلت الـواو املضـمومة تـاء اسـتثقاًال هلـا ،أصله وقاة )تقاة(
  ...وإىل التاء تارًة ُأخرى
  .)٣()واّتقاء ،وتقوى ،وتقية ،وهي مصدر اّتقى تقاة ،وختمة ونكأة ،مثل تـَُؤدة ،ووزن تقاة فـَُعَله

____________________  
  .املفردات يف غريب القرآن/ الراغب األصفهاين ) ١(
  .املعجم الوسيط) ٢(
  .٤٣٤ :٢التبيان يف تفسري القرآن / الطوسي ) ٣(

    



٢١٧ 

  .وهو ِحفظ الشيء ووقايته ِمن الضرر :وهكذا يّتضح لنا معىن التقية يف اللغة
  :التقّية في االصطالح
 ،مقرتناً حبادثـٍة ُمفّسـرة ،هو مصطلح إسالمي قد نطق به الوحي لفظاً ومعىنً  ،إّن مصطلح التقية

  :قال تعاىل
ْو7َِاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمِنWَ َوَمن َفْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمـَن ابِّ 9ِ (

َ
فِِريَن أ َ̀  ال% َفت%ِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الْ

ُقواْ ِمنُْهْم ُيَقاةً  ن َيت%
َ
ٍء إِال% أ ْnَ  ُbابِّ الَْمِص .َِVُرُكُم ابُّ َغْفَسُه َو   .)١()َوُ[َذِّ

ري الشــيخ الطوســي هلــذه اآليــة قــال أّن مســيلمة الكــّذاب أخــذ رُجلــني  :روى احلســن( :عنــد تفســ
 :قـال ؟فقـال ألحـدمها أتشـهد أّن حمّمـداً رسـول اهللا ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(ِمن أصـحاب رسـول اهللا 

 ؟أتشـهد أّن حمّمـداً رسـول اهللا :فقـال ،ّمث دعا باآلَخر ،نعم :قال ؟أفتشهد أّين رسول اهللا :قال ،نعم
فتقـّوَل  - كـّل ذلـك تقيـة  ،قاهلا ثالثـاً  - إّين أصمّ  :قال ؟أفتشهد أّين رسول اهللا :فقال له ،نعم :قال

ــك ،فضــرب ُعنقــه ،ذلــك وأخــذ  ،هأّمــا هــذا املقتــول فمضــى علــى صــْدقه وتقّيتــ :فقــال ،)٢(فبلــغ ذل
  .)٣()فال تبعة عليه ،وأّما اآلَخر فقبل رخصة اهللا ،بفضله فهنيئاً له

ــق الشــيخ الطوســي علــى هــذه الروايــة قــائالً  واإلفصــاح بــاحلّق  ،التقيــة رخصــة ،فعلــى هــذا( :ّمث عّل
  .)٤()وخالفها خطأ ،وظاهر أخبارنا يدّل على أّ�ا واجبة. فضيلة

  قال معاذ بن .إّال أن تّتقوا منهم تقاة( :فقد فّسر آية التقية بقوله ،أّما القرطيب
____________________  

  .٢٨آية  :سورة آل عمران) ١(
  ).صّلى اهللا عليه وآله(يعين بَلغ النيبَّ حمّمداً ) ٢(
  .٤٣٥ :٢التبيان يف تفسري القرآن / الطوسي ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

    



٢١٨ 

فأّما اليوم فقد أعـّز اهللا اإلسـالم  ،ة يف ِجّدة اإلسالم قبل قوّة املسلمنيكانت التقي  :جبل وجماهد
  .أْن يّتقوا ِمن عدّوهم

  .وال يُقتل وال يأيت َمْأَمثاً  ،هو أن يتكّلم بلسانه وقلبه مطمئّن باإلميان :قال ابن عّباس
  .وال تقية يف القْتل ،التقية جائزة لإلنسان إىل يوم القيامة :وقال احلسن

إّن املـؤمن إذا كـان قائمـاً  :وقيـل ،)إالّ أن تتـَُّقوا منهم تقيَّةً ( :أ جابر بن زيد وجماهد والضّحاكوقر 
والتقيـة ال  .وقلُبه مطمئنٌّ باإلميـان ،إذا كان خائفاً على نْفسه ،فله أن يُداريهم باللسان ،بني الكّفار

وَمــن ُأكـره علــى الكفـر فالصــحيح أّن لــه أن  .ِحتـّل إّال مــع خـوف القْتــل أو القطـع أو اإليــذاء العظـيم
  .)١()بل جيوز له ذلك على ما يأيت بيانه يف النحل ،يتصّلب وال جييب إىل التلّفظ بكلمة الكفر

ْكِرَه َوقَلْبُُه ُمْطَمpِ[ بِاِإليَمانِ ( :حيث فّسر قوله تعاىل
ُ
هذه اآليـة نزلـت يف ( :بقوله )٢()إِال% َمْن أ

أخـــذه  :قـــال ابـــن عبّـــاس .ألنـّــه قـــارب بعـــض مـــا نـــدبوه إليـــه ؛ل أهـــل التفســـريعّمـــار بـــن ياســـر يف قـــو 
ريين  ،املشــركون وأخــذوا أبــاه وأّمــه ُمسّيــة وُصــَهيبا وبــالًال وخّبابــاً وســاملاً فعــّذبوهم ورُبطــت ُمسيــة بــني بعــ

ومهـا أّول  ،فُقتلت وقُِتل زوجها ياسر ؛إّنِك أسلمِت ِمن أْجل الرجال :وقيل هلا ،ووِجيَء قـُُبلها َحبْربة
  .قتيلني يف اإلسالم

 ،)صّلى اهللا عليه وآلـه(فشكا ذلك إىل رسول اهللا  ،وأّما عّمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه ُمْكَرهاً 
 .مطمــئّن باإلميــان :؟ قــال)كيــف جتــد قلبــك( ):وســّلم] وآلــه [ صــّلى اهللا عليــه(فقــال لــه رســول اهللا 

  ).فإن عادوا فـَُعدْ ( ):موسلّ ] وآله [ صّلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 
ْعَتِمــر عــن جماهــد قــال

ُ
 ،قتلهــا أبــو َجْهــل ،أّول شــهيدة يف اإلســالم أّم عّمــار :وروى منصــور بــن امل

  .وأّول شهيد ِمن الرجال ِمْهجع موىل ُعَمر
صـّلى اهللا عليـه (رسـوُل اهللا  :أّول َمـن أظهـر اإلسـالم سـبعة :وروى منصور أيضـاً عـن جماهـد قـال

  فأّما .وُمسّية أّم عّمار ،وعّمار ،وصهيب ،وخّباب ،وبـالل ،وأبو بكر ،)وآله
____________________  

  .٣٨ :٤اجلامع ألحكام القرآن / القرطيب ) ١(
  .١٠٦آية  :سورة النحل) ٢(

    



٢١٩ 

ـــه [ صـــّلى اهللا عليـــه (رســـول اهللا   ،وأّمـــا أبـــو بكـــر فمنَعـــه قومـــه ،فمنَعـــه أبـــو طالـــب )وســـّلم] وآل
حـّىت بلـغ مـنهم اُجلهـد كـّل مبلـغ  ،ّمث صهروهم يف الشـمس ،ين فألبسوهم أدراع احلديدوأخذوا اآلَخر 

فجعـــل يســـبُّهم  ،فلّمـــا كـــان ِمـــن العشـــّي أتـــاهم أبـــو جهـــل ومعـــه حربـــة ،ِمـــن حـــّر احلديـــد والشـــمس
ث ،ويــوّخبهم مثّ طعــن فْرَجهــا حــّىت خرجــت احلربــة ِمــن َفِمهــا فقتلهــا  ،وأتــى ُمسّيــة فجعــل يســّبها ويْرفُــ

  ).رضي اهللا عنها(
فجعلوا يعّذبونـه ويقولـون  ،فإنّه هانت عليه نْفسه يف اهللا ،وقال اآلَخرون ما سئلوا إّال بالالً : قال

 ،مثّ كّتفـوه وجعلـوا يف ُعنقـه حـبًال ِمـن ليـف ،حـّىت ملّـوه ؛وهـو يقـول أحـٌد أحـد ،ارجع عن ِدينك :له
  ، مّلوه وتركوهحّىت  ،ودفعوه إىل صبيا�م يلعبون به بني أْخَشَيبْ مّكة

فإنّـه هانـت عليـه  ،غـري بـالل - لـوال أّن اهللا تـدارَكنا - كّلنا تكّلم بالذي قالوا  :فقال عّمار :قال
  .والصحيح أّن أبا بكر اشرتى بالًال فأعتقه .فهان على قومه حّىت مّلوه وتركوه ،نْفسه يف اهللا

فكتــب إلــيهم بعــض أصــحاب  ،أّن ناســاً ِمــن أهــل مّكــة آمنــوا ،وروى ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد
 ،فإنّا ال نراكم مّنا حـّىت _ـاجروا إلينـا ،أن هاجروا إلينا :باملدينة )وسّلم] وآله[صّلى اهللا عليه (حمّمد 

ففـيهم نزلـت هـذه  ،فكفـروا مكـَرهني ،ففتنـوهم ،فخرجوا يريدون املدينة حّىت أدركـتهم قـريش بالطريــق
  .إسحاق ذكر الروايتني عن جماهد إمساعيُل بن .اآلية

ـــَر ( ):وســّلم ]وآلـــه[صــّلى اهللا عليـــه (قـــال رســـول اهللا  :وروى الرتمــذّي عـــن عائشـــة قالــت مـــا ُخيـِّ
  .هذا حديث حَسن غريب ،)عّمار بني أمرين إالّ اختار أرشدمها
ـــه[صـــّلى اهللا عليـــه (قـــال رســـول اهللا  :وروي عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال إّن اجلنّـــة ( ):وســـّلم] وآل

هــذا حــديث غريــب ال نعرفــه إالّ  :قــال الرتمــذي ).وعّمــار وســلمان بــن ربيعــةتشــتاق إىل ثالثــة علــّي 
  .ِمن حديث احلسن بن صاحل

محَـل  ،وْمل يؤاخـذ بـه ،عنـد اإلكـراه ،بالكفر به وهو أصـل الشـريعة )عّز وجلّ (ملّا مسح اهللا  :الثالثة
وبـه  ؛ يرتتّـب عليـه ُحكـموملْ  ،فـإذا وقـع اإلكـراه عليهـا ْمل يؤاخـذ بـه ،العلماء عليه فروع الشـريعة كّلهـا

  ُرفع عن أّميت( ):وسّلم] وآله[صّلى اهللا عليه(جاء األثَر املشهور عن النّيب 
    



٢٢٠ 

فــإّن معنــاه باّتفــاٍق  ،واخلــرب وإْن ْمل يصــّح ســنده .احلــديث )ومــا اســتكرهوا عليــه ،اخلطــأ والنســيان
 :قـال ،حلـّق أّن إسـناده صـحيحوذكـر أبـو حمّمـد عبـد ا .قاله القاضي أبو بكر بن العريبّ  ،ِمن العلماء

  .وابن املنذر يف كتاب اإلقناع ،وقد ذكره أبو بكر األصيلي يف الفوائد
أنّـه ال إمث  ،حّىت َخِشَي على نْفسه القْتـل ،أمجع أهل الِعلم على أّن َمن ُأكرِه على الكفر :الرابعة

  .)١()َكم عليه ُحبكم الكفروال حيُ  ،وال تَِبني منه زوجته ،عليه إن كَفر وقلُبه مطمئّن باإلميان
ـــن تُلجئـــه  ،وأوضـــح أّ�ـــا للمكـــَره ،وهكـــذا يّتضـــح لنـــا أّن القـــرآن الكـــرمي قـــد حتـــّدث عـــن التقيـــة

َ
ومل

وأخـرب  ،بعد أن �ـى عـن مـواالة الكّفـار وأعـداء اإلسـالم ،الضرورة للدفاع عن النْفس واملال والِعرض
  .بقطع العالقة بني اهللا سبحانه وبني َمْن يوايل أعداءه

اضـطّر إىل االسـتجابة إىل  ،وعندما ُعّرض عّمار بن ياسر وبعض الصـحابة إىل التعـذيب واألذى
فجـاء وذكـر مـا حـدث لـه  ،وذكـر الرسـول بسـوء ،والنطق مبا أرادوا ِمن الثناء على آهلتهم ،أعداء اهللا
فـإن عـادوا  :وقـال لـه ،علـى ِفعلـه )صّلى اهللا عليه وآله(فأقرّه الرسول  ،)ه وآلهصّلى اهللا علي(للرسول 
  .فُعد

ــpِ[ ( :وقــد قرأنــا مــا ذكــره املفّســرون يف ســبب نــزول اآليــة الكرميــة ــُه ُمْطَم ــِرَه َوقَلْبُ ْك
ُ
ــْن أ إِال% َم

  .ا املوقف االضطراريوعرفنا إقرار الرسول للتقية جرياً على إجازة القرآن الكرمي هلذ ،)بِاِإليَمانِ 
وأقّرهـا للمكـَره واملضـطّر يف حـديث الرفْـع  ،عـن التقيـة )صّلى هللا عليـه وآلـه(وكما حتّدث الرسول 

  فقد روي عن الرسول ،املشهور بني املسلمني مجيعاً 
____________________  

  .١١٩ - ١٠اجلامع ألحكام القرآن / القرطيب ) ١(
    



٢٢١ 

ومــا ال  ،ومـا ُأكرهــوا عليـه ،والنســيان ،اخلطـأ :رفــع عـن أُّمــيت تسـعة( :قولـه )صـّلى اهللا عليـه وآلــه(
والتفّكـر يف الوسوسـة يف اخلْلـق مـا ْمل  ،والطـرية ،واحلسـد ،ومـا اضـطّروا إليـه ،وما ال يطيقون ،يعلمون

  .)١()ينطق بشفة
لك جنـد كـذ ،وكما يُثبّـت هـذا احلـديث الشـريف قاعـدة عاّمـة برفـع املسـؤولية عـن املضـطّر واملكـَره

ُحكمـــاً يف رفـــع الضـــرر عـــن الـــنْفس  ،)ال ضـــرر وال ضـــرار( ):صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(يف قـــول الرســـول 
إذا كــــان الواقــــع ميكــــن رفعـــــه بإظهــــار التوافــــق مــــع الوضــــع السياســــي أو الفكـــــري  ،واملــــال والعِــــرض

 ،بــاحلقّ  مــا زال القلــب مطمئنّــاً  ،الــذي يشــّكل خطــراً حقيقيــاً علــى الــنْفس واملــال والِعــرض ،وأمثاهلمــا
  .وثابتاً على اإلميان واإلخالص إلرادة اهللا سبحانه

علـيهم (التـزم أئّمـة أهـل البيـت  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وعلى أساس كتاب اهللا وسـّنة نبيّـه الكـرمي 
عنـــدما أصـــاOم الظلـــم واالضـــطهاد  ،وفقهـــاؤهم مببـــدأ التقيـــة يف ا]ـــال السياســـي والفكـــري )الســـالم

  :بقوله )صّلى اهللا عليه وآله(الذي أخربهم به رسول اهللا  ،والتقتيل والتعذيب والتشريد
وإّن أهــل بيــيت ســيلقوَن بعــدي بــالًء وتشــريداً  .إنّــا أهــُل بيــٍت اختــار اهللا لنــا اآلِخــرة علــى الــُدنيا(

الــذي كـــان  ،يــان الفكـــري والسياســي األصــيلومحايــًة لــذلك الك ،دفاعــاً عــن الـــنْفس )٢()...وتطريــداً 
اللـَذين ُعرِفــا  ،كقــّوة معارضـة للُحكَمـني األَُمــوي والعّباسـي  ،)علـيهم السـالم(يقـوده أئّمـة أهـل البيــت 

ــق ،بالعــداء والتنكيــل بأئّمــة أهــل البيــت وأتبــاعهم وفكــرهم املعــّرب عــن الــوعي األصــيل  ،والفْهــم العمي
ــــة  ،املواملوقــــف الــــرافض لتســــّلط احلــــاكم الظــــ ــــاق التقي وقــــد أوضــــح علمــــاء أهــــل البيــــت جمــــال انطب

  .وتوظيفها
  وصاحبها أعلم ،التقية يف كّل ضرورة( ):عليه السالم(روي عن اإلمام الباقر 

____________________  
  ).٩باب ( ٤١٧ص  :اخلصال/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٤٠٨٢ح /  ١٣٦٦ :٢ُسنن ابن ماجة ) ٢(

    



٢٢٢ 

  .)١()Oا حني تنزل به
ـــه  فـــإذا بلـــغ الـــدم فلـــيس  ،إّمنـــا ُجِعلَـــْت التقيـــة لـــُيحَقَن Oـــا الـــدم( ):عليـــه الســـالم(وروي عنـــه قول

  .)٢()تقية
  .)٣()فقد أحّله اهللا له ،التقية يف كّل شيء يضطّر إليه ابن آدم( ):عليه السالم(وروي عنه قوله 

يف حالـــة الضـــرورة  أّن التقيـــة هـــي موقـــف دفـــاعي ،)عليـــه الســـالم(وهكـــذا يوّضـــح اإلمـــام البـــاقر 
  .واالضطرار وحفظ النْفس

 ،إّمنا هي نصٌّ إسالميٌّ نطـق بـه القـرآن ،فالتقية كما اّتضح لنا ليست ِمن اجتهاد الفكر الشيعي
ِمــن خمتلـف االّجتاهــات  ،ومارســه الصـحابة وأوضــحه املفّسـرون ،)صـّلى اهللا عليــه وآلـه(وأقـرّه الرســول 

كما أوضح اإلمام حمّمد البـاقر   ،وحلْقن الدماء ،لرفع الضرر ومعاجلة الضرورة ؛كما قرأنا آنفاً   ،واآلراء
  .ذلك )عليه السالم(

فللمســـلم أن يـُـــْبِطَن احلـــّق ِمـــن  ،وتأسيســـاً علـــى هـــذا املبـــدأ أفـــىت فقهـــاء اإلماميـــة بوجـــوب التقيـــة
  ،ويُظهر خالفهـا دفاعـاً عـن الـنْفس واملـال والعِـرض ،عقيدٍة وموقٍف سياسيٍّ وقناعٍة تشريعية وعبادية

  .كما أجاز له القرآن والسّنة ذلك
وقـد روي رخصـًة يف  ،واجبة عند اخلوف علـى الـنْفس - عندنا - والتقية( :قال الشيخ الطوسي

  .)٤()جواز اإلفصاح باحلّق عندها
 ،ومكامتـة املخـالفني ،العتقـاد فيـهوَسـرت ا ،كتمان احلقّ   :التقية( :وعرَّف الشيخ املفيد التقية بقوله

  وفْرض ،وتْرك مظاهر_م مبا يعقب ضرراً يف الِدين أو الدنيا
____________________  

  .٢١٩ :٢اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .٢٢٠ص  :املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .٤٣٥ :٢التبيان يف تفسري القرآن  :الطوسي) ٤(

    



٢٢٣ 

وال قـوَي يف الظـّن  ،فمىت ْمل يُعَلم ضـرراً بإظهـار احلـقّ  ،أو قوَي يف الظنّ  ،بالضرورةذلك إذا ُعِلم 
  .ْمل جيب فرض التقية ،ذلك

بـالكّف واإلمســاك عـن إظهــار احلــّق  ،مجاعــة ِمـن أشــياعهم )علــيهم السـالم(وقـد أَمــر الصـادقون 
وكــان ذلــك  ،ب عــنهم يف خالفهـمواملظـاهرة هلــم مبــا يزيـل الرَيــ ،واملباطنـة والَســرت لــه عـن أعــداء الــِدين

  .هو األصلح هلم
لِعلمهـم بأنّـه ال  ؛مبكاملة اخلصوم ومظاهر_م ودعائهم إىل احلقّ  ،وأَمروا طائفًة ُأخرى ِمن شيعتهم

  .ضرر عليهم يف ذلك
  .)١()ويسقط فرضها يف مواضع ُأخرى على ما قّدمناه ،والتقّية جتب حبسب ما ذكرناه
____________________  

  .٢٤١ص  :شرح عقائد الصدوق/ لشيخ املفيد ا) ١(
    



٢٢٤ 

  ؟لماذا التقية
علــيهم (إذا فِهمنــا حمنــة أئّمــة أهــل البيــت  ،ونســتطيع أن نــتفّهم ظــروف التقيــة السياســية والفكريــة

بســـبب معارضـــتهم الفكريـــة والسياســـية للظلـــم  ؛وأتبـــاعهم يف العهـــَدين األَُمـــوي والعّباســـي )الســـالم
  .واحنراف احلّكام والوالة عن السلوكية اإلسالمية ،ّمةوالعبث بأموال األُ  ،السياسي

ابتـداًء ِمـن عهـد  ،فقد نقل املؤّرخون صَوراً مرّوعة ِمن سياسـة الـبْطش واإلرهـاب والقْتـل والسـجن
علـــيهم (معاويـــة بـــن أيب ســـفيان الـــذي قتـــل عـــدداً ِمـــن أتبـــاع اإلمـــام علـــّي وَوَلديـــه احلســـن واحلســـني 

إنـّــه ( :أمثــال الصــحايب اجلليــل حجــر بــن عــدي الــذي وصــفه احلــاكم يف املســتدرك بقولــه ،)الســالم
وعمــرو بــن  ،وصــيفي بــن شــداد الشــيباين ،وشــريك ابــن شــداد احلضــرمي ،)١()راهــب أصــحاب حمّمــد

 ،وعبــد الــرمحن بــن حّســان العنــزي ،وعبــد اهللا بــن حيــىي احلضــرمي ،ورشــيد اهلجــري ،احلمــق اخلزاعــي
  .وعشرات أمثاهلم

ضــّد أهــل بيــت النبــّوة  ،حــني وِيلَ الســلطة ابنــه يزيــد أقــَدَم علــى أفــدح جرميــة يف تــاريخ اإلســالمو 
ث جـرت مذحبـة كـربالء املرّوعـة ،والتابعني هلـم بإحسـان )صّلى اهللا عليه وآله(وصحابة الرسول   ،حيـ

وسـتون ِمـن  ،وسـبع عَشـر رُجـًال ِمـن أهـل بيتـه )عليـه السـالم(اليت قُتل فيهـا اإلمـام احلسـني بـن علـّي 
ــــه ،أصــــحابه ــــذين كــــانوا برفقت ــــل تشــــفّياً  ،وهــــم كــــّل ال ــــس جســــد احلســــني الطــــاهر حبــــوافر اخلي مثّ دي
  ...وانتقاماً 

بـــل ذبـــح  ،وســـلب أمـــواهلم ،تلـــك املذحبـــة الـــيت ْمل يقـــف فيهـــا العـــدوان عنـــد حـــّد قْتـــل املقـــاتلني
  ايا ِمن العراق إىل الشاموسيقت نساؤهم سب ،وُأحرقت خيام آل حمّمد ،األطفال ومنعوا ُشرب املاء

____________________  
  .٤٦٨ :٣املستدرك على الصحيحني / احلاكم ) ١(

    



٢٢٥ 

  .على رؤوس األعواد والرماح ،وُمحلت رؤوس الشهداء إىل دمشق الشام
وانتفضـت مدينـة الرسـول  ،واملعارضـني للحـزب األَُمـوي ،وحني امتّد الصراع بني طالئـع املسـلمني

بعــد شــهادة  ،علــى ســلطة يزيــد بقيــادة عبــد اهللا بــن حنظلــة غســيل املالئكــة )وآلــهصــّلى اهللا عليــه (
 ،فزحـــف اجلـــيش اُألَمـــوي علـــى املدينـــة يف واقعـــة احلـــرّة ،)عليهمـــا الســـالم(اإلمـــام احلســـني بـــن علـــّي 

  .و�ب األموال ،وهَتك األعراض ،وانتهك احلُُرمات ،فسَفك الدماء
وذكـــروا أنّـــه قُتـــل يـــوم احلـــرّة ِمـــن ( :لـــك املأســـاة بقولـــهوقـــد نقـــل ابـــن قتيبـــة الـــدينوري صـــورة ِمـــن ت

وِمـن قـريش واألنصـار  ،وْمل يبـَق بـدرّي بعـد ذلـك ،مثـانون رُجـالً  )صّلى اهللا عليه وآلـه(أصحاب النّيب 
وكانـت الوقعـة يف ذي احلّجـة  ،وِمن سائر الناس ِمن املوايل والعـرب والتـابعني عَشـرة آالف ،سبعمائة

  .)١()ة ثالث وستنيسن ،لثالث بقني منها
 ،علــى امتــداد مراحــل وجــوده يف الســلطة ،ويســتمّر احلــزب األَُمــوي يف اإلرهــاب وســْفك الــدماء

حتكــي أبشــع صــَور اإلرهــاب واالســتخفاف بِقــَيم احلــّق والعــْدل  ،فُيسـّجل لنــا التــاريخ حــوادث ُأخــرى
الـذي  ،مللـك بـن مـروانوقـد جـاء يف كتـاب عبـد ا ،وقْتلـه سـعيد بـن جبـري ،أيّام عبد امللـك بـن مـروان

  :وّىل فيه خالد بن عبد اهللا القسري
وال جيعلــّن امــرؤ  ،فــامسعوا لــه وأطيعــوا ،فــإّين ولّيــُت علــيكم خالــد بــن عبــد اهللا القســري :أّمــا بعــد(

ـــل ال غـــري ،علـــى نْفســـه ســـبيالً  ـــة ِمـــن رُجـــٍل آوى ســـعيد بـــن جبـــري ،فإّمنـــا هـــو القْت  ،وقـــد برِئَـــت الذّم
ال أجـــده يف دار أحـــٍد إالّ  ،وحنـــّج إليـــه ،والـــذي حنلـــف بـــه :وقـــال ،ّمث التفـــت إلـــيهم خالـــد .والســـالم
وقـــــد أّجلـــــت لكـــــم فيـــــه ثالثـــــة  .واســـــتَبْحُت ُحرمتـــــه ،ودار كـــــّل َمـــــن جـــــاوره ،وهـــــدمُت داره ،قتلتـــــه
  .)٢()...أيّام

____________________  
  .١٨٥ :١اإلمامة والسياسة / ابن قيتيبة الدينوري ) ١(
  .٤٢ :٢صدر السابق امل) ٢(

    



٢٢٦ 

وُيسـلَّم  ،الـذي كـان ِمـن طالئـع املـوالني آلل البيـت النبـويّ  ،ّمث يُلقى القبض على سعيد بن جبـري
 ،الـذي قتَـل عشـرات اآلالف ِمـن معارضـي السـلطة ،إىل احلّجاج السـّفاح الشـهري يف تـاريخ اإلسـالم

  .فيقتله
وتــرتاكم املَِحــن  ،طالئــع املعارضــة العَلويــةو  ،وتســتمّر سياســة التعّســف واالضــطهاد جلمــاهري األُّمــة

 ،)هــ ١٢١(فينطلق زيد بن علّي بن احلسني بن علـّي بـن أيب طالـب بثورتـه سـنة  ،وممارسة اإلرهاب
ويـــذّر يف  ،فُيحـــَرق جســـده الطـــاهر ،يف خالفـــة هشـــام بـــن عبـــد امللـــك ،ويُقَتـــل يف نَفـــٍر ِمـــن أصـــحابه

ويرتــّد أَثـَـــُر هـــذه الثــورة علـــى أخيــه اإلمـــام البـــاقر حمّمــد بـــن علــّي وولـــده الصـــادق  ،الفــرات والبســـاتني
لتطويـق حركتهمـا السياسـية  ؛ويسـّلط اإلرهـاب واملالحقـة ،فتفـَرض الرقابـة علـيهم ،)عليهمـا السـالم(

  .والفكرية يف تلك املرحلة
ـــاريخ نّصـــاً ألحـــد قـــادة املعارضـــة املواليـــة ألهـــل البيـــت يصـــّور ُعمـــق املأســـاة  ،وقـــد حفـــظ لنـــا الت

فقــد خاطــب هــذا  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وبأتبــاع آل حمّمــد  ،والكــوارث الــيت حلّــت بــاحلزب العَلــوي
صـّلى (علـى محْـل رايـة املعارضـة واملـواالة آلل حمّمـد  ،الرُجل أصحابه يدعوهم إىل الثبات واالسـتمرار

وتُرفعــون  ،وُتســَمل أعينكـــم ،كم وأرجلكـــموتقطــع أيــدي ،إّنكــم كنــتم تُقَتلــون( :قــائالً  )اهللا عليــه وآلــه
  .)١()وأنتم مقيمون يف بيوتكم وطاعة عدوكم ،على جذوع النخل يف حّب أهل بيت نبّيكم

ألـــوان املآســـي والقْتـــل  ،وأتبـــاعهم )علـــيهم الســـالم(ويف العهـــد العّباســـي القـــى أئّمـــة أهـــل البيـــت 
  .الذي تصاغر أمامه اإلرهاب األَُموي ،والتشريد

وُحتصـــى عليــــه  ،يوضــــع حتـــت املراقبــــة والرصـــد واملالحقــــة )عليــــه الســـالم(مــــام الصـــادق وكـــان اإل
  .أنفاسه

____________________  
  ).٦٥حوادث سنة ( ١٠٤ :٧تاريخ الطربي ) ١(

    



٢٢٧ 

تضـــطّر املمارســـات الُســـلطوية  ،)عليهمـــا الســـالم(ويف عهـــد اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم 
ق يف ناحيــة  ،احلســني بــن علــّي بــن احلســن - وأتبــاعهمضــّد آل البيــت  - واإلرهــاب العّباســي فينطلــ

وحتـــّل الفاجعـــة بـــآل  ،ضـــّد احلــاكم العّباســـي موســـى اهلـــادي ،)هــــ ١٦٨(يف ثـــورة عارمـــة عـــام  )فــخ(
فيصـف اإلمـام حمّمـد اجلـواد هـذه  ،ويُقتل معه نَفـٌر ِمـن أصـحابه ،ويُقتل احلسني الثائر ،البيت النبويّ 
  .)٢()مصرع أعظم ِمن فخ )١(نا بعد الطفّ ْمل يكن ل( :املأساة بقوله

حــّىت  ،يف ســجون الرشــيد الرهيبــة ســنني عديــدة )عليــه الســالم(ّمث يـُــزَّج اإلمــام موســى بــن جعفــر 
يف اخلـــامس  ،مســـموماً معـــّذباً  - مـــدير شـــرطة الرشـــيد - ُيستشـــهد يف ســـجن الســـندي بـــن شـــاهك

  .)هـ ١٨٣(والعشرين ِمن شهر رجب عام 
بــل تســتمّر  ،ة أهــل البيــت وأتبــاعهم ِمــن احلّكــام العّباســيني عنــد هــذا احلــدّ وْمل تقــف معانــاة أئّمــ

 ،ِمـن بعـده )عليهمـا السـالم(فيالقـي اإلمامـان علـّي اهلـادي وولـده احلسـن العسـكرّي  ،بأشّد صـَورها
  .أشّد املعاناة ِمن احلّكام العّباسّيني الذين عاصرومها

لنعرف أساليب االضـطهاد واإلرهـاب  ؛العهد العّباسيولنا أن نقرأ بعضاً ِمن نصوص التاريخ يف 
الـــذي  ،فـــنفهم جانبـــاً ِمـــن حيـــاة االضـــطهاد والتعّســـف واإلرهـــاب ،املوّجهـــة ضـــّد أئّمـــة أهـــل البيـــت

  .وأتباعهم إىل االلتزام بالتقّية يف تلك املرحلة )عليهم السالم(اضطّرت أئّمة أهل البيت 
جانبـــاً ِمـــن تلـــك  - مـــام احلســـن العســـكريّ أحـــد أصـــحاب اإل - فقـــد وصـــف علـــّي بـــن إبـــراهيم

أال  :فخرج توقيعـه ،يوم ركوبه )عليه السالم(وترصَّدنا أليب حمّمد  ،اجتمعنا بالعسكر( :املعاناة بقوله
  فإّنكم ؛وال يُوِمئ ،وال ُيِشر إّيل بيده ،ال ُيسلَِّمنَّ عليَّ أحد

____________________  
  ).عليه السالم(اليت قُتل فيها اإلمام السبط احلسني بن علّي  ،ءهو اسم ِمن أمساء أرض كربال :الطفّ ) ١(
  .١٦٥ :٤٨حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ٢(

    



٢٢٨ 

  .)١()ال تأمنون على أنفسكم
دعـاين  :قال ،)عليه السالم(وروى أبو هاشم اجلعفري عن داود بن األسود وقّاد محام أيب حمّمد 

ِصـْر Oـذه  :فقـال ،ِمـلء الكـفّ  ،كأّ�ـا رِْجـل بـاب مـدّورة طويلـة  ،فدفع إّيل خشـبة ،سّيدي أبو حمّمد
ق عــَرض يل ســّقاء معــه بْغــل ،فمضــيت ،اخلشــبة إىل العمــري ــ فــزامحين  ،فلّمــا صــرت إىل بعــض الطري
فضــربت  ،فرفعــت اخلشــبة الــيت كانــت معــي ،ِصــح علــى البْغــل :فنــاداين الســّقاء ،البْغــل علــى الطريــق

 ،فــرددت اخلشــبة إىل ُكّمــي ،فبــادرت ســريعاً  ،فــإذا فيهــا كتــب ،كســرها  فنظــرُت إىل ،فانشــّقت ،البْغــل
اســتقبلين عيســى  ،فلّمــا دنَــوت ِمــن الــدار راجعــاً  ،ويشــُتم صــاحيب ،فجعــل الســّقاء ينــاديين ويشــتمين

يـا  :فقلـت لـه ،وكسـرت رِْجـل البـاب ،يقـول لـك مـوالي ِملَ ضـربَت البْغـل :فقـال ،اخلادم عنـد البـاب
إيّـاك  ،وِملَ احتْجَت أن تعمل عمـًال حتتـاج أن تعتـذر منـه :فقال ،ا يف رِْجل البابملَْ أعلم م ،سّيدي

وإيّـاك أن جتـاوب  ،فـامِض لسـبيلك الـيت أُمـرت Oـا ،وإذا مسعـت لنـا شـامتاً  ،بعدها أن تعود إىل ِمثلها
ــه ،َمــن يشــتمنا ــِد ســوء ،َمــن أنــت ،أو تعرّف ِض يف طريقــك ،وِمْصــر ســوء ،فإنّنــا ببَل فــإّن أخبــارك  ،وامــ

  .)٢()فاعلم ذلك ،أحوالك ترِد إلينا
فــإذا بــأيب  ،أصــبحت يومــاً فجلســت يف شــارع الغــنم( :قــال ،وروى حمّمــد بــن عبــد العزيــز البلخــي

تُــرى إْن صــحُت أيّهــا  :فقلــت يف نفســي ،يريــد دار العاّمــة ،قــد أقبــل ِمــن منزلــه )عليــه الســالم(حمّمــد 
أن  :أَوَمــأ بإصــبعه الســبابة علــى ِفيــه ،فلّمــا دنــا مــّين  ؟النــاس هــذا حّجــة اهللا علــيكم فــاعرفوه يقتلــوين

  .)٣()فاّتق اهللا علـى نْفسـك ،إّمنا هو الكتمان أو القْتل :ورأيته تلك الليلة يقول ،اسُكت
____________________  

  .٢٦٩ :٥٠املصدر السابق ) ١(
  .٤٢٨ - ٤٢٧ :٤مناقب آل أيب طالب / ن شهر آشوب اب) ٢(
  .٢١٩ - ٢١٨ :٣ كْشف الغّمة يف معرفة األئّمة/ علّي بن عيسى بن أيب الفتح األربلي ) ٣(

    



٢٢٩ 

اليت حتكـي مأسـاة آل البيـت النبـوّي واضـطهاد الُسـلطات  ،ولعّل ِمن أهّم الوثائق التارخيية املهّمة
الــذي عــاش مــا بــني  ،أليب الفــرج األصــفهاين )مقاتــل الطــالبيني(هــو كتــاب  ،األَُمويــة والعّباســية هلــم

كّرسـها للحـديث   ،صفحة ِمن القطـع الكبـري) ٤٦٠(وقد بلغ حجم الكتاب  ،)هـ ٣٥٦ - ٢٨٤(
  .عن حمنة أهل البيت وثورا_م وسجو�م وأساليب قْتلهم

 :فقــال ،ي ِمــن آل البيــتويف هــذا الكتــاب حتــّدث أبــو الفــرج ســطوراً عــن موقــف املتوّكــل العّباســ
شــديد  ،مهتّمــاً بـأمورهم ،غليظـاً علــى مجـاعتهم ،شــديد الوطـأة علــى آل أيب طالـب )١(وكـان املتوّكـل(

 وزيـره - واتّفـق لـه أّن عبيـد اهللا بـن حيـىي بـن خاقـان .وسـوء الظـّن والُتهمـة هلـم ،الغيظ واحلقد علـيهم
لـغ فـيهم مـا ْمل يبلغـه أحـد ِمـن خلفـاء بـين فب ،فحّسـن لـه القبـيح يف معـاملتهم ،ُيسيء الـرأي فـيهم -

  .العّباس قبله
ــك أن َكــَرب قــرب احلســني  ووضــع علــى ســائر الطُــُرق  ،وعّفــى آثــاره ،)عليــه الســالم(وكــان ِمــن ذل

  ...فقتله أو أْ�كه عقوبة ،إّال أَتوه به ،ال جيدون أحداً زاره ،مساحل له
ث برُجــل ِمــن أصــحابه يقــال لــه الــديزج  ،إىل قــرب احلســني - وكــان يهوديــاً فأســلم - وكــان قــد بعــ

وهــدم البنــاء  ،فمضــى إىل ذلــك وخــّرب مــا حولــه ،وأمــره بَكــْرب قــربه وْحمــوِه وإخــراب كــّل مــا حولــه
فأحضــر قومــاً ِمــن اليهــود  ،فلّمــا بلــغ إىل قــْربه ْمل يتقــّدم إليــه أحــد ،وكــرب مــا حولــه حنــو مئــيت جريــب

ال يـــزوره زائــر إّال أخـــذوه  ،بــني كــّل مســـلحَتني ميــل ،ووّكـــل بــه مســـاحل ،وأجــرى املـــاء حولــه ،فَكرَبــوه
  ...ووّجهوا به إليه
فمنـع آل أيب طالـب ِمـن التعـّرض  ،واستعمل على املدينة ومّكة ُعَمـر بـن الفـرج الرخجـي :ّمث قال

 إالّ  ،وكان ال يبلغه أّن أحداً أبـَّر أحـداً مـنهم بشـيٍء وإن قـلّ  ،ومنع الناس ِمن الِربّ Oم ،ملسألة الناس
واحـدًة  ،حـّىت كـان القمـيص يكـون بـني مجاعـة ِمـن العَلويّـات ُيصـّلني فيـه ،وأثقله غرمـاً  ،أْ�كه عقوبةً 
فعطـف املنتصـر  ،إىل أن قُتـل املتوّكـل ،وْجيلْسـَن علـى مغـازِهلّن عـواري حواسـر ،ّمث يرقّعنّـه ،بعد واحـدة
  وأحسن ،عليهم

____________________  
  ).عليه السالم(إلمام علّي اهلادي عاصر املتوّكل العّباسي ا) ١(

    



٢٣٠ 

  .)١()إليهم
اليت مارسها أبو جعفر املنصور ضـّد  ،وحتّدث يف مورٍد آَخر عن إحدى حاالت القْتل والتعذيب

أتـــى Oـــم أبـــو جعفـــر فنظَـــر إىل حمّمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن احلســـن بـــن ( :فقـــال ،آل علـــّي بـــن أيب طالـــب
  .نعم :قال ؟أنت الديباج األصفر :فقال ،احلسن بن علّي بن أيب طالب

مثّ  ،مثّ أَمــر باســطوانة مبنيّــة فـَُفرِقَــت ،أمــا واهللا ألقتلنّــك قْتلــًة مــا قتلُتهــا أحــداً ِمــن أهــل بيتــك :قــال
  .)٢()وهو حيّ  ،فبُِنَيت عليه ،أُدخَل فيها

لـــيت ال ا ،يف تلـــك النصـــوص والعّينـــات التارخييـــة ،وقـــراءة موضـــوعية أمينـــة ،إّن إلقـــاء نظـــرة حتليليـــة
رياً ِمــن سياســة االضــطهاد والتقتيــل والســجون واإلرهــاب والتشــريد واملالحقــة  ،تســاوي إالّ جــزءاً يســ

ضـــّد أئّمـــة أهـــل البيـــت وأنصـــارهم واملتـــأثّرين بتيّـــارهم الفكـــري  ،الـــيت مارســـها األَُمويـــون والعّباســـيون
ـــا بوضـــوٍح كامـــل ،والسياســـي وأتبـــاعهم  )الســـالمعلـــيهم (ملـــاذا التـــزم أئّمـــة أهـــل البيـــت  :تكشـــف لن
  .أو الكتمان وإخفاء املوقف الفكري والسياسي املعارض لسياسة السلطة ومتبّنيا_ا ،بالتقية

إذا جتاوزنــــا أحــــداث التــــاريخ  ،ولعّلنـــا نــــدرك بصــــورٍة أوضـــح موِجبــــات التقيــــة الفكريــــة والسياســـية
 ،احلركات اإلسالمية املعارضـة وانتقلنا إىل املعارضة الفكرية والسياسية املعاصرة اليت ختوضها ،املاضية

حلمايـــة نْفســـها ِمـــن الظلـــم  ؛والتكـــّتم علـــى خططهـــا ومتبنّيا_ـــا ،والتزامهـــا بالســـرّية والتنظـــيم الســـري
  .والتعّسف

تريـد تغيـري األوضـاع  ،علـى امتـداد التـاريخ املاضـي منـه واملعاصـر ،فما ِمن حركة إسالمية معارضة
لتقيــــة السياســــية والتكــــّتم علــــى أفكارهــــا املعارضــــة ملتبنّيــــات إّال وتتبــــّىن ا ؛وإصـــالح الســــلطة وا]تمــــع

  .السياسة الظاملة واملنحرفة عن منهج القرآن وسرية النبّوة اخلالدة
____________________  

  .٤٧٨ - ٤٧٠ص  :مقاتل الطالبيني/ أبو الفرج األصفهاين ) ١(
  .١٨١ص  :املصدر السابق) ٢(

    



٢٣١ 

كمـا قرأنـا يف الكتـاب والسـّنة   ،الشريعة وإقرارها ملبـدأ التقيـة وذلك منطق العقل املتوافق مع ُحكم
  .وآراء الفقهاء

ـــه نفهـــم أّن التقيـــة وســـيلة دفاعيـــة ضـــّد الظلـــم واإلرهـــاب ـــك كّل وِمـــن أْجـــل محايـــة احلـــّق  ،ِمـــن ذل
  .واحلفاظ على املوقف الشرعي السليـم
    



٢٣٢ 

  وفريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،التقية والجهاد
وتنظــيم الشـــريعة للعالقـــة بـــني  ،يتبـــادر إىل أذهـــان الـــبعض ممّــن ال يســـتوعب املفـــاهيم القرآنيـــةقــد 

  :األحكام واملواقف
مـع مـا فيـه ِمـن  ،فكـرة حتـّول املسـلم إىل إنسـان متعـايش مـع األمـر الواقـع :واألمر الواقع أّن التقية

  .ظلم وفساد واحنراف
 ،والرضــا بكــّل مـــا حيــيط Oـــا ،فتقــود إىل النفـــاق ،فـــقتربيــة تفـــرز اإلزدواجيــة واصــطناع التوا :وأّ�ــا

فتنصـــرف عـــن مواجهـــة الظلـــم وحماربـــة الفســـاد واالحنـــراف حتـــت ســـتار اخلـــوف علـــى املـــال والـــنفس 
  .والكرامة

إذ هـي شـّرعت لـتمّكن املسـلم الـذي يعـيش  ،غري أّن هدف التقية هـو معـاكس هلـذا الفْهـم متامـاً 
شــّرعت لتمّكنــه ِمــن  ؛اء االحنــراف املســّلطة عليــه بــالقّوةوأجــو  ،يف ظــروف القهــر واإلرهــاب الفكــري

هـو  ،فمفهـوم التقيـة ،املقاومة والعمل على التغيري بشكل بعيد عن أْعُني القـوى املتحّكمـة واملتسـّلطة
الـــذي ال يـــروق للحكـــام املنحـــرفني والقـــوى  ،مفهـــوم التكـــّتم والســـرّية يف العمـــل السياســـي والفكـــري

  .ماملعادية لالّجتاه السلي
بــــل يتحــــّول عمــــل الفــــرد  ،ومفهــــوم التقيــــة ال يلغــــي فريضــــة األمــــر بــــاملعروف والنهــــي عــــن املنكــــر

يتحــّول العمــل  ،واجلماعــة الــيت تــرى الفســاد السياســي والفكــري وال تســتطيع اإلعــالن عــن مواجهتــه
ري ،وإعـــداد بعيـــد عـــن أنظـــار املتســـّلطني ،عنـــدها إىل عمـــٍل ســـّري ّمت  ،فـــإذا تـــوّفرت القـــدرة علـــى التغيـــ

لتغيري البناء السياسي والفكري واالجتمـاعي علـى  ؛اإلعالن عن املواجهة املكشوفة والصراع الواضح
  .أساس منهج القرآن ودعوته

جتـب التضـحية  ،وعندما تكـون التضـحية باملـال والـنْفس ُجمديـة للـدفاع عـن احلـّق وإقامـة اإلسـالم
  الفإّن ِمن أهداف اجلهاد بامل ،وال تقية يف ذلك ،عندئذٍ 

    



٢٣٣ 

هـــو مواجهـــة األوضـــاع غـــري الطبيعيـــة يف  ،والفكـــر والـــنْفس واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر
لــذلك حــّرم الفْقــه اإلســالمي التعــاون مــع احلــاكم الظــامل  ؛ا]تمــع الــذي يعــيش فيــه اإلنســان املســلم

ولـو كلّـف  ،ءإذا كان يف هذا التعاون وتوّيل الوظـائف للسـلطة هـْدم اإلسـالم وسـْفٍك للـدما ،الفاسق
  .اإلنسان دمه وماله

أي أّن ِمــن حــّق  ،)فــإذا بلــغ الــدم فــال تقيــة( ):عليــه الســالم(لــذلك جــاء يف قــول اإلمــام البــاقر 
ويتعــاون معهــا يف  ،وإلرهــاب الســلطة ،املســلم املضــطَهد واملكــَره أن يســتجيب لألوضــاع االجتماعيــة

فـإذا نـتج عـن جتاوبـه وتعاونـه مـع  ،لضررينباملوازنة بني أهون ا ،حدود دفع الضرر األعظم عن نْفسه
ْكرَِهــِة لــه سـْفك دمــاء اآلَخــرين وهـْدم اإلســالم

ُ
 ،فــال ُجيـاز لــه التعــاون مـع الطغــاة والظلمــة ،السـلطة امل

  .ومصادرة أمواله ،ولو أّدى رْفضه إىل قْتله وسْفك دمه
    



٢٣٤ 

    



٢٣٥ 

  الفصل السابع

  اإليمان

  بعاَلم اآلِخرة
    



٢٣٦ 

    



٢٣٧ 

  تقديمٌ 
رغم بداهـة  ،يف التفكري البشري هي معضلة اإلميان بعاَمل اآلِخرة واحلياة فيها إّن املعضلة الكربى

وقـد سـاق الـوحي هـذا  ،اإلميان Oـا بعـد اإلميـان بوجـود اهللا وقدرتـه الـيت أوجـد Oـا اخلالئـق ِمـن العـدم
ـ َو9َََب yََ ( :فقال اهللا تعـاىل .راّداً على ُمنكري عاَمل اآلِخرة ،الربهان احلّسي امليّسر َnَِا َمـثًَال َون

ٍة َوُهـَو بُِكـلِّ َخلْـٍق  َل َمـر% و%
َ
َها أ

َ
نَشـأ

َ
ي أ ِ

%iَرِمـيٌم قُـْل ُ[ِْييَهـا ا َFِالِْعَظاَم َو rِْ]ُ َخلَْقُه قَاَل َمْن 
  .)١()َعِليمٌ 

  .إلثبات عاَمل اآلِخرة وما فيها ِمن نعيم وعذاب ؛ولقد كرَّس القرآن جانباً كبرياً ِمن آيه وبيانه
ــــدعوات األنبيــــاء يف التصــــديق بعــــاَمل اآلخــــرةوترت  ألنّــــه عــــاَمل اجلــــزاء علــــى  ؛ّكــــز القيمــــة الكــــربى ل

وبــدون وجــود عــاَمل  ،املعــّرب عــن عــْدل اهللا ســبحانه وصــْدقه ووفائــه بوعــده ووعيــده ،التكليــف واآلالم
إلنســــان ِمــــن وال مــــربّر لاللتــــزام إالّ بقــــدر مــــا حيّقــــق ل ،فــــال قيمــــة للتكليــــف يف عــــاَمل الــــدنيا ،اآلِخــــرة

  .مصلحة يف هذا العاملَ 
  ويعترب التصديق بعاَمل اآلخرة الركن األساس ِمن أركان العقيدة اإلسالمية

____________________  
  .٧٩ - ٧٨آية  :سورة يس) ١(

    



٢٣٨ 

  .اليت ُبين عليها اإلسالم
ِق َوالَْمْغرِِب ( ِAْن تَُولُّواْ وُُجوَهُكْم قِبََل الَْم

َ
% أ ِ̀

يَْس الْ % َمْن آَمَن بِـابِّ َوا7َْـْوِم ل% ِ̀
َولَـِكن% الْ

ِبيWَِّ َوآtَ الَْماَل mََ ُحبِِّه َذوِي الُْقْرlَ َوا7َْتَاsَ َوالَْمَساكِ  %yَواْنَن اآلِخِر َوالَْمالئَِكِة َوالِْكتَاِب َوا Wَ
ــالَة وَ  قَــاَم الص%

َ
ــاِب َوأ قَ ــائِِلWَ َوuِ الرِّ ــِبيِل َوالس% ــوَن بَِعْهــِدِهْم إَِذا َ<َهــُدواْ الس%

َ?َة َوالُْموفُ آtَ الــز%
ُقـونَ  ولَـئَِك ُهـُم الُْمت%

ُ
يَن َصَدقُوا َوأ ِ

%iولَـئَِك ا
ُ
ِس أ

ْ
أ َtْا Wَاء وَِح % َساء وال%6

ْ
أ َtْابِِريَن 9ِ ا   .)١()َوالص%

يَن آَمنُواْ آِمنُواْ بِابِّ َورَُسوِ$ِ وَ ( ِ
%iَها ا فُّ

َ
نـَزَل يَا ك

َ
َي أ ِ

%iرَُسوِ$ِ َوالِْكتَاِب ا َmَ َل ي نَز% ِ
%iالِْكتَاِب ا

  .)٢()ِمن َقبُْل َوَمن يَْكُفْر بِابِّ َوَمَالئَِكِتِه َوIُتُِبِه َورُُسِلِه َوا7َْْوِم اآلِخِر َفَقْد َضل% َضَالًال بَِعيداً 
  :أساس يف احملاور اآلتية إنَّ دراسة األحباث املتعّلقة بعاَمل اآلخرة ترتّكز بشكلٍ 

  .وجود عاَمل الروح وعالقته بالبدن - ١
  .عاَمل الربزخ - ٢
  .القيامة واملعاد - ٣
  .وما يرتبط Oا ِمن مسائل ،احلساب واجلزاء والشفاعة والعوض واآلالم - ٤

ـــــت هـــــذه املوضـــــوعات جمـــــاًال للبحـــــث واحلـــــوار واخلـــــالف ـــــني الفالســـــفة  ،ولقـــــد كان ـــــرأي ب يف ال
  .ني واملعنّيني بشؤون الفكر العقيدي ِمن علماء اإلسالمواملتكّلم

قصـب السـْبق يف الـدفاع  ،فكان ألئّمة أهل البيـت وللفالسـفة واملتكّلمـني املنتمـني إىل مدرسـتهم
  الذي يعطي احلياة اإلسالمية ،عن هذا املعتقد اإلسالمي

____________________  
  .١٧٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٣٦آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٣٩ 

فإّن اإلميان Oذه املسألة له األثر البالغ يف السـلوك الفـردي  ،والتفكري اإلسالمي طابعهما اخلاصّ 
  .ويف تنظيم ا]تمع وتوجيه حركته ،والسياسي واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي
  .نكران عاَمل اآلخرة ،وإنّه َلِمن أخطر مصادر الَويالت على البشرية

Oـذه املسـائل العقيديـة  )علـيهم السـالم(ٍء ِمن اإليضاح تعريف مدرسة أهل البيـت ولنتناول بشي
  :على التوايل

  :وجود عاَلم الروح وعالقته بالبَدن - ١
أّن معرفــة حقيقــة الــروح وُكنههــا قضــية جمهولــة  :إنـّـه ملـِـن احلقــائق الواضــحة لــدى الفكــر اإلســالمي

وقـد أجــاب القـرآن علــى الســؤال  .ص ماهيّتهــاولـيس بِوســع العقـل البشــري أن يشـخّ  ،لـدى اإلنســان
وُح ِمـْن ( :بقولـه ،)صّلى اهللا عليه وآله(الذي ُطرح على رسول اهللا  وِح قُِل الـرُّ لُونََك َعِن الرُّ

َ
َويَْسأ

وتِيتُم مِّن الِْعلِْم إِال% قَِليالً 
ُ
ْمِر َرvِّ َوَما أ

َ
  .)١()أ

فكانــت آراء  ،نشــأة الــروح وعالقتهــا بالبــَدنولقــد حبــث الفالســفة واملفّكــرون اإلســالميون كيفيــة 
  .ونظريات عديدة

يف نشـأة  ،ولنستمع إىل الشهيد الصدر وهو حيّدثنا عن نظرية الفيلسوف اإلمامي صـدر املتـأّهلني
وأخـــرياً وَجـــد تفســـري اإلنســـان علـــى أســـاس العنصـــرين الروحـــي ( :قـــال ،وتأييـــده هلـــذه النظريـــة ،الـــروح
فقـد استكشـف  ،تصميمه األفضل على يد الفيلسوف اإلسـالمي صـدر املتـأّهلني الشـريازي ،واملاّدي

هـي الرصـيد األعمـق لكـّل احلركـات الطارئـة  ،هذا الفيلسوف الكبري حركة جوهرية يف صميم الطبيعة
  .احملسوسة اليت تزخر Oا الطبيعة

  وهذه احلركة اجلوهرية هي اجلسر الذي كشفه الشريازي بني
____________________  

  .٨٥آية  :سورة اإلسراء) ١(
    



٢٤٠ 

وتســـتمّر يف تكاملهـــا حـــّىت  ،فـــإّن املـــاّدة يف حركتهـــا اجلوهريـــة تتكامـــل يف وجودهـــا ،املـــاّدة والـــروح
فليس بـني املـاّدي  ،وتصبح كائناً غري ماّدي أي كائناً روحياً  ،تتجّرد عن ماّديتها ضمن شروط معيّنة

 ،والـروح بـالرغم ِمـن أّ�ـا ليسـت ماّديـة ،بل مها درجتان ِمن درجـات الوجـود ،والروحّي حدود فاصلة
  .ألّ�ا املرحلة الُعليا لتكامل املاّدة يف حركتها اجلوهرية ؛ذات نسب ماّدي

ويبـــدو ِمـــن املـــألوف أن يتبـــادل  ،ويف هـــذا الضـــوء نســـتطيع أن نْفهـــم العالقـــة بـــني الـــروح واجلســـم
  ،ألّن العقل لـيس شـيئًا مفصـوالً عـن املـاّدة Oـّوٍة سـحيقة ؛تأثريا_ما - الروح واملاّدة - العقل واجلسم

  .والقول مبجّرد املوازنة ،حني اضطّر إىل إنكار التأثري املتبادل ،كما كان ُخيّيل لديكارت
 ،بــل إّن العقــل نْفســه لــيس إّال صــورة ماّديــة عنــد تصــعيدها إىل أعلــى ِمــن خــالل احلركــة اجلوهريــة

  .كالَفْرق بني احلرارة الشديدة واحلرارة األقل منها درجة  ،ملاّدية والروحية فْرق درجة فقطوالَفْرق بني ا
واحلركـة  ،بل هي نتاج للحركة اجلوهريـة ،ولكن هذا ال يعين أّن الروح نتاج للماّدة وأثَر ِمن آثارها

 خـروج للشـيء ِمـن القـّوة إىل الِفعـل تـدرجيياً  ،كّل حركة  ،ألّن احلركة ؛اجلوهرية ال تنبع ِمن نْفس املاّدة
واإلمكــان ال يصــنع  ،والقــّوة ال تصــنع الِفعــل - كمــا عرفنــا يف مناقشــتنا للتطــّور عنــد الــديالكتيك -

ري املــاّدي  ،فللحركــة اجلوهريـة ســببها خــارج نطـاق املــاّدة املتحرّكــة ،الوجـود والـروح الــيت هــي اجلانـب غــ
  .)١()واحلركة نْفسها هي اجلسـر بني املاّديـة والروحيّـة ،ةنتيجة هلذه احلرك ؛ِمن اإلنسان

فلنتابع معه توضـيح رأيـه يف انفصـال الـروح  ،وإذا كان هذا تفسري نشأة الروح عند صدر املتأّهلني
الــــنْفس والبــــَدن يتحرّكــــان معـــــاً يف  ،وباجلملــــة( :قــــال .وقــــدر_ا علــــى االســــتقالل عنــــه ،عــــن البــــَدن

  تكمالن معاً يف الكماالت اليتويس ،التحّوالت الطبيعية
____________________  

  .٣٣٦ - ٣٣٥ص  :فلسفتنا/  )قّدس سرّه(الشهيد الصدر ) ١(
    



٢٤١ 

  .)١()...ن!إىل أن يقع هلا التفّرد بذا_ا منسلخة عن البد ،تناسب كال3 منهما َحبسِبه
 :فقـال ،فقـد نقـل آراء اإلسـالميني يف مسـألة جتـّرد الـروح ،أّما الفقيه احملدِّث السّيد عبـد اهللا شـّرب 

وعليــه بعــض قــدماء املعتزلــة والغــزايل والراغــب األصــفهاين  ،وأكثــر الفالســفة واحلكمــاء علــى جتّردهــا(
أنّـــه يســـتفاد التجـــّرد ِمـــن كثـــري ِمــــن  :واّدعـــى بعــــض املتـــأّخرين ،والشـــيخ املفيـــد منّـــا والشـــيخ البهـــائي

  .)٢()األخبار
  :البرزخعالم  - ٢

  .)٣(إّن معىن الربزخ يف اللغة احلاجُز بني الشيئني
فاحليــاة يف عــاَمل اآلِخــرة تبــدأ ِمــن  ،)٤(علــى مــا بــني املــوت إىل يــوم القيامــة :ويطلــق يف االصــطالح

  .ِمن الرحم يف عاَمل الدنيا كما يولد باخلروج  .إذ باملوت يولد اإلنسان يف عاَمل اآلخرة ،املوت
واآليات الكرمية تتحّدث عن املساءلة يف القـرب والعـذاب والنعـيم يف عـامل  وقد جاءت األحاديث

  .وعودة الروح فيه للمساءلة ،الذي يبدأ ِمن دخول جسد املرء إىل قربه ،الربزخ
 ،لبيا�ـا )علـيهم السـالم(كمـا تصـّدى أئّمـة أهـل البيـت   ،وقد حبـث علمـاء اإلماميـة هـذه املسـألة

  .الكتاب والسّنة معتمدين يف ذلك على ما جاء يف
صــّلى اهللا عليــه (مــا روي عــن الرســول الكــرمي حمّمــد  ،ِمــن هــذه الروايــات الدالّــة علــى حيــاة الــربزخ

  :فقيل ؟هل وجدمت ما وعد ربُّكم حّقاً  :ويقول ،أنّه يوم بدر كان ينادي املقتولني( ):وآله
____________________  

  .١٤٨ص  :أسرار اآليات/ صدر الِدين الشريازي  ،حمّمد بن إبراهيم) ١(
  .٤٨ :٢حّق اليقني يف معرفة ُأصول الِدين / السّيد عبد اهللا شّرب ) ٢(
  ).برزخ(/  ٤٣ص  :املفردات يف غريب القرآن/ الراغب األصفهاين ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

    



٢٤٢ 

  .)١()إّ�م أمسع منكم: )آلهصّلى اهللا عليه و (فقال  ؟يا رسول اهللا إّ�م أموات فكيف تناديهم
َوَال kََْسـwَ% ( :فقـال ،وقد حتّدث القرآن عـن حيـاة الـربزخ الـيت حيياهـا الشـهداء إىل يـوم القيامـة

ْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُـونَ 
َ
ْمَواتاً بَْل أ

َ
يَن قُتِلُواْ 9ِ َسِبيِل ابِّ أ ِ

%iاملفّسـر  - فقـد فّسـر الطربسـي ،)٢()ا
  :هذه اآلية بقوله - الكبرياإلمامي 

ْحيَاء( :قوله تعاىل
َ
أّ�م أحياء على احلقيقة إىل  - وهو الصحيح - أحدها :فيه أقوال )...بَْل أ

وإليـه ذهـب احلَسـن وعمـرو بـن عبيـد وواصـل  ،وهو قول ابن عّباس وجماهـد وقتـادة ،أن تقوم الساعة
  .)٣(واختاره اجلبائي والرماين ومجيع املفّسريـن ،بن عطاء

إّن القــرب ( :أنّــه قــال ،)عليهمــا الســالم(علــّي بــن احلســني  )زيــن العابــدين(وقــد روي عــن اإلمــام 
  .)٤()أو حفرة ِمن ُحَفر النريان ،روضة ِمن رياض اجلّنة

بعـد أن صـّلى علـى جنازتـه  ،قولـه يف سـعد بـن معـاذ )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وروي عن رسول اهللا 
فقـال  :قال .إّن سعداً قد أصابته َضمَّة( ):وسّلم] وآله[صّلى اهللا عليه (قال  ،وشّيعه وحلََّدُه يف قربه

  .)٥()إنّه كان يف ُخُلقه مع أهله سوء ):وسّلم] وآله[صّلى اهللا عليه (
ال يســأل يف القــرب ( :قولــه )عليــه الســالم(وروى أبــو بكــر احلضــرمي عــن اإلمــام أيب جعفــر البــاقر 

ــــه ،أو حمــــض الكفــــر حمضــــاً  ،إالّ َمــــن حمــــض اإلميــــان حمضــــاً  ــــاس؟ فقــــال :فقلــــت ل يلهــــى  :فســــائر الن
  .)٦()عنهم

____________________  
  .٢٠٧ :٦حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ١(
  .١٦٩آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .٢٣٦ :١جممع البيان / الطربسي ) ٣(
  ).ؤمنونِمن سورة امل ١٠٠يف تفسري اآلية (/  ٩٤ :٢تفسري علّي بن إبراهيم ) ٤(
  .٢٢٠ :٦حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ٥(
  .٢٣٥ص  :املصدر السابق) ٦(

    



٢٤٣ 

إّمنا يسأل يف قربه َمـن حمـض اإلميـان ( ):عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا جعفر بن حمّمد الصادق 
  .)١()وأّما ما سوى ذلك فُيلهى عنه ،والكفر حمضاً 

 ،عـــن عقيـــدة اإلماميـــة يف عـــاَمل الـــربزخ )حبـــار األنـــوار(وحتـــّدث العالّمـــة ا]لســـي يف كتابـــه الكبـــري 
وقــال بــه أكثــر أهــل  ،ســَلفاً وخَلفــاً  ،مثّ اعلــم أّن عــذاب الــربزخ وثوابــه ممّــا اتّفقــت عليــه اُألّمــة( :فقــال
نعقد اإلمجـاع علـى خالفهـم سـابقاً وقد ا ،وْمل ينكره ِمن املسلمني إّال شرذمة قليلة ال ِعربة Oم ،املِلل

  .واألحاديث الواردة فيه ِمن طُُرق العاّمة واخلاّصة متواترة املضمون .والحقاً 
وْمل ينكــره إالّ  ،وكــذا بقــاء النفــوس بعــد خــراب األبــدان مــذهب أكثــر العقــالء امللّيــني والفالســفة

  .)٢()...يُعبأ Oم وال بكالمهمممّن ال  ،كالقائلني بأّن النْفس هي املزاج وأمثاله  ،ِفرقة قليلة
  :ِمن ذلك يّتضح

كـال3 أو بعضـاً  - أّن اإلمامية تعتقد اعتقاداً جازماً مبُساَءلة القرب بعد عودة الروح إىل اجلسـد - أ
  .ـ

أّمـا َمـن خلطـوا عمـًال صـاحلاً بـآَخر  ،أّن املساءلة تشمل َمْن حمض اإلميان أو حمض الُكفـر - ب
  .يوم القيامة فهم مؤّجلون إىل ،سّيئاً 
  .ويعّذب الكافر إىل يوم القيامة ،يف عاَمل الربزخ يـُنَـعَّم املؤِمن - جـ

أو حفـرة  ،أّن القرب روضة ِمن ريـاض اجلنّـة ،)عليه السالم(وهذا صريح قول اإلمام زين العابدين 
  .ِمن حفر النريان

____________________  
  .٢٦٠ص  :املصدر السابق) ١(
  .٢٧١ص  :املصدر السابق) ٢(

    



٢٤٤ 

  :القيامة والمعاد - ٣
دون  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(تلّقى املسلمون عقيدة املعـاد عـن القـرآن الكـرمي والنـّيب األمـني حمّمـد 

واألحــداث املرّوعــة الــيت  ،فقــد حتــّدث القــرآن عــن �ايــة هــذا العــاملَ  ،اخلــوض يف التفاصــيل واجلزئيــات
  .اخل... النشوروقيام الساعة والبعث و  ،الوجود حتّل بنظام

كـــالروح والـــنْفس والعقـــل واملعــــاد   ،وحبَـــث املســــائل والقضـــايا ،وحـــني تفلســـف العقـــل اإلســـالمي
ُولـدت أفكـار وتفسـريات فلسـفية تتنـاقض يف  ،حبثـاً فلسـفياً  ،اخل... والعذاب والنعيم يف عاَمل اآلخـرة

ـــبعض اآلَخـــر   .أو تتطـــابق معهـــا أحيانـــاً ُأخـــرى ،بعـــض اّجتاها_ـــا مـــع عقيـــدة التوحيـــد كمـــا حـــاول ال
  .التوفيق امللّفق بني التفسري الفلسفي والتفسري اإلمياين

وال تفسـرياً  ،ال يعترب مصدراً لتكوين الرؤية العقيديـة ،لذا فإّن ما أنتجته الفلسفة ِمن آراء وأفكار
صـّلى اهللا (وبّلغـه الرسـول حمّمـد  ،ويبقـى املقيـاس الصـحيح مـا جـاء بـه الـوحي .ُملزماً لإلنسان املؤمن

  ).عليه وآله
إّن احلشــر يف املعــاد هلــذا  :ولقــد شــرح العالّمــة احلّلــي رأي املدرســة اإلماميّــة يف املعــاد حتــت عنــوان

وَمن ال  ،وجاحده كافر باإلمجاع ،وإثباته ِمن أركان الِدين ،هذا أصل عظيم( :فقال ،البدن املشهود
  .)١()فإّنه كافر إمجاعاً  ،وأحوال اآلخرة ،وال الثواب والعقاب ،يثبت املعاد البدين

اعلـم أّن املعـاد يطلـق ( :وكتب الفقيه احملّدث السّيد عبد اهللا شّرب َعْرضاً موجزاً لفكرة املعاد بقوله
 :وثانيهـــا وثالثهـــا .وهـــو الرجـــوع إىل مكـــان ،أحـــدها املعـــىن املصـــدري ِمـــن العـــود :علـــى ثالثـــة معـــاين
  .احدومآل الكّل و  .مكان العود وزمانه

  ،فاجلسماين عبارة عن أن اهللا تعاىل يعيد أبداننا بعد مو_ا .وهو جسماين وروحاين
____________________  

  .٣٧٦ص  :�ج احلّق وكشف الصدق/ العّالمة احلّلي ) ١(
    



٢٤٥ 

والروحـاين عبـارة عـن بقـاء الـروح بعـد مفارقـة البـدن سـعيدة منّعمـة أو  .ويرجعها إىل هيأ_ـا اُألوىل
وأوَّلوا الثواب والعقـاب واجلنّـة  ،وهذا هو الذي قال به الفالسفة ،مبا اكتسبته يف الدنيا ،يةمعّذبة شق

  .)١()والنار Oاتني احلالتني
ــــــة احللّــــــي يف شــــــرح اليــــــاقوت اتّفــــــق املســــــلمون علــــــى إعــــــادة األجســــــاد خالفــــــاً ( :وقــــــال العالّم

  .)٢()للفالسفة
أّمـا املعـاد  .وُيكّفـر منكـره ،ممّـا جيـب االعتقـاد بـه اعلـم أّن املعـاد اجلسـماين( :وقال احملّقق الدواين

ــنْفس بعــد املفارقــة ؛الروحــاين ق التكليــف  ،وتأّلمهــا باللــّذات واآلالم العقليــة ،أعــين التــذاذ ال ــ فــال يتعّل
  .)٣()وال ُمِنع شرعاً وال عقًال ِمن إثباته ،وال ُيكّفر منكره ،باعتقاده

  :أّن هناك ثالثة تفسريات للمعاد هي ،وهكذا يّتضح لنا بعد التطواف على اآلراء
  .تفسري املعاد بأنّه جسماين - ١
  .تفسري املعاد بأنّه روحاين فقط - ٢
  .تفسري املعاد بأنّه جسماين وروحاين - ٣

ـــرأي القـــول باملعـــاد  :أقـــول :الـــذي يـــذهب إىل أّن املعـــاد هـــو جســـماين وروحـــاين معـــاً  )٤(ولنقـــرأ ال
واألحاديــــث  ،وهــــو الــــذي دلّــــت عليــــه اآليــــات القرآنيــــة .ملــــذاهباجلســــماين والروحــــاين معــــاً أقــــوى ا

 ،حيـــث إّن الكاســب للطاعـــات واملعاصـــي البــدن والـــروح معـــاً  ،وأيّدتـــه املؤيّــدات العقليـــة ،املعصــومية
فهــو  ،كمــا عرفــت وســتعرف  ،داللــًة قطعيــًة علــى اجلســماين )٥(وقــد دّل الســمع ،فينبغــي عودمهــا معــاً 

  واستفاض ،حقّ 
____________________  

  .٣٦ :٢حّق اليقني يف معرفة ُأصول الِدين / السّيد عبد اهللا شّرب ) ١(
  .١٩١ص  :أنوار امللكوت يف شرح الياقوت/ العّالمة احلّلي ) ٢(
  .٣٨ :٢حّق اليقني يف معرفة ُأصول الِدين / السّيد عبد اهللا شّرب ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .اياتاآليات والرو  :السمع) ٥(

    



٢٤٦ 

وأّ�ـا تبقـى بعـد خرابـه مبتهجـة مسـرورة حيّـة  ،النقل بأّن الـروح جـوهر لطيـف نـوراين مغـاير للبـَدن
  .فالروحاين أيضاً حقّ  ،أو بالعكس ،مرزوقة

ي ُرِزْقنَا ِمن َقبْـُل ( :قال تعـاىل ِ
%iَكـَذلَِك ( ،)١()ُ\%َما ُرِزقُواْ ِمنَْها ِمن َعَمَرٍة رِّْزقاً قَالُواْ َهـَذا ا 

 ٍWُوٍر ِقgِ ٢()َوَزو%ْجنَاُهم(، ). .. ُWُْق
َ
نُفُس َوتََثُّ األ

َ
فَال َيْعلَُم َغْفـٌس ( ،)٣()َوِفيَها َما تَْشتَِهيِه األ

 ٍWُْق
َ
ِة أ ْخِ]َ لَُهم مِّن قُر%

ُ
ا أ ُوا الَْعَذاَب .. .( ،)٤()م%

َ
ا رَأ وا اy%َداَمَة لَم% ُّRَ

َ
ـَن َوَمْغِفَرٌة .. .( ،)٥()...َوأ مِّ

ِ َورِْضَوانٌ  ُ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ ( ،)٦()...اب% َ̀ ْك
َ
َن ابِّ أ   .)٧()َورِْضَواٌن مِّ

وهـو  ،يـذهب إىل اإلميـان اجلـازم باملعـاد ،وخالصة القول أّن املذهب اإلمامي بُأصـوله االعتقاديـة
ودلّـــت عليـــه الســـّنة  ،آياتـــه وأوضـــحه يف العشـــرات ِمـــن ،كمـــا صـــرّح القـــرآن بـــه  ،اإلحيـــاء بعـــد املـــوت

  .املطّهرة
ويعيــــدها كهيأ_ــــا اُألوىل للحشــــر واحلســــاب واجلــــزاء  ،ُحييــــي األجســــاد - اخلبــــري القــــدير - فــــاهللا
  .العادل

فـال متثّـل الـرأي الشـرعي إالّ  ،وأّما ما ذهب إليه الفالسفة واملتكّلمون ِمن آراء ونظريـات تفسـريية
  .بقدر ما تتطابق مع عقيدة القرآن وبيانه احلقّ 

رأي الفالســـفة الـــذي أنكـــر املعـــاد  ،ويـــرفض األصـــل املـــذهيب يف االعتقـــاد اإلمـــامي رفضـــاً مطلقـــاً 
  وهو عبارة عن بقاء ،وقال باملعاد الروحاين فقط ،اجلسماين

____________________  
  .٢٥آية  :سورة البقرة) ١(
  .٥٤آية  :سورة الدخان) ٢(
  .٧١آية  :سورة الزخرف) ٣(
  .١٧آية  :سورة السجدة) ٤(
  .٣٣آية  :سورة سبأ) ٥(
  .٢آية  :سورة احلديد) ٦(
  .٧٢آية  :سورة التوبة) ٧(

    



٢٤٧ 

 ،وهي اليت تعيش النعيم والعذاب األبَـدي دون احليـاة اجلسـدية لإلنسـان ،الروح جمّردة بعد املوت
  .جلنان أو العذابيف عاَمل ا
  :الحساب والجزاء - ٤
ْن َخْردَ ( ٍل َونََضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسَط 7َِْوِم الِْقيَاَمِة فَال ُيْظلَُم َغْفٌس َشيْئاً َوVِن َ?َن ِمثَْقاَل َحب%ٍة مِّ

 َWبِنَا َحاِسِب qَIَتَيْنَا بَِها َو
َ
ْت ( ،)١()أ ا َكَسبَ يُع اlَِْساِب  7َِْجزِي ابُّ ُ!% َغْفٍس م% ِRَ %٢()إِن% اب(، 

ٍة َخbْاً يََرُه َوَمن َفْعَمـ( َقاَل َذر% ْقَمالَُهْم َفَمن َفْعَمْل ِمثْ
َ
ْوا أ َbُِّْشتَاتاً ل

َ
َقـاَل يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر اy%اُس أ ْل ِمثْ

اً يََرهُ  ٍة 2َّ نِسُخ َما ُكنتُْم َيْعَملُونَ َهَذا ِكتَاُننَا يَنِطُق َعلَيُْكم بِاlَْقِّ ( ،)٣()َذر% إِْذ ( ،)٤()إِن%ا ُكن%ا نَْستَ
يْـِه َرِقيـٌب َعِتيـدٌ  َماِل قَِعيٌد َما يَلِْفُظ ِمن قَـْوٍل إِّال َ&َ يَاِن َعِن ا7َِْمWِ وََعِن الشِّ قِّ  ،)٥()َفتَلzَ% الُْمتَلَ

ِقِه َوُ{ِْرجُ ( لَْزْمنَاُه َطائَِرُه 9ِ ُقنُ
َ
نَساٍن أ  إِ

%bَُو  qََكتَابََك َكـ 
ْ
َ$ُ يَْوَم الِْقيَاَمِة ِكتَاباً يَلَْقاُه َمنُشوراً اقَْرأ

ْفِسَك ا7َْْوَم َعلَيَْك َحِسيباً  بَْصـارُُهْم ( ،)٦()بِنَ
َ
َذا َمـا َجاُؤوَهـا َشـِهَد َعلَـيِْهْم َسـْمُعُهْم َوأ َحـk% إِ

ََذ ِعنـَد الـر%ْ/َِن َقْهـداً  ال َفْمِلُكونَ ( ،)٧()وَُجلُوُدُهْم بَِما َ?نُوا َفْعَملُونَ  َفاَعَة إِّال َمِن ا~%  ،)٨()الش%
َماَواِت َوَما 9ِ ( ُ َما 9ِ الس% ُخُذُه ِسنٌَة َوَال نَْوٌم $%

ْ
رِْض َمن َذا ابُّ َال إِلَـَه إِال% ُهَو الَْ�ُّ الَْقيُّوُم َال تَأ

َ
األ

ْذنِِه َفعْ   بِإِ
ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إِال% ِ

%iْن ِعلِْمِه إِال% بَِما ا ٍء مِّ ْnَِيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَال ُ[ِيُطوَن ب
َ
لَُم َما َنWَْ أ

َماَواِت    َشاء وَِسَع ُكرِْسيُُّه الس%
____________________  

  .٤٧آية  :سورة األنبياء) ١(
  .٥١آية  :سورة إبراهيم) ٢(
  .٨ - ٦آية  :سورة الزلزلة) ٣(
  .٢٩آية  :ةسورة اجلاثي) ٤(
  .١٨ - ١٧آية  :سورة ق) ٥(
  .١٤ - ١٣آية  :سورة اإلسراء) ٦(
  .٢٠آية  :سورة ُفّصلت) ٧(
  .٨٧آية  :سورة مرمي) ٨(

    



٢٤٨ 

رَْض َوَال يَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِ!ُّ الَْعِظيمُ 
َ
ِذَن َ$ُ ( ،)١()َواأل

َ
َفاَعُة إِّال َمْن أ يَْوَمئٍِذ ال تَنَفُع الش%

ْ/َُن َورَِضـَي لَـُه قَـْوالً    .)٢()الر%
 ،األصل املهّم واخلطـري ِمـن ُأصـول الـِدين وبُنيتـه ،يشّكل اإلميان باحلساب واجلزاء يف عاَمل اآلخرة

  .وأخرب عن عاَمل اجلزاء واحلساب واملسؤولية ،فما ِمن نيبٍّ إالّ ودعا إىل اإلميان باهللا
وقدرتـه علـى إحيـاء املـوتى  ،وبعْدلـه وبَوْعـده وِصـْدقه ووعيـدهويبتين هذا األصل على اإلميان بـاهللا 

  .وَخْلق عاَمل اآلخرة
ـــس  ،وقـــد حتـــّدث القـــرآن والُســـّنة املطّهـــرة عـــن حقـــائق كلّيـــة وجمَملـــة يف هـــذا األصـــل العقيـــدي َأسَّ

  :عليها الفكر اإلمامي مبادئ العقيدة يف عاَمل اآلخرة وهي
ــ - ١ َلكني املكّلَفــني بت

َ
وعــدم مغــادرة أّي  ،دوين ِفعــل اإلنســان وتثبيــت نســخة الفعــلاإلميــان بــامل

  .صغرية أو كبرية ممّا يصدر عن هذا اإلنسان يف عاَمل الدنيا
  .واّطالع اإلنسان على ما فيها يوم احلساب ،نْشر الصُحف والكُتب - ٢
  .نُْطق اجلوارح وشهاد_ا على اإلنسان - ٣
  .وتقوميها مبا يعادهلا ِمن جزاء ،وهو وزن األعمال .اإلميان بامليزان - ٤
  .وما وَرد فيه ِمن بيان يف الُسّنة ،اإلميان باحلوض - ٥
  .اإلميان بالصراط واألعراف - ٦
  .اإلميان بالشفاعة والَعْفو اإلهلي - ٧
  .اإلميان بالَعرض واحلساب السريع - ٨
  .اإلميان باجلزاء اخلالد ألهل النعيم - ٩

____________________  
  .٢٥٥آية  :ورة البقرةس) ١(
  .١٠٩آية  :سورة طه) ٢(

    



٢٤٩ 

  .اإلميان بالعذاب الدائم للكافرين - ١٠
اإلميــــــان بالعقــــــاب املؤقّــــــت ألهــــــل املعاصــــــي ِمــــــن املوّحــــــدين الــــــذين ال يشــــــملهم العفــــــو  - ١١
  .ّمث اخلروج منه إىل اجلنان ،والشفاعة

ري عقوبــةالِعــَوض علــى اآلالم الــيت تقــع علــى اإلنســان واحليــوان بِفعــ - ١٢ أو الــيت  ،ل اهللا ِمــن غــ
  .تقع على اإلنسان واحليوان ظلماً ِمن اإلنسان أو احليوان اآلَخر

    



٢٥٠ 

  الِعَوض واآلالم
ن تَْكَرُهواْ َشيْئاً َوُهـَو َخـbٌْ ( :قـال اهللا تعـاىل

َ
ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه ل%ُكْم وََعnَ أ

بُّواْ  ِkُ ن
َ
نتُْم َال َيْعلَُمونَ ل%ُكْم وََعnَ أ

َ
  .)١()َشيْئاً وَُهَو 2َ[ ل%ُكْم َوابُّ َفْعلَُم َوأ

ن تَْكَرُهواْ َشيْئاً َوَ<َْعَل ابُّ ِفيِه َخbْاً َكِثbاً .. .(
َ
  .)٢()َفَعnَ أ

فاإلنســان  ،عالقــة أملٍَ ولــّذة - احلّســية والنفســية والعقليــة - إّن عالقــة اإلنســان باألشــياء مجيعهــا
وهـو عنــدما يرفضـها ويبتعــد  ،وينجـذب إليهـا يفعــل ذلـك بـدافع املتعــة واللـّذة ،ما ميـارس األفعــالعنـد

  .عنها إّمنا يبتعد بدافع األَمل والكراهية
  .وهكذا فإّن فلسفة اللّذة واألمل توّجه سلوك اإلنسان باّجتاه الدنيا واآلخرة

ـــألمل أثـــره يف تربيـــة اإلنســـان ريه ،ول وتصـــعيد حركـــة التكامـــل النفســـي  ،وتغيـــري جمـــرى حياتـــه وتفكـــ
  .لذا كان ظاهرة طبيعية يف احلياة ؛والسلوكي عند الفرد واجلماعـة

سّيما الـذي  ،لعالقته بعْدل اهللا واجلزاء ؛وقد ُدرس موضوع األَمل يف حياة اإلنسان دراسة عقيدية
إىل أنَّ وقــوع األَمل علــى اإلنســان  :فانتهــت الدراســة يف النظريــة اإلماميــة ،حيــدث بِفعــل اهللا ســبحانه

  .وبعضه قبيح يصدر ِمن اإلنسان خاّصة ،وهو ما يصدر ِمن اهللا وِمن اإلنسان ،بعضه حَسن
ري الــدين الطوســي عــن ُحســن األمل وقُبحــه وبعــض األمل قبــيح ( :فقــال ،وقــد حتــّدث اخلاجــة نصــ

  وُحسنه ،وبعضه حسن يصدر منه تعاىل ومّنا ،يصدر عّنا خاّصة
____________________  

  .٢١٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٩آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٥١ 

ــا الســتحقاقه أو علــى  ،أو لكونــه عاديــاً  ،(*)أو الشــتماله علــى النْفــع أو دفــع الضــرر الزائــدين ،إّم
  .)١()وجه الدفع

إّمـــا أن يكـــون  ،أّن األَمل الـــذي يفعلـــه اهللا تعـــاىل بالعبـــد :ذهبـــت اإلماميـــة( :وقـــال العالّمـــة احللّـــي
يَن اْقتََدواْ ِمـنُكْم 9ِ ( :لقولـه تعـاىل ،وهو املستحقّ  ،على وجه االنتقام والعقوبة ِ

%iَولََقْد َعِلْمتُُم ا
 َWِِت َفُقلْنَا لَُهْم ُكونُواْ قَِرَدًة َخاِسئ بْ ُهـْم ُفْفتَنُـوَن 9ِ ُ!ِّ َ<ٍم ( :وقوله تعاىل ،)٢()الس% غ%

َ
َوَال يَـَرْوَن ك

َ
أ

ُرونَ  ك% َيWِْ ُعم% َال َفتُوُبوَن َوَال ُهْم يَذ% ْو َمر%
َ
ًة أ ر%   .وال عَوض فيه ،)٣()م%

  :وإّمنا حيسن ِفعله ِمن اهللا تعاىل بشرطني ،وإّما أن يكون على وجه االبتداء
ــك  ؛أو لغــريه وهــو نــوع ِمــن اللطــف ،أْن يشــتمل علــى مصــلحة مــا للمتــأملّ  :أحــدمها ألنّــه لــوال ذل

  .واهللا تعاىل منزّه عنه ،اً لكان عبث
وإالّ لـــزم الظلـــم واجلَـــور ِمـــن اهللا  ،أن يكـــون يف مقابلتـــه عـــَوض للمتـــأّمل يزيـــد علـــى األمل :والثـــاين

ظلـــم  ،وال لفائـــدة تصـــل إليـــه ،وتعذيبـــه علـــى غـــري ذنـــب (*)ألّن إيـــالم احليـــوان ؛ســـبحانه علـــى عبيـــده
  .)٤()وهو على اهللا تعاىل حمال ،وَجور

إنّه تعاىل جيب عليه عَوض اآلالم الصـادرة عنـه ابتـداًء ِمـن غـري ( :حلسيين يقولوكتب أبو الفتح ا
وتفويــت  ،يقيــين أو ظــّين  ،كــاألمراض والغمــوم املســتندة إىل ِعلــم ضــروري أو كســيب  ،ســْبق اســتحقاق

أو  .كالـذبح يف اهلـْدي واُألضـحية  ،واملضـاّر الصـادرة عـن العبـاد بـأمره .كالزكاة  ،املنافع ملصلحة الغري
  واملضارّ  .كالصيد  ،بإباحته

____________________  
  .أو يدفع عنه بذلك ضرراً أعظم ِمن األمل الواقع عليه ،النْفع الذي يفوق األمل الواقع على اإلنسان(*) 

  .٣٢٩ص  :كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد/ العّالمة احلّلي ) ١(
  .٦٥آية  :سورة البقرة) ٢(
  .١٢٦ة آي :سورة التوبة) ٣(

  .يقصد اإلنسان واحليوان معاً الشرتاكهما يف اجلِنس(*) 
  .١٣٨ - ١٣٧ص  :�ج احلّق وكشف الصدق/ العّالمة احلّلي ) ٤(

    



٢٥٢ 

  .كاألمل الصادر عن السباع املؤملة  ،الصادرة عن غري عاقل بتمكينه
لقـدرة العبـد  سـواء كـان ،وباجلملـة كـّل أمل للعبـد كـان اهللا تعـاىل هـو الباعـث علـى حصـوله ابتـداءً 

  .)١()فيجب عليه عَوضه تعاىل ،واختياره مدخل فيه أو ال
وجتلّيهما يف ِفعله سـبحانه  ،وهكذا خيُلص الفْهم اإلمامي للتوحيد واّتصاف اهللا بالعدل واحلكمة

كــاملرض   ،ولــيس عقابــاً  ،إىل وجــوب العــَوض علــى اآلالم الــيت تقــع علــى العبــد ِمــن اهللا تعــاىل ابتــداءً 
  .الـخ... أو تفويت املنافع عليه بسبب ممارسة ِفعٍل مباح ،والغمّ 

  :وميكننا أن نلّخص الرأي اإلمامي يف اآلالم والعَوض باآليت
ــــة ،إّن اآلالم الــــيت يســــتحّقها النــــاس انتقامــــاً وعقوبــــة - ١ كالعقوبــــات   ،ســــواء العقوبــــات الفردي
  .وال عَوض عليها ،واحلكمة واملصلحة إّمنا جتري وْفق العْدل ،كعذاب األُمم  ،أو اجلماعية .اجلنائية
كـــاملرض والغـــّم والتعـــب واجلـــراح   ،إّن اآلالم الـــيت تقـــع علـــى النـــاس ابتـــداًء ِمـــن اهللا ســـبحانه - ٢

ودفــع  ،كَجْلـب النفـع  ،إّمنـا تقـوم علـى أسـاس املصـلحة لإلنسـان واللطـف بـه ،اخل... وتفويـت املنـافع
فـــإّن اإلنســــان  :يســـاً علـــى قاعـــدة العـــْدل اإلهلـــيوتأس ،اخل... الضـــرر األعظـــم ممّـــا قاســـى مـــن األمل

  .يستحّق العَوض عليها
هو أعظم ممّا يقع علـيهم  ،إّن العَوض الذي يعّوض اهللا به عباده على ما يصيبهم ِمن آالم - ٣
ِلمـا فيـه ِمـن نتـائج مرضـية لـه عنـد مـا  ؛حبيث لو ُخريِّ اإلنسان بني األمل والعَوض الختار األمل ،منها

  .احلقائق ُتكَشف له
 ،ينتصـف بعْدلـه للمظلـوم ِمـن ظاملـه ،إّن اهللا سبحانه عندما حيكم بـني العبـاد يـوم احلسـاب - ٤

  ويف ذلك كتب أبو ،فيوصل إليه عَوض األمل الذي وقع عليه منه
____________________  

  .١٦٨ - ١٦٧ص  :مفتاح الباب وهو شرح الباب احلادي عشر/ املقداد السيوري ) ١(
    



٢٥٣ 

  :احلسيين يقولالفتح 
ــأملّ ( كــذلك جيــب عليــه   ،واعلــم أنّــه كمــا جيــب عليــه تعــاىل إيصــال العــَوض الواجــب عليــه إىل املت

أو بالتفّضــل  ،إّمــا بأخــذه مــنهم إن كــان هلــم عــَوض ،إيصــال العــَوض الواجــب علــى العبــاد إىل املتــأملّ 
  .)١()ِمن ِقَبلهم إن ْمل يكن

ليوصـــل إليهـــا مـــا تســـتحّقه ِمـــن األعـــواض علـــى اآلالم الـــيت  ؛وحيشـــر اهللا ســـبحانه الوحـــوش - ٥
  .)٢(وينتصف لبعضها ِمن بعض ،نالتها يف الدنيا

  .وهكذا تتكامل فكرة العْدل وتفسري الِفعل اإلهلي بالغائية واملصلحة واجلزاء والعَوض
____________________  

  .١٦٨ - ١٦٧ص  :املصدر السابق) ١(
  .٥آية  :سورة التكوير )َوVَِذا الْوُُحوُش ُحAَِْت ( :تفسري قوله تعاىل/ يف تفسري القرآن جممع البيان / الطربسي ) ٢(

    



٢٥٤ 

  الشفاعة
َفَمن َفْعَمْل ِمثَْقاَل ( :هـو قولـه تعـاىل ،إّن األصل العقيدي الذي ُبَين عليه اجلزاء يف عاَمل اآلخرة

ٍة  َقاَل َذر% ٍة َخbْاً يََرهُ َوَمن َفْعَمْل ِمثْ اً يََرهُ َذر% ّ2َ(.  
فُيسـقط عـن املـذنبني  ،وشاء اهللا بفضله ورمحته أن جيعل الشفاعة لبعض عباده يف الـبعض اآلَخـر

  .ويشملهم العْفو بسبب هذه الشفاعة ،ذنوOم
فمنهــا  ،وبّيناهــا بشــكٍل حمــّدد وصــريح ،وقــد حتــّدث القــرآن الكــرمي والرســول األمــني عــن الشــفاعة

َـَذ ِعنـَد الـر%ْ/َِن َقْهـداً ال َفْمِلُكوَن ( :قوله تعاىل َفاَعَة إِّال َمـِن ا~% يَْوَمئِـٍذ ال تَنَفـُع ( ،)١()الش%
ِذَن َ$ُ الر%ْ/َُن َورَِ)َ َ$ُ قَْوالً 

َ
َفاَعُة إِّال َمْن أ ِذَن َ$ُ ( ،)٢()الش%

َ
ـَفاَعُة ِعنـَدُه إِّال لَِمـْن أ َوال تَنَفُع الش%

َع َعن قُلُوبِهِ  زِّ ُكْم قَالُوا اlَْق% َوُهَو الَْعِ!ُّ الَْكِبbُ َحk% إَِذا فُ َوال َفْمِلـُك ( ،)٣()ْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُّ
َفاَعَة إِّال َمن َشِهَد بِاlَْقِّ وَُهْم َفْعلَُمونَ  يَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه الش% ِ

%iيْـِديِهْم ( ،)٤()ا
َ
َفْعلَُم َما َنـWَْ أ

ْن َخْشيَِتِه ُمْشِفُقونَ َوَما َخلَْفُهْم َوال يَشْ  ـْد ( ،)٥()َفُعوَن إِّال لَِمِن اْرتََ( وَُهم مِّ َوِمَن الل%يْـِل َفتََهج%
ُْموداً  %T ًن َفبَْعثََك َربَُّك َمَقاما

َ
ْفـٍس ( ،)٦()بِِه نَافِلًَة ل%َك َعnَ أ ُقواْ يَْوماً ال% Iَْزِي َغْفٌس َعن غ% َواي%

ونَ َشيْئاً َوَال ُفْقبَُل  ُJَ٧()ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال يُؤَْخُذ ِمنَْها َعْدٌل َوَال ُهْم يُن(،  
____________________  

  .٨٧آية  :سورة مرمي) ١(
  .١٠٩آية  :سورة طه) ٢(
  .٢٣آية  :سورة سبأ) ٣(
  .٨٦آية  :سورة الزخرف) ٤(
  .٢٨آية  :سورة األنبياء) ٥(
  .٤٨آية  :سورة األسراء) ٦(
  .٤٨آية  :سورة البقرة) ٧(

    



٢٥٥ 

 بِإِْذنِهِ (
ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إِال% ِ

%i١()َمن َذا ا(.  
ُقـواْ يَْومـاً ال% ( :وقد أوضح املفّسر الكبري الطربسي يف تفسـري جممـع البيـان معـىن قولـه تعـاىل َواي%

ْفٍس َشيْئاً َوَال ُفْقبَُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال يُؤَْخُذ ِمنَْها ـونَ  Iَِْزي َغْفٌس َعن غ% ُJََعـْدٌل َوَال ُهـْم يُن(، 
ألّ�ـم  ؛ُحكـم هـذه اآليـة خمـتّص بـاليهود :قـال املفّسـرون )َال ُفْقبَُل ِمنَْها َشـَفاَعةٌ (( :فّسـرها بقولـه

 ،فخـرج الكـالم خمـرج العمـوم ،فأيَأسـهم اهللا عـن ذلـك ،وآباؤنـا يشـفعون لنـا ،قالوا حنـن أوالد األنبيـاء
  .واملراد به اخلصوص

وإن  ،شــفاعة مقبولــة )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ويــدّل علــى ذلــك أّن األُّمــة اجتمعــت علــى أّن للنــّيب 
فعنــدنا هــي خمتّصـــة بــدْفع املضــاّر وإســقاط العقـــاب عــن مســتحّقيه ِمــن مـــذنيب  ،اختلفــوا يف كيفيّتهــا

  .هي يف زيادة املنافع للمطيعني والتائبني دون العاصني :وقالت املعتزلة .املؤمنني
واألئّمــــة ِمــــن أهــــل بيتــــه  ،وألصــــحابه املنتجبــــني )صــــّلى اهللا عليــــه وآلــــه(ي ثابتــــة عنــــدنا للنــــّيب وهــــ
  .ويُنّجي اهللا تعاىل بشفاعتهم كثرياً ِمن اخلاطئني ،ولصاحلـي املؤمنيـن ،الطاهرين

 ،)اّدخـرت شـفاعيت ألهـل الكبـائر ِمـن أّمـيت( :وهـو قولـه ،ويؤيّده اخلرب الذي تلّقتـه األُّمـة بـالقبول
إّين ُأَشــفَّع يــوم القيامــة ( :مرفوعــاً إىل النــّيب أنّــه قــال )رضــي اهللا عــنهم(ومــا جــاء يف روايــات أصــحابنا 

وإّن أدىن املـــؤمنني شـــفاعًة لَيشـــفع يف  ،وُيَشـــفَّع أهـــل بيـــيت فيشـــفعون ،وُيَشـــفَّع علـــيٌّ فيشـــفع ،فأشـــفع
  .)كلٌّ قد استوجب النار  ،أربعني ِمن إخوانه

ممّــا حصــل ألهــل اإلميــان ِمــن  ،عــن الكّفــار عنــد حســرا_م علــى الغائــب هلــمخمــرباً  - وقولــه تعــاىل
يمٍ ( :الشفاعة ـ   ).)َفَما yََا ِمن َشافِِعWَ َوال َصِديٍق َ/ِ

عـــن  )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(حـــديث الرســـول اهلـــادي حمّمـــد  )رمحـــه اهللا(وروى أبـــو ذّر الغفـــاري 
فقـرأ بآيـة حتّـى أصـبح يركـع بهـا  ،ليلـة )وسـّلم] وآلـه[يـه صّلى اهللا عل(َصّلى رسول اهللا ( :فقال ،الشفاعة

إِن%َك ( :ويسجد بها
ُهْم ِعبَاُدَك َوVِن َيْغِفْر لَُهْم فَ إِغ%

ْنُهْم فَ   إِن ُيَعذِّ
____________________  

  .٢٥٥آية  :سورة البقرة) ١(
    



٢٥٦ 

نَت الَْعِزيُز اlَِْكيمُ 
َ
يا رسول اهللا ما زلت تقرأ هـذه اآليـة حتّـى أصـبحت تركـع  :فلّما أصبح قلت ،)أ

وهـي نائلـة إْن شـاء اهللا  ،الشفاعة ُألّمـيت فأعطانيهـا )عّز وجلّ (إّين سألت رّيب  :قال ،بها وتسجد بها
  .)١()شيئاً  )عّز وجلّ (ملن ال يشرك باهللا 

إّمنا شفاعيت ألهل ( :لهقو  )صّلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا  )عليه السالم(وروى اإلمام علّي 
  .)٢()الكبائر ِمـن أُّمتـي

 :فلـــيس ِمـــن شـــيعتنا ،َمـــن أنكـــر ثالثـــة أشـــياء( :قولـــه )عليـــه الســـالم(وروي عـــن جعفـــر الصـــادق 
  .)٣()املعراج واملساءلة يف القرب والشفاعة

 :للمـــأمون يف ْحمـــض اإلميـــان )عليهمـــا الســـالم(ووَرد فيمـــا كَتـــب اإلمـــام علـــّي بـــن موســـى الرضـــا 
  .)٤()والشفاعة جائزة هلم ،ومذنبوا أهل التوحيد يدخلون النار وخيرجون منها(

إّن الرُجـــل ِمـــن أُّمـــيت ليشـــفع ( :قولـــه )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وروى أبـــو ســـعيد اخلـــدري عـــن النـــّيب 
فيـدخلون اجلنّـة  ،وإّن الرُجـل ليشـفع للقبيلـة ِمـن النـاس ،فيدخلون اجلّنة بشفاعته ،ِمن الناس )٥(للفئام

  .)٦()فيدخلون اجلّنة بشفاعته ،وإّن الرُجل ليشفع للرجل وأهل بيته ،بشفاعته
 ،الــيت حتــّدثت عــن الشــفاعة يــوم القيامــة ،إّن قــراءة وحتليــل هــذه ا]موعــة ِمــن اآليــات والروايــات

  :توصلنا إىل استنتاج احلقائق اآلتية
____________________  

  .١٤٩ :٥مسند أمحد بن حنبل ) ١(
  .٤ح /  ٣٤ :٨حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ٢(
  .١٣ح /  ٣٧ص  :املصدر السابق) ٣(
  .٢٣ح /  ٤٠ص  :املصدر السابق) ٤(
  .اجلماعة ِمن الناس :الفئام) ٥(
  .٦٣ :٣مسند أمحد بن حنبل ) ٦(

    



٢٥٧ 

  .وإسقاط العقاب عن مستحّقيه ِمن مذنيب املؤمنني ،إّن الشفاعة هي تدفع املضارّ  - ١
والشــــهداء  ،وســــائر األنبيـــاء واألئّمــــة يشـــفعون ،يشـــفع )صــــّلى اهللا عليـــه وآلــــه(الرســـول  إنّ  - ٢

  .وُهم الذين ارتضى اهللا قوهلم يف الشفاعة .واملؤمنون يشفعون ،والصّديقون يشفعون
  .إنَّ الَشَفاعة ال تكون إّال ِمن بعد أْن يأذن الرمحن - ٣
  .إّن الشفاعة تشمل أهل الكبائر ِمن املسلمني - ٤

متحــــّدثاً عــــن عقيــــدة أهــــل الســــّنة  ،ويتطــــابق مــــع هــــذه احلقــــائق مــــا أورده االســــفرائيين الشــــافعي
وِمـن ُصـلحاء أُّمتـه للمـذنيب ِمـن  ،)صّلى اهللا عليـه وآلـه(وقالوا بإثبات الشفاعة ِمن النّيب ( :بالشفاعة
ن كان يف قلبه ذرّة ِمن اإلميان ،املسلمني

َ
  .)١()واملنكرون للشفاعة ُحيَرمون الشفاعة ،ومل

ويثبتو�ـا كعقيـدة  ،وهكذا جيمع املسـلمون مبختلـف مـذاهبهم علـى الشـفاعة عنـد اهللا يـوم القيامـة
  .مع العمل واإلخالص هللا سبحانه ،يعّولون عليها

____________________  
  .٢٧٠ص  :الَفْرق بني الِفَرق/ االسفرائيين ) ١(

    



٢٥٨ 

  ينالتوّسل بالصالح
وأّن ال شـيء جيـري يف  ،أّن اخلَْلق واألمر هللا سـبحانه ،ِمن مسّلمات العقيدة واإلميان يف اإلسالم

ــق غــريه ،هــذا العــاَمل إّال بإذنــه ومشيئتـــه وهــذا اإلميــان ال يتنــاىف مــع مبــدأ  .وال فاعــل وال مــؤثّر يف اخلْل
  .العلّية والسبّبية اجلارَيني بإذن اهللا وحكمته ومشيئته

... كقــوانني الفيزيــاء والبيولوجيــا واالقتصــاد والطــبّ   ،طبيعــي :املــؤثّرة يف احلــوادث منهــا واألســباب
  .اخل

وبالصـاحلني  ،كالشفاعة والدعاء والتوّسل إليـه بـه  ،ارتضاه اهللا سبحانه وأِذَن به ،ارتضائي :ومنها
ــــق أســــباب وُجيرَيهــــا و  ،فقــــد شــــاء ســــبحانه بُلطفــــه وحكمتــــه أن يغــــّري قــــوانني الطبيعــــة ،ِمــــن عبــــاده ْف
  .كما جيريها وْفق أسباب طبيعية  ،ارتضائية

ّري هــــو اهللا  ،وقـــد َفِهـــم املســــلمون هـــذه احلقيقــــة وَجـــَروا عليهــــا مـــؤمنني بــــأّن املـــؤثّر يف اخلْلــــق واملغـــ
والرتضــائه شــفاعتهم يف عــاَمل  ،لُقــرOم اإلميــاين ِمــن اهللا ســبحانه ؛وأّن الشــفعاء يُتوّســل Oـــم ،ســبحانه

وحتتــاج  ،وال ألّن اهللا بعيــد عــن مســاع اآلَخــرين ،وليســوا هــم املــؤثّرين يف اخلْلــق ،اآلخــرة وعــاَمل الــُدنيا
  .فذلك فـَْهٌم مشرِك بعيد عن اإلميان ،العالقة به إىل وسيط

حلني ِمـــن آل النـــّيب وحيـــّدثنا التـــاريخ أّن املســـلمني األوائـــل كـــانوا يتوّســـلون إىل اهللا ســـبحانه بالصـــا
  .وحّب اهللا هلم ،العتقادهم بعُلّو منزلتهم ؛)صّلى اهللا عليه وآله(

ــاس عــّم النــّيب  :منهــا  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(مــا رواه اليعقــويب عــن توّســل ُعَمــر بــن اخلطّــاب بالعّب
فخـرج ُعَمـر ) هــ١٨(وهي سنة  ،وأصاب الناس جدب وقحط وجماعة شديدة يف عام الرمادة( :قال

  وأخذ بيد العّباس بن عبد ،وأخرج الناس ،يستسقي
    



٢٥٩ 

ــــب  ؛اللهــــّم فــــال ختيّــــب ظــــّنهم يف رســــولك ،اللهــــّم إنّــــا نتقــــّرب إليــــك بعــــّم نبيّــــك :فقــــال ،املطّل
  .)١()فُأسقوا

إذا ( :أنـّـه قــال )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(فقــد ورد عــن رســول اهللا  ،وتؤيـّـد الُســّنة هــذا املفهــوم وتؤّكــده
  .)٢()ولك مبثل ،قالت املالئكة آمني ،ظهر الغيبدعا الرُجل ألخيه ب

وتوّســطه يف الـدعاء لــه لــدى اهللا  ،فهـذا احلــديث يؤّكـد اســتحباب شـفاعة املــؤمن ألخيــه يف الـدنيا
 ،ممّــا يوصــل إىل اســتنتاج صــّحة توّســط الوســائل يف الطَلــب ِمــن اهللا ســبحانه ولــيس التــأثري ،ســبحانه

يصـّح  ،حلُرمتـه علـى اهللا ومقامـه عنـده ؛وكما يصـّح أْن يتـربّع املـؤمن ويكـون وسـيطاً يف الـدعاء ابتـداءً 
  .أْن يُتوّسل بدعاءه وُحرمته على اهللا سبحانه ِمن ِقَبل اآلَخرين

 ،فـال فـَـْرق إذاً بـني أن يكـون املتوسَّـل ُحبرمتـه ومقامـه عنـد اهللا ،ومبا أّن التوّسل هـو باحلُرمـة واملقـام
  .ذلك ألّن حرمة املؤمن وكرامته حمفوظة عند اهللا يف حياته وبعد مماته ؛حّياً أو مّيتاً 

____________________  
  .١٥٠ :٢تاريخ اليعقويب ) ١(
  ).باب الدعاء بظهر الغيب(كتاب الصالة /  ٢٤٠ :١سنن أيب داود ) ٢(

    



٢٦٠ 

    



٢٦١ 

  الفصل الثامن

  االجتهاد ومصادر األحكام

  )عليهم السالم(في مدرسة أهل البيت 
    



٢٦٢ 

    



٢٦٣ 

  تقديمٌ 
صـّلى اهللا (أّن جيـل الصـحابة كـانوا علـى عهـد الرسـول  ،ِمن احلقائق الثابتة لدى املسلمني مجيعاً 

واملبـّني ِلمـا  ،فهـو املبلّـغ عـن اهللا سـبحانه ،يأخذون منـه أحكـام الشـريعة ومفـاهيم القـرآن ،)عليه وآله
وْمل يُعــّد هنــاك خــالف يف  ،فلــْم تُعــّد هنــاك مشــكلة تشــريعية ،رآينهــو غــامض ِمــن حمتــوى الــنّص القــ

أو منقــول عــن  ،فُهــم يعملــون بكتــاب اهللا وســّنة نبّيــه بإيضــاٍح نبــويٍّ مباشــر ،األحكــام بــني املســلمني
  .قبل أن يعبث به بعض الرواة والناقلني ،نقًال أميناً  )صّلى اهللا عليه وآله(النّيب 

ري أّن املســلمني بعــد وفــاة الرســول   ،انقطــع عــنهم الــوحي والبيــان النبــويّ  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(غــ
وتطــّور  ،علــى امتــداد الزمــان واملكــان ،مــع كمــال الرســالة ومشوهلــا لكــّل مــا حيتاجــه اإلنســان يف حياتــه

  .احلياة املدنية والِعلمية والعقلية
ـــــدينا مجيعـــــاً أّن احليـــــاة املدن ـــــة واحلضـــــارية بـــــدأت بـــــالتطّور والنمـــــوّ وِمـــــن الواضـــــح ل وأّن وقـــــائع  ،ّي

ويف خمتلـــف  ،بـــدأت تـــربز يف حيـــاة الفـــرد وا]تمـــع والدولـــة ،وموضـــوعات ومشـــاكل إنســـانية جديـــدة
  .اخل... شؤون احلياة السياسية واالقتصادية والقضائية واُألَسرية والعسكرية والتعّبديّة

    



٢٦٤ 

يف أيّــة مشــكلة وقضــية يواجههــا يف  ،كــم الشــرعيومبــا أّن اإلنســان املســلم مكّلــف بتحصــيل احلُ 
وقــادرة علــى  ،وهــو يــؤمن بــأّن الرســالة اإلســالمية رســالة شــاملة لكــّل شــأٍن ِمــن شــؤون احليــاة ،احليــاة

لــذا اّجتــه املســلمون إىل علمــاء  ؛أو أخالقيــة يواجههــا اإلنســـان ،حــّل أيّــة مشــكلة تشــريعية أو فكريــة
حلـــّل مشـــاكل العصـــر  ،وبيـــان األحكـــام املختزنـــة فيـــه - الســـّنةالكتـــاب و  - الصـــحابة لَفْهـــم الـــنصّ 
 ،وعبـد اهللا بـن عبّـاس ،وكان أبرز َمن يُرجع إليهم هو اإلمام علّي بـن أيب طالـب ،التشريعية والفكرية

  .وعبد اهللا بن مسعود الّلذين تتلمذا على عليٍّ وأخذا عنه
ـــاً وكـــان ٍمـــن الثابـــت تارخييـــاً أّن الصـــحابة مجيعـــاً كـــانوا يـــرو  هـــو  )عليـــه الســـالم(ن أّن اإلمـــام علّي

بعـد أن  ،ومرجعهم يف األحكام واملعارف اإلسالمي وبيان ما ْمل يكن جلّياً مشّخصاً منها ،أْعلمهم
أنــا مدينـــة (و ،)١()أقضــاكم علــيّ ( :هــذه احلقيقــة بقولـــه )صــّلى اهللا عليـــه وآلــه(شــّخص هلــم الرســول 

  .)٢()الِعلم وعليٌّ باOا
  .)٣()أما إنّه أعلم الناس بالسّنة( :عائشة بقوهلا )صّلى اهللا عليه وآله(وقد وصفته زوج الرسول 
دعـا لـه ربـَّه بـأن تكـون أُُذنـه هـي  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(أّن رسـول اهللا  ،ونقل املفّسرون عـن علـيٍّ 

ُذٌن َواِقيَـةٌ َوتَ ( :عند نـزول قولـه تعـاىل ،األُُذن الواعية ألحكام الشريعة وأصول اإلسالم
ُ
 ،)٤()ِعيََها أ

  .)٥()سألُت رّيب أن جيعلها أُُذنك يا عليّ ( ):صّلى اهللا عليه وآله(النّيب ] يل[قال  :فقد قال
____________________  

ــتيعاب / ابــــن عبــــد الــــّرب ) ١( ــابة(االســ ــوع ضــــمن كتــــاب اإلصــ ح /  ١٦٢ :١كشــــف اخلفــــاء / اجلراحــــي  .٣٨ :٣ )املطبــ
٤٨٩.  

  .٦٧ح /  ٩٨ :١فرائد السمطني / احلموئي  .٤٦٣٧ح /  ١٣٧ :٣املستدرك / احلاكم ) ٢(
  .٢٩٧ح /  ٣٦٨ :١فرائد السمطني / احلموئي  .٧٨ص  :ذخائر العقىب/ الطربي ) ٣(
  .١٢آية  :سورة احلاّقة) ٤(
  .١٥٥ح /  ١٩٨ :١فرائد السمطني / احلموئي  .٦٧ :١ُحلية األولياء / أيب نعيم األصفهاين ) ٥(

    



٢٦٥ 

وجــــد  ،وتقــــّدماً اجتماعيــــاً واســــعاً  ،شــــهدت حيــــاة ا]تمــــع اإلســــالمي تطــــّوراً مــــدنياً كبــــرياً  وحــــني
حتتــاج إىل تنظــيم وبيــان املوقــف اإلســالمي  ،املســلمون أنفســهم أمــام مســائل وقضــايا ووقــائع جديــدة

  .وحتديد التكليف الشرعي جتاهها ،منها
تطــّوراً كبـرياً يف جمــال الفكـر والتشــريع وعلــوم  ،وقـد شــهدت �ايـة القــرن األّول وبدايـة القــرن الثـاين

وتبلــَورت  ،فقــد نشــأت حركــًة ِعلميــًة ومــدارس فْقهيــة ،ومــا اّتصــل Oــا ِمــن علــوم ومعــارف ،التفســري
  .حركة االجتهاد بصيغتها املنظّرة

بوجـــود عـــّدة ِمـــن الفقهـــاء  ،وتشـــهد املرحلـــة التارخييـــة الـــيت ظهـــرت فيهـــا اآلراء الفقهيـــة والكالميـــة
  .ّدثني وأصحاب الِفَرق الكالمية واآلراء العقيديةواحمل

كرائــَدي مدرســٍة ِعلميــٍة نــادت   ،)عليهمــا الســالم(يف تلــك الفــرتة ظهــر اإلمامــان البــاقر والصــادق 
 ،وإعطـــــاء العقـــــل َدوره املناســـــب يف عمليـــــة الَفْهـــــم واملعرفـــــة اإلســـــالمية ،بـــــااللتزام بالكتـــــاب والســـــّنة

ودخلت باإلضـافة إىل ذلـك يف حـواٍر ِعلمـيٍّ  ،والوقوف بوجه الدّس والتحريف يف األحاديث النبوية
  .وأصحاب االجتهاد ونظريات العمل بالرأي والقياس منهم خاّصة ،مع فقهاء املذاهب ،موضوعي

ل البيــت علــى أنَّ متّيــز مدرســة أئّمــة أهــ ،ويــدلّنا تــاريخ نشــوء الفْقــه واالجتهــاد واملــذاهب الفكريــة
  ).عليهما السالم(قد ُعِرف بشكله األكثر وضوحاً على يد هذين اإلمامني  ،الفقهية

مبقــــام اإلمــــاَمني البــــاقر والصــــادق  ،وقــــد شــــهد علمــــاء املســــلمني وفقهــــاؤهم ورواُ_ــــم ورجــــالّيوهم
  .وسْبقهم يف التقوى والورع والعمل على نشر اإلسالم والدفاع عنه ،الِعلمي

 ،ومـــــذهب مالـــــك ،مـــــذهب أيب حنيفـــــة :فقيـــــل ،واآلراء إىل أصـــــحاOا وكمـــــا ُنســـــبت املـــــذاهب
  ُنسبت مدرسة ،اخل... ومذهب أمحد بن حنبل ،ومذهب الشافعي

    



٢٦٦ 

لكثـرة مــا وَرد عنـه ِمــن  ؛فيمــا بعـد )عليــه السـالم(أئّمـة أهـل البيــت إىل جعفـر بــن حمّمـد الصـادق 
ـــه(علـــوم ومعـــارف وروايـــة عـــن رســـول اهللا  بيـــني لغـــوامض الشـــريعة ومفـــاهيم وت ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآل

  ).باملذهب اجلعفري(فُسّميت  ،العقيدة
وْمل يعرفـــوا هـــذا  ،علمـــاء للشـــيعة فحســـب )عليهمـــا الســـالم(وْمل يكـــن اإلمامـــان البـــاقر والصـــادق 

تتلمــذ عليهــا عــدد ِمــن  ،بــل كانــت مدرســتهم مدرســة إســالمية عاّمــة ،االحنيــاز يف حيا_مــا الِعلميــة
  ).عليه السالم(فقد تتلمذ أبو حنيفة ومالك على اإلمام جعفر الصادق  ،أئّمة املذاهب

وهكـذا تنتهـي سلسـلة  ،وتتلمذ أمحـد بـن حنبـل علـى الشـافعي ،وتتلمذ الشافعي على أيب حنيفة
غـري أّن هـؤالء  ،)عليهمـا السـالم(اُألستاذية يف فقهاء املـذاهب إىل اإلمـام جعفـر بـن حمّمـد الصـادق 

  .خيتلف مذهب كّل فقيه عن مذهب ُأستاذه ،نوا مذاهب فقهيةالفقهاء اجتهدوا فكوّ 
يف املــــذاهب  ،وِمــــن املفيــــد هنــــا أن نــــذكر بعضــــاً ِمــــن شــــهادات العلمــــاء وأئّمــــة احلــــديث والفْقــــه

وبقيّــة أئّمــة أهــل  ،الــيت توّضــح مقــام اإلمــامني البــاقر والصــادق الِعلمــي ،اإلســالمية واملــدارس اُألخــرى
  ).عليهم السالم(البيت 
ونقـــل ســـبط ابـــن  .)١()كثـــري الِعلـــم واحلـــديث  ،كـــان ثقـــة( :ف ابـــن ســـعد اإلمـــام البـــاقر بقولـــهوصـــ

 )عليـه السـالم(وْصفه لإلمام البـاقر  - أحد أعالم التابعني - عن عطاء )تذكرة اخلواص(اجلوزي يف 
  .)٢()..ما رأيت العلماء عند أحد أصغر ِعلماً منهم عند أيب جعفر( :بقوله

وقيـل لـه  ،كان ِمن فقهاء أهـل املدينـة  ،أبو جعفر حمّمد الباقر( :حلنبلي بقولهووصفه ابن العماد ا
  وتوّسع ،وَعَرف أصله وخِفيَّه ،أي شّقه ،ألنّه بـََقَر الِعلم ؛الباقر

____________________  
  .٣٢٤ :٥الطبقات الكربى / ابن سعد ) ١(
  ).عليه السالم(فصل يف ِذكر حمّمد الباقر /  ٣٣٧ص  :تذكرة اخلواص/ سبط ابن اجلوزي ) ٢(

    



٢٦٧ 

  .)١()فيه
املـــــذهب (الــــذي ُمسّــــي مــــذهب أهــــل البيــــت بامســــه  )عليــــه الســــالم(أّمــــا ولَــــده جعفــــر الصــــادق

فقــد وصــفه ابــن  ،فقــد حتــّدث عنــه علمــاء الرجــال مبــا يناســب مقامــه ِمــن الِعلــم والتقــوى ،)اجلعفــري
روى عنــه  ،وكـان ِمـن ســادات أهـل البيـت فْقهــاً وِعلمـاً وفْضـالً  ..( :بقولــه )الثقـات(حبّـان يف كتابـه 

  .)٢()الثوري ومالك وشعبة والناس
إذا حـّدث  ،كـان َصـدوقاً مأمونـاً ( :ونقل ابن حجر عن الساجي قوله يف اإلمام جعفر بن حمّمد

  ...)فحديثه مستقيم ،عنه الثقات
فما كنـُت أراه إالّ علـى  ،وقال مالك اختلفُت إليه زماناً  ،ثقة( :وقال النسائي يف اجلرح والتعديل

  .)٣()وما رأيته ُحيدِّث إّال على طهارة ،وإّما يقرأ القرآن ،وإّما صائم ،إّما مصلٍّ  :ثالث خصال
) ٥٦٧(مكّونــاً ِمــن  ،كتابــاً خاّصــاً  - شــيخ األزهــر الراحــل - ولقــد ألّــف الشــيخ حمّمــد أبــو زهــرة

  .نقتطف منه اآليت )اإلمام الصادق(باسم  ،صفحة ِمن القطع الكبري
وقـد كتبنـا عـن  ،فإنّنا قد اعتزمنا بَعون اهللا وتوفيقه أن نكتب يف اإلمام جعفر الصـادق ،أّما بعد(

بــل إّن لــه فْضــل الســابق علــى  ،ألنـّـه دون أحــدهم ؛ومــا أّخرنــا الكتابــة عنــه ،ســبعة ِمــن األئّمــة الكــرام
ويــراه أعلــم النــاس  ،فقــد كــان أبــو حنيفــة يــروي عنــه ؛خــاصّ  ولــه علــى األكــابر مــنهم فْضــلٌ  ،أكثــرهم

  .وكان اإلمام مالك خيتلف إليه دارساً راوياً  ،وأوسع الفقهاء إحاطة ،باختالف الناس
وال ميكـن أن يـؤخَّر  .فحسـبه ذلـك فضـالً  ،ومن كان له فْضل األسـتاذية علـى أيب حنيفـة ومالـك

فوق هذا حفيد علّي زين العابدين الـذي كـان سـّيد وهو  .وال يُقّدم غريه عليه عن فضل ،عن نقصٍ 
ريون ِمــن  ،وقــد تتلمــذ لــه ابــن شــهاب الزهــري ،أهــل املدينــة يف عصــره فضــًال وشــرفاً وِدينــاً وِعلمــاً  وكثــ

  .التابعني
  وهو ابن

____________________  
  .١٤٩ :١شذرات الذهب / ابن العماد احلنبلي ) ١(
  ).باب اجليم(/  ١٣١ :٦كتاب الثقات / ابن حبّان ) ٢(
  ).باب اجليم( ١٥٦ت /  ٨٩ :٢_ذيب التهذيب / ابن حجر ) ٣(

    



٢٦٨ 

ـــاقر الـــذي بَقـــَر الِعلـــم ووصـــل إىل لُبابـــه ـــه الشـــرف الـــذايت ،حمّمـــد الب  ،فهـــو ممّـــن َمجـــَع اهللا تعـــاىل ل
  .والعرتة احملّمدية ،والقرابة اهلامشية ،والشرف اإلضايف بكرمي النَسب

ندرســـه علـــى أنـّــه إمـــام  ،وندرســـه علـــى ذلـــك األســـاس ،إمـــام يف الفْقـــه مّتبـــعوحنـــن ممـّــن يـــرون أنـّــه 
  .)١()وخصوصاً أهل بيته الكرام ،قد أخذ عن الذين سبقه ِمن الصحابة والتابعني ،صاحب منهاج

وقــد شــهد لــه  ،إن ْمل يكــن أبــرزهم ،إنّــه بــال َريــب كــان اإلمــام الصــادق ِمــن أبــرز فقهــاء عصــره(
الناس يف الفْقـه عيـال علـى أيب حنيفـة  :الذي قال فيه الشافعي ،مام أبو حنيفةبالفْقه فقيه العراق اإل

فأجــاب عنهــا مبــا عنـــد  ،وقــد ســأله أبــو حنيفــة عــن أربعـــني مســألة يف جملــٍس واحــد ،رضــي اهللا عنــه
وقـد قـال أبـو حنيفـة  ،أو يرتئيه ممّا ليس عنـدهم ،وما خيتاره ِمن قوهلم ،وما عند احلجازيني ،العراقيني

  ).أعلم الناس هو أعلمهم باختالف الناس( :ذِكر ما كان بينه وبينهبعد 
وقـــد تلّقــى عنـــه  ،)صـــّلى اهللا عليــه وآلــه(مــع فْقهـــه عــاِمل روايــة عـــن النــّيب  )رضــي اهللا عنـــه(وكــان 

فــروى عنــه احملــّدثون والفقهــاء الــذين  ،وتلّقوهــا بســنٍد مّتصــل بــه ،احملــّدثون ِمــن علمــاء الســّنة رواياتــه
 ،وكــان لــه مريــداً يسرتشــد بقولــه ،وروى عنــه ســفيان الثــوري ،وروى عنــه ســفيان بــن ُعيينــة ،عاصــروه

  .وغريهم كثري .وحيىي بن سعيد األنصاري ،وأبو حنيفة ،وروى عنه مالك
وروى عنـــه  ،أبـــو داود والرتمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــه والـــدارقطين :وروى عنـــه أصـــحاب الُســـنن

كـان ِمـن سـادات أهـل البيـت   :وقد قال فيه ابـن حبّـان .ديثوكان ِمن الثقات عند أهل احل ،مسلم
 ،إذا حـــّدث عنـــه الثقـــات ،كـــان صـــدوقاً مأمونـــاً   :وقـــال فيـــه الســـاجى .ُحيـــتّج حبديثـــه ،ِفْقهـــاً وِعلمـــاً 

  .)٢()فحديثه مستقيم
____________________  

  ).املقّدمة(/  ٤ - ٣ص  :اإلمام الصادق/ حمّمد أبو زهرة ) ١(
  .٢٥٢ص  :السابقاملصدر ) ٢(

    



٢٦٩ 

أيب حمّمــد  - فــإّن لعلــّي بــن احلســني ،وإذا كــان هــذا مقــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق وأبيــه البــاقر
ي بــزين العابــدين - البــاقر ِمــن الشــرف واملقــام الِعلمــي والــورع والتقــوى مــا  ،لعبادتــه وورعــه ؛الــذي ُمسّــ

  .وضعه يف موضع اإلمامة والريادة
 :وصـفه بقولـه ،م التـابعني واحملـّدثني الفقهـاء الـذي تتلمـذ عليـهوهـو ِمـن أعـال ،فقد وصفه الزهري

  .)١()ما رأيت هامشياً أفضل ِمن علّي بن احلسني(
  .)٢()ما رأيت قـَُرشياً أفضل ِمن علّي بن احلسني( :فقال ،كما وصفه مرًّة ُأخرى

  .)٣()ْمل َيُكن يف أهل البيت ِمثل علّي بن احلسني( :ووصفه اإلمام مالك بقوله
  .)٤()إّن علّي بن احلسني أفْـَقه أهل املدينة( :قال فيه اإلمام الشافعيو 

 ،وإذا كان العلماء والفقهاء واحملّدثون يشهدون مبا لإلمام علّي بن احلسني ِمن ِعلـٍم وورٍَع وفْضـلٍ 
فــأبوه الســبط الشــهيد اإلمــام احلســني بــن  ،وبأنـّـه مــا رُئــَي َمــن هــو أفضــل منــه ِعلمــاً وعبــادًة يف عصــره

ــك  .علــّي بــن أيب طالــب ،وأبومهــا إمــام املســلمني ،وأخــوه احلســن بــن علــيّ  ،علــّي بــن أيب طالــب أولئ
  .بالِعلم والفْضل والتقوى واإلمامة واجلهاد ،األئّمة األبرار الذين َشِهد القرآن والرسول واملؤمنون هلم

الـذين ُأخـذ عـنهم  ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه(ة عـن رسـول اهللا فتكون سلسـلة أئّمـة أهـل البيـت الـروا
ومــنهج العمــل السياســي واالجتمــاعي يف مدرســة أهــل  ،احلــديث والفْقــه ومعــارف الشــريعة والعقيــدة

  :ُهم ،البيت ومذهبهم
واسُتشـهد يف احلـادي والعشـرين  ،ُولِـد قبـل البعثـة النبويـة بَعشـر سـنوات :علّي بـن أبـي طالـب - ١

  .)هـ ٤٠(ضان عام ِمن شهر رم
____________________  

  .٣١٥ :١٥األغاين / أبو الفرج األصفهاين ) ١(
  .٢٦٩ :٧_ذيب التهذيب / الزهري ) ٢(
  .نفس املصدر السابق) ٣(
  .٢٧٤ :١٥شرح �ج البالغة / وابن أيب احلديد  .٤٥٠ص  :رسائل اجلاحظ السياسية) ٤(

    



٢٧٠ 

  .)هـ ٥٠(واستشهد مسموماً سنة  ،)هـ ٣(ُوِلد يف سنة  :الحسن بن علّي بن أبي طالب - ٢
واسُتشهد يف كربالء يف العاشر ِمـن احملـّرم  ،)هـ ٤(ُوِلد سنة  :الحسين بن علّي بن أبي طالب - ٣
  .)هـ ٦١(سنة 
ولـه ِمـن  ،)هــ ٩٤(وتويفَّ سنة  ،)هـ ٣٨(ُوِلد سنة  ):زين العابدين(علّي بن الحسين بن علّي  - ٤
  .سنة) ٥٧(الُعُمر 
ولـه ِمــن  ،)هـــ ١١٧(وتـويفَّ سـنة  ،)هـــ ٥٧(ُولِــد سـنة  ):البـاقر(محّمـد بـن علــّي بـن الحســين  - ٥
  .سنة) ٥٨(العمر 
  .)هـ ١٤٨(وتوّيف سنة  ،)هـ ٨٠(ُوِلد سنة  ):الصادق(جعفر بن محّمد بن علّي  - ٦
ُولِـد  ،مام السابع ِمن أئّمـة أهـل البيـتوهو اإل ):الكاظم(موسى بن جعفر بن محّمد بن علّي  - ٧
ولـــه ِمـــن العمـــر  ،)هــــ ١٨٣(واسُتشـــهد يف بغـــداد يف ســـجن هـــارون الرشـــيد عـــام  ،)هــــ ١٢٨(ســـنة 

  .سنة) ٥٥(
فقـد وصـفه احلـافظ الــرازي يف  ،وسـّيد أهـل البيـت يف عصـره ،وكـان حمـّط أنظـار العلمـاء والفقهـاء

 ،ّمـد بـن علـّي بـن احلسـني بـن علـّي بـن أيب طالـبموسى بن جعفر بن حم( :موسوعته الرجالية بقوله
 :مسعـــت أيب يقـــول ذلـــك ،وأخـــوه علـــّي بـــن جعفـــر ،روى عنـــه ابنـــه علـــّي بـــن موســـى ،روى عـــن أبيـــه

  .)١()إمام ِمن أئّمة املسلمني ،ثقة صدوق :فقال ،قال ُسئل أيب عنه ،حّدثنا عبد الرمحن
  ِمن أجوادوقد كان موسى ( :وعرّفه الذهيب الرجايل املعروف بقوله

____________________  
  ).باب اجليم(/  ١٣٩ :٨اجلرح والتعديل / احلافظ الرازي ) ١(

    



٢٧١ 

  .)١()وله مشهد معروف ببغداد ،وِمن العّباد األتقياء ،احلكماء
أعبـــــد أهـــــل زمانـــــه  )رضـــــي اهللا عنـــــه(كـــــان موســـــى الكـــــاظم ( :وعرّفـــــه مـــــؤمن الشـــــبلنجي بقولـــــه

  .)٢()...وأعلمهم
وتـوّيف سـنة  ،)هــ ١٥٣(وقيـل ) هــ ١٤٨(ُولِـد يف املدينـة املنـّورة سـنة  :الرضـا علّي بن موسـى - ٨

  .)هـ ٢٠٣(
ووصــفه  .)٣(مــع شــرف النَســب ،كــان الرضــا ِمــن أهــل الِعلــم والفْضــل( :بقولــه ،وصــفه العســقالين
  .)٤()أنبَـَهُهم ذِكراً وأجّلهم قدراً  - أي الرضا - وهو( :ابن حجر اهليتمي بقوله

  .)هـ٢٠١(العهد للمأمون العّباسي سنة وتوّىل والية 
) هــــ ٢٢٠(وتـــوّيف ســـنة  ،يف املدينـــة املنـــّورة) هــــ ١٩٥(ُولِـــد ســـنة  :محّمـــد بـــن علـــّي الجـــواد - ٩
  .ببغداد

حمّمــد بــن علــّي هــو اجلــواد بــن الرضــا بــن الكــاظم موســى بــن الصــادق ( :وصــفه الصــفدي بقولــه
كــــان ِمــــن ســــروات آل بيــــت   ،ع وباملرتضــــىكــــان يُلّقــــب بــــاجلواد وبالقــــان  ).رضــــي اهللا عــــنهم(جعفــــر 
  .)٥()...النبّوة

وُدفـن يف داره بُسـرَّ  ،)هــ ٢٥٤(وتوّيف سنة  ،)هـ ٢١٤(ُوِلد سنة  :علّي بن محّمد الهادي - ١٠
  .َمن رأى

____________________  
  .٢٠٢ :٤ميزان االعتدال / حمّمد بن أمحد الذهيب ) ١(
  .١٥١ :نور األبصار/ الشبلنجي ) ٢(
  .٣٤٠ :٧_ذيب التهذيب / العسقالين ) ٣(
  .٢٠٤ :الصواعق احملرقة/ ابن حجر اهليتمي ) ٤(
  .١٠٥ :٤الوايف بالوفيات / الصفدي ) ٥(

    



٢٧٢ 

 ،علــّي بــن حمّمــد بــن علــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن زيــن العابــدين( :قــال الــذهيب فيــه
  .)١()وتلّقبه اإلمامية باهلادي ، عَشرأحد االثين ،السّيد الشريف أبو احلسن العَلوي احلسيّين الفقيه

  .)٢()كان علّي اهلادي وارث أبيه ِعلماً وسخاءً ( :ووصفه ابن حجر بقوله
كان أبو احلسن علّي بن اجلواد ( :بقوله - عبد احليّ  - وعرّفه العاِمل الرجاّيل أبو الفالح احلنبلي

كـان   ،احلسـيين املعـروف باهلـادي حمّمد بن الرضا علّي بن الكاظم موسى بن جعفر الصـادق العلَـوي
  .)٣()...فقيهاً إماماً متعّبداً 

  .)٤()كان اإلمام علّي اهلادي متعّبداً فقيهاً إماماً ( :وعرّفه اليافعي الرجايل املعروف بقوله
  .)هـ ٢٦٠(وتوّيف  ،يف املدينة املنّورة) هـ ٢٣٢(ُوِلد سنة  :الحسن بن علّي العسكريّ  - ١١

  .)٥()روى احلديث عن أبيه عن جّده ،وكان عاِلماً ثقةً ( :احلنفي بقوله وصفه سبط ابن اجلوزي
رية عــن الرســول  ،محّمــد بــن الحســن المهــديّ  - ١٢ صــّلى اهللا (الــذي وَردت فيــه الروايــات الكثــ
كمـا   ،ميلؤها عـْدالً  ،لبَعث اهللا رُجًال ِمن أهل بييت ،لو ْمل يبَق ِمن الدهر إالّ يوم( :كقوله  ،)عليه وآله

  .)٦()ت َجوراً ُملئ
____________________  

  ).هـ٢٦٠ - ٢٥١حوادث ووفيات سنة ( ٢١٨ص  :تاريخ اإلسالم/ الذهيب ) ١(
  .٢٠٧ص  :الصواعق احملرقة/ ابن حجر ) ٢(
  ).ا]ّلد األّول(/  ١٢٩ - ١٢٨ :٢شذرات الذهب / ابن العماد احلنبلي ) ٣(
  .١٦٠ :٢مرآة اجلنان / اليافعي ) ٤(
  .٣٦٢ص  :تذكرة اخلواص/ اجلوزي سبط ابن ) ٥(
  .٢٨٩ص : الفصول املهّمة/ ابن الصباغ املالكي ) ٦(

    



٢٧٣ 

 ،أبــو القاسـم حمّمـد بـن احلســن العسـكرّي بـن علـّي اهلــادي بـن حمّمـد اجلــواد( :وقـال ابـن خلَّكـان
  .)١()...املعروف باحلّجة ،ثاين عَشر األئّمة االثين عشر على اعتقاد اإلمامية

ووجــــوب  ،ائيين الفقيــــه اُألصــــويل املــــتكّلم الشــــافعي عــــن أئّمــــة أهــــل البيــــتوقــــد حتــــّدث االســــفر 
أمجــــع أهــــل الُســــّنة علــــى إميــــان املهــــاجرين  :قولنــــا يف الســــَلف الصــــاحل ِمــــن اُألّمــــة( :فقــــال ،مــــواال_م

  ...واألنصار ِمن الصحابة
لصــــالة عليــــه ا(واملشــــهورين ِمــــن أســــباط رســــول اهللا  ،وقــــالوا مبــــواالة احلســــن واحلســــني :ّمث قــــال
وحمّمـد بـن  ،وعلـّي بـن احلسـني زيـن العابـدين ،وعبـد اهللا بـن احلسـن ،كاحلسن بن احلســن  ،)والسالم

وهــو الــذي بّلغــه جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري ســالم رســول اهللا  ،علــّي بــن احلســني املعــروف بالبــاقر
ـــّي بـــن  ،وموســـى بـــن جعفـــر ،املعـــروف بالصـــادق ،وجعفـــر بـــن حمّمـــد ،)صـــّلى اهللا عليـــه وســـّلم( وعل

  .)٢()...وسائر َمن درج على ُسنن آبائه الطاهرين... ،موسى الرضا
أئّمــة  ،وأئّمــة املســلمني وعلمــاؤهم )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وهكــذا يُعــرِّف القــرآن الكــرمي والرســول 

والتــزامهم كلمــة التقــوى واّتصــافهم بــالورع ومكــارم  ،ويوّضــحون لألّمــة مقــامهم الِعلمــي ،أهــل البيــت
والشــهادة علــى مســرية األُّمــة وبيــان خّطهــا  ،فاســتحّقوا بــذلك اإلمامــة الفكريــة والسياســية ،قاألخــال

  .الفكري وفْهمها للعقيدة والشريعة
منــذ  ،وقــد اســتمّرت مدرســة أهــل البيــت تواصــل العمــل بــالنّص واالســتفادة منــه يف عهــد األئّمــة

  ).عّجل اهللا تعاىل فَرجه(هدي وحّىت اإلمام حمّمد بن احلسن امل )عليه السالم(اإلمام علّي 
  فكان األئّمة األطهار منهًال للِعلم واملعرفة ورواية احلديث عن رسول اهللا

____________________  
  .١٧٦ :٤وفيات األعيان / ابن خلكان ) ١(
  .٢٨١ - ٢٨٠ص  :الَفْرق بني الِفَرق/ عبد القاهر االسفرائيين ) ٢(

    



٢٧٤ 

حــّىت بلــغ َمــن أخــذوا  ،م الــرواة واحملــّدثون والفقهــاء والدارســونفأخــَذ عــنه ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(
فقــد مجَــع احلـافظ ابــن عقــدة الزيــدي  ،حــوايل أربعـة آالف راوٍ  ،عـن اإلمــام جعفــر بـن حمّمــد الصــادق

  .)١(الذين رَووا عن جعفر بن حمّمد ،يف كتاب رجاله أربعة آالف رُجل ِمن الثقات
ـــنصّ وبعـــد هـــذه املرحلـــة بـــدأت مرحلـــة  الـــيت تَلْتهـــا مرحلـــة االجتهـــاد  ،احملـــّدثني والـــرواة وفقهـــاء ال

  .املنظّر
____________________  

  .٦٦١ :١أعيان الشيعة / حمسن األمني ) ١(
    



٢٧٥ 

  مصادر األحكام في مدرسة أهل البيت
علـى حتديـد  ،لقد استقّر الفكر اُألصويل ونظرية االستنباط واالجتهاد يف مدرسة الشيعة اإلماميـة

  :مصادر التشريع باآليت
  .الكتاب - ١
  .الُسّنة - ٢
  .العقل - ٣
  .اإلمجاع - ٤

إلغنـاء  ؛أّن الكتـاب والُسـّنة وحـدمها كافيـان ،وسيّتضح لنا ِمن خالل احلديث عن هذه املصـادر
مـــع  .وأّن لـــيس هنـــاك ِمـــن مســـألة ال ميكـــن احلصـــول عليهـــا ِمـــن هـــذين املصـــدرَين ،احليـــاة التشـــريعية

  .وأْخذ األحكام عنه ،ومشروعية االعتماد عليه يف االستنباط ،تسليم الِعلمي حبّجية العقلال
  .وإّمنا هو كاشف عن الدليل ،فهو ليس دليًال على اُحلكم ،وأّما اإلمجاع فمع حّجيته

وهــو يتحــّدث لنــا  )قــّدس ســرّه(فلنســتمع للشــهيد الصــدر  ،ولبيــان تلــك احلقــائق الِعلميــة الكــربى
  ):رمحه اهللا(قال  ،اليت اعتمدها يف استنباط الفتاوى واألحكام ،عن مصادر الفتوى والتشريع

إىل املصـادر الـيت اعتمـدناها  ،ونرى ِمن الضروري أن نشري أخرياً بصـورٍة مـوجزة :مصادر الفتوى(
 :ّل احلـديث عبـارة عـنوهـي كمـا ذكرنـا يف مسـته ،بصورٍة رئيسية يف استنباط هذه الفتاوى الواضحة

  والُسّنة الشريفة املنقولة عن ،الكتاب الكرمي
    



٢٧٦ 

فــال  ،أّمــا القيــاس واالستحســان وحنومهــا .طريــق الثقــات املتــوّرعني يف النقــل مهمــا كــان مــذهبهم
  .نرى مسّوغاً شرعياً لالعتماد عليهـا
ثون يف أنّـ ،وأّما ما يسّمى بالدليل العقلي هـل يسـوغ العمـل بـه  :هالـذي اختلـف ا]تهـدون واحملـدِّ

ولكنّــا ْمل جنــد ُحكمــاً واحــداً يتوقّــف إثباتــه علــى  ،فــنحن وإن كّنــا نــؤمن بأنـّـه يســوغ العمــل بــه ،أو ال
فهـو ثابـت يف نْفـس الوقـت بكتـاٍب أو  ،بل كّل مـا يثبـت بالـدليل العقلـي ،الدليل العقلي Oذا املعىن

  .ُسّنة
وإّمنـا ال يعتمـد عليـه إالّ  ،جانـب الكتـاب والسـّنة فهو ليس مصدراً إىل ،وأّما ما يسّمى باإلمجاع

  .ِمن أْجل كونه وسيلَة إثباٍت يف بعض احلاالت
ــــن  ،وهكــــذا كــــان املصــــدران الوحيــــدان مهــــا الكتــــاب والســــّنة ونبتهــــل إىل اهللا تعــــاىل أن جيعلنــــا ِم

َال انِفَصاَم لََها َوابُّ َسِميٌع َفَقد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوعzََْ ( :وَمن استمسك Oما ،املتمّسكني Oما
  .)٢())١()َعِليمٌ 

توصــلنا إىل أّن مدرســة أهــل  ،إّن دراســة مســألة التشــريع ومصــادر األحكــام يف مراحلهــا التارخييــة
ـــق أئّمتهـــا  ،ظّلـــت تواصـــل خّطهـــا )علـــيهم الســـالم(البيـــت   )علـــيهم الســـالم(الـــذي اّتصـــل عـــن طري

  .يف الدعوة إىل األْخذ ِمن الكتاب والسّنة والرّد إليهما ،)صّلى اهللا عليه وآله(برسول اهللا 
واعتمــــد العمــــل بــــالرأي  ،وتكّونــــت املــــذاهب واملــــدارس الفقهيــــة ،وعنــــدما نشــــأ االجتهــــاد املنظّــــر

كــــأيب حنيفــــة إىل اســــتنباط الِعلــــل ِمــــن   ،وجلــــأ بعــــض أئّمــــة املــــذاهب الفقهيــــة ،اخل... واالستحســــان
 )٣(ِمــن عهــد اإلمــام حمّمــد البــاقر )علــيهم الســالم(أهــل البيــت  دخــل أئّمــة ،األحكــام والقيــاس عليهــا

  حّىت  )عليهما السالم(وولده جعفر الصادق 
____________________  

  .٢٥٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .٩٨ص  :الفتاوى الواضحة/ السّيد الشهيد حمّمد باقر الصدر ) ٢(
  .لُّقب بالباقر لتوّسعه يف العلوم واملعارف) ٣(

    



٢٧٧ 

ودعــــوا إىل  ،يف حــــواٍر ِعلمــــّي مــــع أئّمــــة املــــذاهب اإلســــالمية حــــول املصــــادر التشــــريعية آخــــرهم
  .كمصدرَين كافَيني للتشريع واالستنباط  ،التمّسك بالكتاب والسّنة

نكتشف املبـدأ الثابـت القائـل بـأّن مصـدر  ،)عليهم السالم(وبقراءة ما وَرد عن أئّمة أهل البيت 
كمــا نكتشــف الــردَّ الضــمين والصــريح علــى مدرســة   ،كتــاب والســّنةهــو ال ،التشــريع يف هــذه املدرســة

  .الرأي والقياس احلنفي
 ،وأنـّـه لــيس بشــيٍء ِمــن احلــالل احلــرام ،الــرّد إىل الكتــاب والســّنة( :وقــد مجــع الكليــين حتــت عنــوان

ا مجــع الكثــري ِمــن الروايــات الــيت وضــعه ،)ومجيــع مــا حيتــاج إليــه النــاس إالّ وقــد جــاء فيــه كتــاب وســّنة
  .حتت هذا العنوان

يف مصـــــادر التشـــــريع  ،وجـــــدير ذكـــــره أّن هـــــذا العنـــــوان يعتـــــرب تعبـــــرياً عـــــن رأي املدرســـــة اإلماميـــــة
  .اإلسالمي أيضاً 

إّن اهللا تبارك وتعـاىل أنـزل ( :قال )عليه السالم(روى الكليين أّن اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق 
حـــّىت ال يســـتطيع عبـــد  ،حـــّىت واهللا مـــا تـــرك اهللا شـــيئاً حيتـــاج إليـــه العبـــاد ،يف القـــرآن تبيـــان كـــّل شـــيء

  .)١()إّال وقد أنزله اهللا فيه !لو كان هذا أُنزل يف القرآن :يقول
إالّ أنزلـه  ،إّن اهللا تبارك وتعاىل ْمل يدَع شيئاً حيتاج إليـه األُّمـة( :وروي عن اإلمام حمّمد الباقر قوله

 ،وجعل عليـه دلـيًال يـدّل عليـه ،وجعل لكّل شيٍء حّداً  ،)صّلى اهللا عليه وآله(يف كتابه وبيّنه لرسوله 
  .)٢()وجعل على من تعّدى ذلك احلّد حّداً 

مثّ  ،فاسـألوين ِمـن كتـاب اهللا ،إذا حـّدثتكم بشـيءٍ ( :قولـه )عليـه السـالم(وروي عن اإلمام الباقر 
وكثـرة  ،�ى عن القيل والقال وفساد املال )صّلى اهللا عليه وآله(نَّ رسول اهللا إ :قال يف بعض حديثه

  ِمن يا ابن رسول اهللا أين هذا: فقيل له ،السؤال
____________________  

  .١ح /  ٥٩ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .٢ح / املصدر السابق ) ٢(

    



٢٧٨ 

َمَر بَِصـَدقٍَة ( :يقـول )عّز وجـلّ (إّن اهللا  :قال ؟كتاب اهللا
َ
َْواُهْم إِال% َمْن أ ال% َخbَْ 9ِ َكِثbٍ مِّن %2

ْو إِْصَالٍح َنWَْ اy%اِس 
َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
ْمـَوالَُكُم ال%ـaِ َجَعـَل ابُّ ( :وقـال ،)١()أ

َ
ـَفَهاء أ َوَال تُْؤتُواْ السُّ

ْشيَاَء إِ ( :وقال ،)٢()لَُكْم ِقيَاماً 
َ
لُواْ َقْن أ

َ
  .)٤())٣()ن ُيبَْد لَُكْم تَُسْؤُكمْ َال تَْسأ

 :أحـد أصـحابه ـ - حني سأله مساعة :قوله )عليهما السالم(وروي عن اإلمام موسى بن جعفر 
ـــه( بـــل كـــّل شـــيٍء يف كتـــاب اهللا وســـّنة  :قـــال ؟أو تقولـــون فيـــه ؟أكـــلٌّ شـــيٍء يف كتـــاب اهللا وســـّنة نبّي
  .)٥()نبّيه

 ،إّن علــى كــّل حــقٍّ حقيقــة( :قولــه )هللا عليــه وآلــهصــّلى ا(وروى اإلمــام الصــادق عــن رســول اهللا 
  .)٦()وما خاَلف كتاب اهللا فدعوه ،فما وافق كتاب اهللا فخذوه ،وعلى كّل صواب نوراً 

 ،يرويه َمن نثـق بـه ،عن اختالف احلديث )عليه السالم(وقال ابن أيب يعفور سألت أبا عبد اهللا 
  ؟ومنهم َمن ال نثق به

صـّلى (أو ِمـن قـول رسـول اهللا  ،حـديث فوجـدُمت لـه شـاهداً ِمـن كتـاب اهللاإذا وَرد علـيكم ( :قال
  .)٧()وإالّ فالذي جاءكم به أَوىل به ،)اهللا عليه وآله

وكـّل  ،كّل شيٍء مردود إىل الكتـاب والسـّنة  :مسعت أبا عبد اهللا يقول( :وعن أيوب بن احلر قال
  .)٨()حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف

____________________  
  .١١٤آية  :سورة النساء) ١(
  .٥آية  :سورة النساء) ٢(
  .١٠١آية  :سورة املائدة) ٣(
  .٥ح /  ٦٠ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٤(
  .١٠ح /  ٦٢ص  :املصدر السابق) ٥(
  .١ح /  ٦٩ص  :املصدر السابق) ٦(
  .٢ح / املصدر السابق ) ٧(
  .٣ح / املصدر السابق ) ٨(

    



٢٧٩ 

قـــال  :قـــال ،يف مناظرتـــه ليحـــىي بـــن أكـــثم - حمّمـــد اجلـــواد - اإلمـــام أيب جعفـــر الثـــاينوروي عــن 
فَمــن   ،قــد كثــرت َعَلــيَّ الكّذابــة وســتكثر بعــدي( :يف حّجــة الــوداع )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(رســول اهللا 

هللا فــإذا أتــاكم احلـــديث عــّين فاعرضــوه علــى كتـــاب ا ،كــَذب َعلَــيَّ متعّمــداً فليتبــّوأ مقعـــده ِمــن النــار
  .)١()وما خالف كتاب اهللا وسّنيت فال تأخذوا به ،فما وافق كتاب اهللا وسّنيت َفُخذوا به ،وُسّنيت

 :فقـال ،خطـب النـاس مبِـىن )صّلى اهللا عليه وآلـه(إّن رسول اهللا ( ):عليه السالم(وروى الصادق 
  .)٢()وما جاءكم خيالف كتاب اهللا فلْم أقـُْله ،أيّها الناس ما جاءكم عّين يوافق كتاب اهللا فأنّا قلُته

صــّلى اهللا (َمــن خــالف كتــاب اهللا وســّنة حمّمــد ( :قولــه )عليــه الســالم(وروي عــن اإلمــام الصــادق 
  .)٣()فقـد كفـر ،)عليه وآله

  .)٤()كّل َمن تعّدى السّنة ُرّد إىل السّنة( ):عليه السالم(وروي عن اإلمام حمّمد الباقر 
ووجـدت  ،)عليه السالم(وافيت العراق فوجدت Oا قطعة ِمن أصحاب أيب جعفر  :قال يونس(

فعرضـتها ِمـن بعـد  ،وأخـذت كتُـبهم ،فسـمعت مـنهم ،متوافرين )عليه السالم(أصحاب أيب عبد اهللا 
أن تكـون ِمـن أحاديـث أيب عبـد  ،فأنكر منها أحاديث كثرية ،)عليه السالم(على أيب احلسن الرضا 

لعـن اهللا أبـا  ،)عليـه السـالم(إّن أبـا اخلطّـاب كـذب علـى أيب عبـد اهللا  :وقـال يل ،)معليه السال(اهللا 
  يف كُتب أصحاب أيب ،يدّسون هذه األحاديث إىل يومنا ،وكذلك أصحاب أيب اخلطاب ،اخلطّاب

____________________  
  .٢٤٦ :٢االحتجاج / الطربسي ) ١(
  .٥ح /  ٦٩ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ٢(
  .٦ح /  ٧٠ص  :املصدر السابق) ٣(
  .١١ح /  ٧١ص  :املصدر السابق) ٤(

    



٢٨٠ 

 ،فإنـّـا إذا حتــّدثنا حــّدثنا مبوافقــة القــرآن ،فــال تقبلــوا علينــا خــالف القــرآن ،)عليــه الســالم(عبــد اهللا 
فيتنـــاقض   ،وقـــال فـــالن ،قـــال فـــالن :وال نقـــول ،إنّـــا عـــن اهللا وعـــن ورســـوله حنـــّدث ،وموافقـــة الســـّنة

  .كالمنا
وإذا أتـــاكم َمـــن حيـــّدثكم  ،وكـــالم أّولنـــا مصـــّدٌق لكـــالم آِخرنـــا ،إّن كـــالم أّولنـــا مثـــل كـــالم آِخرنـــا

 ،وعليـه نـوراً  ،فإنَّ مع كّل قوٍل منّـا حقيقـة ،وقولوا أنت أعلم وما جئت به ،خبالف ذلك فرّدوه عليه
  .)١()فذلك قول الشيطان ،وما ال نور عليه ،فما ال حقيقة له

أّن مصـدر التشـريع واألحكـام يف مدرسـة أهـل  ،األصـول واُألسـس اُألصـوليةوهكذا توّضـح هـذه 
  .هو الكتاب والسّنة ،)عليهم السالم(البيت 
فـإّن  ،هـو بـذل اُجلهـد لالسـتنباط منهمـا أو علـى ضـوئهما :فإّن االجتهاد يف هذه املدرسـة ؛وبذا

فمـا  ،لُألصـول العمليـة أيضـاً كمـا مهـا شـامالن   ،الكتاب والسّنة شـامالن لألدلّـة باملصـطلح اُألصـويل
أو روايـــة ِمـــن  ،ِمـــن أصـــل عملـــّي يُلَجـــأ إليـــه يف حتديـــد وظيفـــة املكلّـــف الشـــرعية إالّ وفيـــه بيـــان قـــرآين

  .كأصل الرباءة واالستصحاب والتخيري واالحتياط  ،السّنة
فــإّ�م ناضــلوا وجاهــدوا  ،)علــيهم الســالم(وكمــا حــّدثنا التــاريخ والكفــاح السياســي ألهــل البيــت 
ذلـك ألّن مهّمـة  ؛جهـاداً كّلفهـم مثنـاً باهضـاً  ،ِمن أْجل احلفاظ على الكتاب والسّنة والتمّسك Oمـا

 ،والعمـل Oمــا ،الكــربى كانـت هــي احلفـاظ علــى الكتـاب والســّنة )علــيهم السـالم(أئّمـة أهــل البيـت 
ـــك قُِتـــل علـــّي واحلســـن واحلســـني وموســـى بـــن جعفـــر ل البيـــت وأُوذَي بقّيـــة أئّمـــة أهـــ ،وِمـــن أْجـــل ذل

  ).عليهم السالم(
ـــنصّ  الـــيت تَلْتهـــا مرحلـــة االجتهـــاد  ،وبعـــد هـــذه املرحلـــة بـــدأت مرحلـــة احملـــّدثني والـــرواة وفقهـــاء ال

  .املَنظَّر
____________________  

  .٤٠١ح /  ٤٨٩ :٢رجال الكشي ) ١(
    



٢٨١ 

  :منهج الَفْهم واالستنباط ِمن القرآن والسّنة
وأّن االجتهـاد  ،القرآن الكرمي والسّنة املطّهرة مها مصدر األحكـاموبعد أن حتّدد ووُضح لدينا أّن 
يف فْهـــم  ،فِمـــن املفيـــد أن نُعـــّرف بشـــكٍل مـــوجز مبـــنهج اإلماميـــة ،هـــو أداة الفْهـــم واالســـتنباط منهمـــا

  :الكتاب والسّنة واالستنباط منهما كاآليت
صـدر األّول واألسـاس للفْقـه يعترب القرآن يف مدرسـة أئّمـة أهـل البيـت هـو امل :القرآن الكريم - ١

كمــا ويعتــرب القــرآن هــو املقيــاس   ،فقــد وَرد يف القــرآن الكــرمي حــوايل مخســمئة آيــة تشــريعية .والتشــريع
ســواء  ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(إلثبــات صــّحة مــا وصــَلنا ِمــن روايــات منســوبة إىل رســول اهللا  ؛الــدقيق

أْم عـن طريـق َمـن َروى  ،)لـيهم السـالمع(وردت تلك الروايـات عـن طريـق َمـن روى عـن أهـل البيـت 
  .عنه ِمن طُُرق روائية أخرى

مبنهِج َعْرض احلديث الواصـل إلينـا علـى القـرآن  )عليهم السالم(فقد التزمت مدرسة أهل البيت 
إن وافـــق مضـــمونه القـــرآن ،للتأّكـــد ِمـــن صـــّحة مطابقتـــه لألصـــل واملنبـــع ؛الكـــرمي فهـــو  ،وْمل خيالفـــه ،فـــ

  .فهو حديث مكذوب ،مضمونه القرآن وإن عارض ،حديث صحيح
كـّل شـيٍءٍ◌ مـردود إىل الكتـاب ( :هـذا األسـاس بقولـه )عليـه السـالم(وقد ثبََّت اإلمـام الصـادق 

  ).فكّل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف ،والسّنة
  :حّجية الظاهر القرآني

تبتـين علـى  ،اهللا سـبحانهوتؤمن مدرسة الشيعة اإلمامية بأّن عملية االستنباط الفقهي ِمـن كتـاب 
كمــا نــَزل   ،وهــو بــني أيــدينا اآلن ،أســاس اإلميــان بــأّن القــرآن نــّص إهلــي حمفــوظ ِمــن الزيــغ والتحريــف

فقــد  ،ولــيس أمامنــا مشــكلة يف إثبــات صــّحة الــنّص القــرآين ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(علــى رســول اهللا 
  حفظه اهللا سبحانه ِمن التحريف

    



٢٨٢ 

ْكَر َوVِن%ا َ$ُ lََافُِظونَ  إِن%ا Qَْنُ ( :والتالعب ِّiَا اyْ   .)١()نَز%
فيقـوم يف هـذه املدرسـة علـى أسـاس القـول  ،أمَّا املنهج الِعلمي لفْهم األحكام الفقهية ِمن القـرآن

  .فالقرآن خطاب إهلي موّجه إىل البشرية مجيعها يف كّل زماٍن ومكان ؛حبجّية الظاهر القرآين
كمـا بلّـغ ّكـل مـا أُِمـر بتبليغـه ِمـن   ،قد بّلغه كامًال غري منقوص )يه وآلهصّلى اهللا عل(وإّن الرسول 

وقــد قــام بــدور التبليــغ والبيــان علــى  ،إىل أّمتــه وْمل ُخيــِف منهــا شــيئاً أبــداً  ،أحكــام وتكــاليف ومفــاهيم
  .وإنّه خلطاٌب عريبٌّ ميّسر للفْهم والعمل ،أكمل وجٍه وأفضل صيغة

ْ ( :قال تعاىل %oَِكرٍ َولََقْد ي د% ْكِر َفَهْل ِمن مُّ   .)٢()نَا الُْقْرآَن لِثِّ
َ لَُهمْ ( ِّWَب رَْسلْنَا ِمن ر%ُسوٍل إِال% بِِلَساِن قَْوِمِه 7ُِ

َ
  .)٣()...َوَما أ

ِمـــن القــــرآن علـــى مبـــدأ حّجيــــة  ،لـــذا بُـــين مـــنهج الفْقــــه واالســـتنباط يف مدرســـة الشــــيعة اإلماميـــة
والتفســـري البـــاطين  ،وْمل يـــذهبوا إىل الباطنيـــة والرمزيـــة املعّقـــدة ،واعُتـــرب الظـــاهر القـــرآين حّجـــة ،الظهـــور

وعلــى ذلــك بَنــوا مــنهج االســتنباط بأكملــه يف  .الــذي تّدعيــه بعــض االّجتاهــات يف الــدائرة اإلســالمية
ث يف ِعلــم ُأصــول الفْقــه ،الكتــاب والســّنة ُأصــولية حتليليــة  ودرســوا األلفــاظ دراســةً  ،وثّبتــوا ذلــك البحــ

وفْـق  ،أي مـا يسـتفاد ِمـن ظـاهر اللفـظ ِمـن معـىن وداللـة - بعـد أن آمنـوا حبّجيـة الظهـور ،مستفيضة
وقـــد حتـــّدث الفقيـــه الكبـــري  - ُأصـــول الفْهـــم العـــريب العـــاّم يف عصـــر الـــنّص النبـــوّي ونظامـــه اللغَـــويّ 

  :الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر عن حّجية الظهور كاآليت
 ،وكّلهــا متكافئــة يف نســبتها إليــه ،أو أمــور ،يل الشــرعي قــد يكــون مدلولــه مــرّدداً بــني أمــرينالــدل(

ْجَمل
ُ
  ،وقد يكون مدلوله متعّيناً يف أمٍر حمّدد ،وهذا هو امل

____________________  
  .٩آية  :سورة احلجر) ١(
  .١٧آية  :سورة القمر) ٢(
  .٤آية  :سورة إبراهيم) ٣(

    



٢٨٣ 

ــنصّ  ،آَخــر بــدًال عنــهوال حيتمــل مــدلوًال  ولكــّن  ،وقــد يكــون قــابًال ألحــد مــدلولني ،وهــذا هــو ال
  .وهذا هو الدليل الظاهر ،واملنسبق إىل ذهن اإلنسان الُعريف ،واحداً منهما هو الظاهر عرفاً 

ــا ا]مــل إذا كــان لــه علــى إمجالــه أثـَــٌر قابــل  ،فيكــون حّجــة يف إثبــات اجلــامع بــني احملــتمالت :أّم
  ...حيصل سبب ِمن اخلارج يُبطل هذا التنجيز ما ملْ  ،للتنجيز

  ...فال شّك يف لزوم العمل به :وأّما النصّ 
وميكـن االســتدالل  ،وهـذه احلّجــة هـي الــيت تسـّمى بأصـالة الظهــور ،فظهــوره حّجـة :وأّمـا الظـاهر

  :عليها بوجوه
علـيهم (ّمـة االستدالل بالسّنة املستكشفة ِمن سرية املتشّرعني ِمن الصـحابة وأصـحاب األئ - ١
  .حيث كان عملهم على االستناد إىل ظواهر األدلّة الشرعية يف تعيني مفادها ،)السالم
وثبـوت هـذه السـرية عقالئيـاً ممّـا  ،االستدالل بالسـرية العقالئيـة علـى العمـل بظـواهر الكـالم - ٢

 ،شــرعاً  ومــع عــدم الــردْع الكاشــف عــن التقريــر واإلمضــاء ،...ألنّــه حمســوس بالوجــدان ؛ال شــّك فيــه
  .تكون هذه السرية دليًال على حّجية الظهور

بتقريـــب أّن الِعلـــم  ،التمّســـك مبـــا دّل علـــى لـــزوم التمّســـك بالكتـــاب والســـّنة والعمـــل Oمـــا - ٣
ومرجـع هـذا  ،فيكون واجبـاً  ،بظاهر اآلية أو احلديث مصداق ُعرفاً ِلما هو املأمور به يف تلك األدلّة

  .)١()...الوجوب إىل احلّجية
وُوضع له مـنهج ِعلمـي دقيـق  ،د ُدرس هذا البحث دراسًة تفصيليًة دقيقًة يف ِعلم ُأصول الفْقهوق

وبــذا نفهــم أّن العقــل اإلمــامي ال يّتفــق مــع االّجتــاه  ؛يســاعد املســتنبط علــى ضــبط الفْهــم واالســتنباط
  الذي يلجأ إىل الرمزية واللعب مبعاين ،الباطين

____________________  
  .٢٦٦ - ٢٦٣ ):القسم األّول(احللقة الثالثة / دروس يف ِعلم اُألصول / الشهيد الصدر ) ١(

    



٢٨٤ 

كشـــــف املـــــراد عـــــن اللفـــــظ ( :حيـــــث َعـــــّرف الفكـــــر اإلمـــــامي التفســـــري بأنـّــــه ،القـــــرآن ومضـــــامينه
  .)١()املشكل

شـكل
ُ
ه يف اكتشـاف معنـا ،وقد وُضح لدينا كيـف تعاَمـل مـنهج االسـتنباط اإلمـامي مـع اللفـظ امل

وهــو منــوذج  ).رضــوان اهللا عليــه(وبالشــكل الــذي عرضــه الفقيــه الشــهيد الصــدر  ،يف القــرآن والســّنة
  .ووجوب العمل به ،ِمن حيث حّجية الظهور ،آلراء الفقهاء واُألصوليني مجيعهم

  .)٢(هي اسٌم يطلق على كّل ما صدر عن النّيب ِمن قوٍل أو ِفعٍل أو تقرير :السّنة النبوية - ٢
  .الثاين ِمن مصادر التشريع يف الفْقه اإلمامي هي السّنة املطّهرة واملصدر

والقـرآن صـريح يف وجـوب  ،وموضِّـحة ألحكامـه ،وترى املدرسة اإلمامية أّن السّنة مبيِّنـة للكتـاب
َوَمـا آتَـاُكُم الر%ُسـوُل فَُخـُذوُه َوَمـا َغَهـاُكْم َقنْـُه ( :قـال تعـاىل ،والعمل Oـا ،التمّسك بالسّنة

  .)٣()فَانتَُهوا
  .واالقتداء به ،والرجوع إليه ،واألْخذ عنه ،فقد أمرنا اهللا سبحانه باتّباع رسوله
كمــا   ،نــرى القــرآن يوِجــب األْخــذ بســّنة الرســول واالقتــداء بــه ،وألمهّيــة الُســّنة وَدورهــا يف الشــريعة

ر اهللا امـــرأً مســـع نّضـــ( :ِمـــن ذلـــك قولـــه ،نـــرى الرســـول نْفســـه يـــدعو إىل حفـــظ حديثـــه وكتابتـــه وروايتـــه
اللهـّم ( :وقولـه ،)٤()َوُربَّ حامل فْقٍه إىل َمـن هـو أفْـَقـه منـه ،فـَُربَّ حامل فْقٍه غري فقيه ،مقاليت فبّلغها
  اللهّم ارحم ،ارحم خلفائي

____________________  
  .١٣ص  ):ا]لد األّول(املقّدمة / جممع البيان / الطربسي ) ١(
  .٨٢ص  ):احللقة اُألوىل(دروس يف ِعلم اُألصول / الشهيد الصدر ) ٢(
  .٧آية  :سورة احلشر) ٣(
  .٢٣٠ح /  )َمن بّلغ ِعلماً ( - ١٨باب  - املقّدمة/ ابن ماجه ) ٤(

    



٢٨٥ 

ــأتون بعــدي  :قــال ؟قيــل لــه يــا رســول اهللا َمــن خلفــاؤك ،اللهــّم ارحــم خلفــائي ،خلفــائي الــذين ي
  .)١()يـَْروون حديثي وسنَّيت

 :أحاديـث كثـرية منهــا )صـّلى اهللا عليــه وآلـه(ويف احلـّث علـى تـدوين احلـديث وكتابتــه ُروِيَـت عنـه 
يـا رسـول اهللا إنّـا نسـمع منـك أحاديـث ال  :قلـت( :قـال ،عـن جـّده ،عن أبيـه ،عن عَمر بن شعيب

  .)٢()فاكتبوها ،بلى :قال ؟أفال نكتبها ،حنفظها
صـّلى (كنـت أكتـب ُكـلَّ شـيٍء أمسعـه ِمـن رسـول اهللا ( :وعن عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص قـال

وقـــالوا تكتـــب ُكـــلَّ شـــيٍء مسعتـــه ِمـــن رســـول اهللا  ،أريـــد حفظـــه فنهتـــين قـــريش ،)اهللا عليـــه وآلـــه وســـّلم
 ،فأمسـكُت عـن الكتابـة ،ورسـول اهللا بَشـر يـتكّلم يف الغضـب والرضـا ،)صـّلى اهللا عليـه وآلـه وسـّلم(

فـو الـذي نْفسـي بيـده مـا خـرج منـه  ،اكتُـب :وقـال ،عه إىل ِفيهفأومأ بإصب ،فذكرت ذلك لرسول اهللا
  .)٣()إالّ حقّ 

وانقســامه إىل قســمني  ،وتــذكر الروايــات والتحقيقــات التارخييــة املوقــف ِمــن كتابــة الُســّنة وتــدوينها
يـــرون ضـــرورة  )علـــيهم الســـالم(فكـــان أئّمـــة أهـــل البيـــت  ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(بعـــد وفـــاة الرســـول 

فيكثــر الــدس والتحريــف والكــذب علــى رســـول اهللا  ،لــئّال يضــيع وينــدرس ؛يث وحفظــهتــدوين احلــد
يؤيـّــد  ،وتثبيـــت ســـنده )٤(فكـــان علـــّي وولَـــُده احلســن يـــأمران بكتابـــة احلـــديث ،)صــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(

  .)٥()إذا كتبُتم احلديث فاكتبوه بسنده( ):عليه السالم(ذلك ما رواه الديلمي عن علّي 
  .اليت ظّل أئّمة أهل البيت يتوارثو�ا ابناً عن أب ،كتابة احلديث يف صحيفتهوقد قام عليٌّ ب

____________________  
  .٣٧٥ - ٣٧٤معاين األخبار / الشيخ الصدوق ) ١(
  .٢١٥ :٢مسند أمحد بن حنبل ) ٢(
  .١٦٢ :٢مسند أمحد  .١٢٥ :١سنن الدارمي ) ٣(
  .السّيد حسن الصدر/ نقًال عن كتاب الشيعة وفنون اإلسالم  ،تدريب الراوي بشرح النواوي/ السيوطي ) ٤(
  .٦٣ص  :املصدر السابق) ٥(

    



٢٨٦ 

وواصـل األَُمويـون هـذا  ،بكر وعثمان النهي عن كتابة احلـديث] أبو[يف حني تبّىن اخللفاء ُعَمر و
  .)هـ ١٠١ - ١٩٩(النهي حّىت خالفة عَمر بن عبد العزيز 

انظــروا حــديث رســول اهللا  :عبــد العزيــز كتــب إىل أهــل املدينــة أّن ُعَمــر بــن( :فقــد روى املؤّرخــون
وكان ابن شهاب الزهـري  ،فإّين قد ِخفُت دروَس الِعلم وذهاب أهله ،فاكتبوه )صّلى اهللا عليه وآله(

  .)١()مثّ كثر التدوين والتصنيف ،بأمر عَمر بن عبد العزيز ،أّول َمن دّون احلديث على رأس املئة
 ،عـن �ـي ُعَمـر وأيب بكـٍر وعثمـان واخللفـاء األَُمـويني عـن الكتابـة والتـدوينوقد جاءت الروايـات 

إذ  ،وكــان ملوقــف النهــي أثــره وضــرره علــى املدرســة الُســنّية .وحتريــق مــا كتبــه بعــض الصــحابة آنــذاك
ري ِمــن حــديث رســول اهللا  - بســبب هــذا النهــي - وجــدت نفســها صــّلى اهللا عليــه (قــد فقــدت الكثــ

ــــه ــــات املكذوبــــة ال ســــّيما االســــرائيليات   ،)وآل ــــث والرواي ــــات اآلالف ِمــــن األحادي كمــــا وجــــدت مئ
ممّـــا اضـــطّر أئّمـــة الفْقـــه يف هـــذه  ،وأمحـــد ومســـلم وغـــريهم بـــذلك )٢(كمـــا صـــرّح البخـــاري  .واألســـاطري
  .لسّد الفراغ التشريعي الذي شعرت به بسبب ضياع السّنة ؛إىل القياس واالستحسان ،املدرسة

 ،ويتوارثو�ــا الواحــد عــن اآلَخــر ،يــدوِّنون الُســّنة )علــيهم الســالم(َي أئّمــة أهــل البيــت يف حــني بقــ
وعنــه  ،وعنهمـا أخــذ زيــن العابــدين علـّي بــن احلســني ،فعـن اإلمــام علــّي أخـذ ولــداه احلســن واحلســني

  .اخل... وعن الباقر أخذ ولده جعفر الصادق ،أخذ ولده حمّمد الباقر
  وهكذا استمّرت.. املسلمون أمانتهم وصْدقهم أولئك األئّمة الذين َعَرف

____________________  
  ).باب كتابة الِعلم( ١٦٨ :١فتح الباري / العسقالين ) ١(
/ الذي حوى سبعة آالف ومئتني ومخساً وسبعني حديثاً ِمن ستمئة ألف حديث  ،ذكر البخاري أنّه اختار صحيحه) ٢(

السـيوطي  .انتقيت املسند ِمن سبعمئة ألف حديث ومخسني ألف حديث :وقال أمحد بن حنبل ،٨ :١صحيح البخاري 
  .٣٠ :١تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي / 

    



٢٨٧ 

ــنْقص بيــد  ،سلســلة النقــل واحلفــظ املــدوَّن يف نقــل الســّنة فكانــت أمينــة حمفوظــة ِمــن الكــذب وال
ممّــا جعلهــم يســتغنون بالكتــاب والســّنة عــن غريمهــا ِمــن املصــادر  ،)علــيهم الســالم(أئّمــة أهــل البيــت 

  .اُألخرى
    



٢٨٨ 

  ُسّنة الصحابي
واعتبارهـــا  ،ِمـــن القضـــايا التشـــريعية الكـــربى الـــيت وقـــع اخلـــالف فيهـــا هـــي حّجيـــة ســـّنة الصـــحايب

 ويرتّكـــز اخلــالف بــني مدرســة الشــيعة اإلماميــة وبـــني .مصــدراً لألحكــام بعــد الكتــاب والُســّنة النبويّــة
  :املذاهب الفْقهية اإلسالمية اُألخرى حول

  .تعريف الصحايب - ١
  .ومصدر هذا الوجوب ،اعتبار ما صدر عن الصحايب سّنة واجبة االتّباع - ٢

عنــد بيــان  ،الــيت تبّناهــا العلمــاء علــى اخــتالف نظريــا_م ،ولنعــِرض مــوجزاً لــآلراء ووْجهــات النظــر
  :هذه املسائل وتعريفها كاآلتـي

الصـاحب ( :فعّرفتـه ،لقد حتّدثت معـاجم اللغـة عـن الُصـحبة والصـاحب :الصحايبتعريف  - ١
وهـو  ،وال فـَـْرق بـني أْن تكـون مصـاحبته بالبـَدن ،أو مكانـاً أو زمانـاً  ،أو حيوانـاً  ،إنسانًا كان ،املالزم

َن كثـَُرت مالزمته ،..أو بالعناية واهلّمة ،األصل واألكثر
  .)١()وال يقال يف الُعرف إّال مل

الـذي  ،فلنقـرأ تعريـف ابـن حجـر للصـحايب ،إذا كان هذا هو تعريف الصحايب يف الُعرف واللغـةو 
مؤمنـاً  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(الصـحايب َمـن لِقـَي النـّيب ( :قـال ،يعترب تعريفـاً منوذجيّـاً يف االّجتـاه الُسـّين 

وَمـن روى عنـه أو  ،َمن طالت جمالسته له أو قصرت ،فيدخل يف َمن َلِقَيه ،ومات على اإلسالم ،به
  .)٢()وَمن ْمل يره لعارٍض كالعمى ،وَمن رآه رؤية ولو ْمل جيالسه ،وَمن غزا معه أو ْمل يغزُ  ،ْمل يرو عنه

____________________  
  .٢٧٥ص  ):كتاب الصاد(املفردات يف غريب القرآن / الراغب األصفهاين ) ١(
  .يف تعريف الصحايب )الفصل األّول(/  ٧ :١اإلصابة ) ٢(

    



٢٨٩ 

ــا الشــيعة اإلماميــة فقــد اعرتضــوا علــى هــذا التعريــف وناقشــوه حمتّجــني بــالُعرف والُلغــة ملفهــوم  ،أّم
أو زاره أو جلــــس يف جملســــه  ،فرفضــــوا أن يســــّمى َمــــن رأى النــــيبَّ مــــرّة ،الصـــحايب والتجربــــة التارخييــــة

وهلذا حصـروا تسـمَية الصـحايب مبَـن  ؛سّمى صاحباً أن ي... أو عاش يف عصره وهو بعيد عنه ،سائالً 
كمـــا يـــنّص التعريـــف  - مالزمـــة )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(والزَمـــه  ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(آَمـــن بـــالنّيب 

وشــاركه يف مســريته املباركــة جماهــداً وداعيــاً  ،وأخــذ عنــه واقتــدى بــه ،ومسعــه - الُلَغــوي والفْهــم الُعــريف
  .إلـى اهللا

ِمن حيـث الِعلـم واجلهـاد  ،بل تصّنف الشيعُة اإلمامية الصحابة إىل درجاتٍ  ،وليس هذا حسب
وطبيعـــة التكـــوين  ،مستشـــهدين بـــالواقع التـــارخيي ،وال تضـــعهم يف مســـتوى واحـــد ،والتقـــوى والعدالـــة

وشــهادة القــرآن يف عَشــرات اآليــات بتفــاوت َمــن أســلموا وعاشــوا يف عصــر  ،البشــري والســّنة النبويّــة
  :كقوله تعاىل  ،لتفاعل معه واالستجابة لهيف ا ،النيبّ 

) ْ َال 9ِ الِْفتْنَِة َسَقُطوا
َ
َمـن َفْعبُـُد  )٢(َوِمَن اy%اِس ( ،)١()َوِمنُْهم م%ن َفُقوُل ائَْذن (ِّ َوَال َيْفِت/ِّ أ

َصـاَنتُْه فِتْنَـٌة انَقلَـ
َ
ن% بِـِه َوVِْن أ

َ
َصابَُه َخbٌْ اْطَمأ

َ
َ mََ َحرٍْف فَإِْن أ ْغيَـا اب% ـ ا&ُّ َoِوَْجِهـِه َخ َmَ َب

ـن ( ،)٤()َفُقولُوَن إِن% ُنيُوَينَا َعْوَرٌة َوَما Fَِ بَِعْوَرةٍ إِن يُِريُدوَن إِّال فَِراراً ( ،)٣()َواآلِخَرةَ  َوِمـنُْهم م%
ْقُطواْ ِمنَْها رَُضواْ َوVِن ل%ْم ُفْعَطْواْ ِمنَها 

ُ
َدقَاِت فَإِْن أ   .)٥()إَِذا ُهْم يَْسَخُطونَ يَلِْمُزَك 9ِ الص%

ي َغْفَسُه ابِْتَغاء( :فيقول ،يف حني يصف فريقاً آّخر ِAَْاِس َمن ي%yَوِمَن ا  
____________________  

  .٤٩آية  :سورة التوبة) ١(
هـذا ِديــن  :قـال ،فإن ولَدْت امرأته غالمـًا ونتَجـْت َخيلُـه ،كان الرُجل يقِدم املدينة  :قال ابن عّباس يف نزول هذه اآلية) ٢(

 ،٤٤٦٥ح /  )٢٣٥ب ( ١٧٦٨ :٤صـحيح البخـاري / هذا ِدين سـوء  :قال ،وْمل تنتج َخْيله ،وإْن ْمل تِلد امرأته ،صاحل
  .تفسري سورة احلج

  .١١آية  :سورة احلج) ٣(
  .١٣آية  :سورة األحزاب) ٤(
  .٥٨آية  :سورة التوبة) ٥(

    



٢٩٠ 

  .)١()بِالِْعبَادِ َمْرَضاِت ابِّ َوابُّ َرُؤوٌف 
َ َعلَيِْه ( :كما خيّصص فئًة ِمـن املـؤمنني بقولـه تعـاىل ِمَن الُْمْؤِمِنWَ رَِجاٌل َصَدقُوا َما َ<َهُدوا اب%

لُوا َيبِْديالً  ِظُر َوَما بَد% َ( Qَْبَُه َوِمنُْهم م%ن يَنتَ ن قَ   .)٢()فَِمنُْهم م%
ـــالنيبّ  ـــه ،فكـــّل أولئـــك كـــان قـــد آَمـــن ب  ،والقـــرآن صـــريح يف الَفـــْرز والتصـــنيف .وعـــاش معـــه ،وَلقَي

  .ممّن يطلق عليهم تعريف ابن حجر اسم الصحايب ،وسَلب صفة العدالة عـن البعض
ري لداللــة عشــرات اآليــات الدالّــة علــى ذلــك )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ويف بيــان الرســول  فقــد  ،تفســ

 ،فيؤخــذ Oــم ذات الشــمال ،ال ِمــن أُّمــيتأال إنّــه جيــاء برجــ( ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(روي عنــه قولــه 
وكنــُت  :فــأقول كمــا قــال العبــد الصــاحل ،فيقــال ال تــدري مــا أحــَدثوا بعــدك ،فــأقول يــا رّب أصــحايب

إنَّ هــؤالء ْمل يزالــوا  :فيقــال ،علــيهم شــهيداً مــا دمــُت فــيهم فلّمــا تــوفّيتين كنــَت أنــت الرقيــب علــيهم
  .)٣()مرتّدين على أعقاOم منذ فارقتهم

إنّـك واهللا مـا أردت ( :يقـول أليب سـفيان بعـد أحـداث السـقيفة )عليه السـالم(ا اإلمام علّي وهذ
  .)٤()ال حاجة لنا بنصيحتك ،وإّنك واهللا طاملا بغيت اإلسالم شرّاً  ،Oذا إّال الفتنة

إىل أّن  ،ِمــن ذلــك كّلــه خُلصــت الدراســة التحليليــة للمجتمــع النبــوّي يف مدرســة الشــيعة اإلماميــة
فــأفراد  ،يّتصــف بــالِعلم والعدالــة )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ولقــَي الرســول  ،ّل َمــن أعلــن إســالمهلــيس كــ

  ذلك ا]تمع كغريهم ِمن أفراد املسلمني خيضعون
____________________  

  .٢٠٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .٢٣آية  :سورة األحزاب) ٢(
وروى مسـلم والرتمـذي وابـن ماجـة هـذا  .تفسري سورة األنبياء ،٤٤٦٣ح / )٢٣٢ب( ١٧٦٦ :٤صحيح البخاري ) ٣(

  .احلديث بألفاظ متقاربة
  .هـ ١١حوادث سنة /  ٢٠٩ :٣تاريخ الطربي ) ٤(

    



٢٩١ 

صــّلى اهللا عليــه (ومــنهم َمــن أخــرب الرســول  ،فمــنهم العــدول األجــالّء العلمــاء ،للُجــرح والتعــديل
ويفّســر لــه  ،إىل َمــن يبــّني لــه أحكــام الشــريعة ومــنهم َمــن حيتــاج ،عنــه يف حديثــه اآلنــف الــذكر )وآلــه

  .حمتواها
مــا أورده ابــن حجــر العســقالين الشــافعي  ،ويتطــابق مــع فْهــم الشــيعة اإلماميــة للصــحايب وعدالتــه

لسنا نعـين بقولنـا الصـحابة عـدول  ( :والذي نّصه ،عن املازري ِمن تعريف للصحايب يف شرح الربهان
أو اجتمــــع بــــه لغــــرض  ،أو زاره ُلمامــــاً  ،يومــــاً مــــا )يــــه وآلــــه وســــّلمصــــّلى اهللا عل(كــــّل َمــــن رآه النــــّيب 
واتّبعوا النـور الـذي أُنـزل معـه أولئـك  ،وإّمنا نعين به الذي الزموه وعّزروه ونصروه ،وانصرف عن كثب

  .)١()هم املفلحون
 ،أن لـيس كـّل َمـن يوصـف بأنّـه صـحايب مبقتضـى التعريـف ،وأّسست الشيعة اإلمامية علـى ذلـك

ِمــن  - فضــًال عــن اعتبــار ســّنته ،ميكــن االعتمــاد علــى روايتــه واألخــذ عنــه ،الــذي وضــعه ابــن حجــر
  .كما تذهب بعض املذاهب الفقهية األخرى  ،مصدراً لالستنباط والفتوى - فتوى وعمل

 :األّول( :ُأصـــول األحكـــام عنـــد اإلمـــام أمحـــد مخســـة :قـــال ابـــن القـــّيم اجلوزيـــة يف أعـــالم املـــوقعني
 ،فعمل الصحايب على خالف عمـوم القـرآن دليـل علـى التخصـيص ،فتوى الصحابة :لثاينوا ،النصّ 

إن ْمل أجــد يف كتــاب اهللا وال ســّنة رســول ( :وقــال أبــو حنيفــة .)٢()...وقــول الصــحايب مبنزلــة عملــه ــ ف
  .)٣()...وأدع َمن شئت ،آخذ بقول َمن شئت ،أخذُت بقول أصحابه ،اهللا

أنّــه يعتمــد بشــكٍل أساســي علــى  ،األْخــذ بســّنة الصــحايب ويســتفاد ِمــن االســتدالل علــى وجــوب
  وهذا احلديث ،)٤()أصحايب كالنجوم بأيّهم اقتديُتم اهتديُتم( :حديث

____________________  
  ).خطبة الكتاب ومقّدمته(/  ١١ - ١٠ :١اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١(
  .فصل األصول اليت بُنيت عليها فتاوى ابن حنبل/  ٢٩ :١إعالم املوّقعني ) ٢(
  .٣٦٨ :١٣تاريخ بغداد / اخلطيب البغدادي ) ٣(
  .٣٨١ح /  ١٣٢ :١كشف اخلفاء / إمساعيل بن حمّمد العجلوين اجلراحي ) ٤(

    



٢٩٢ 

وقـال يف راوي  ،وضـّعفه الـذهيب .)١()موضـوع( :فقد قال فيه ابن القـّيم ،قد ضّعفه علماء الرجال
وِمـن باليـاه ( :بعد أن نقل آراء العلمـاء يف ضـعفه وِكذبـه ـ - احلديث جعفر بن عبد الواحد اهلامشي

 ،ضـّعفه أئّمـة احلـديث .حـديث أصـحايب كـالنجوم( :وقال ابـن تيميـة .)٢()حديث أصحايب كالنجوم
  ).فال حّجة فيه

عن الصـحايب ُسـّنة جيـب األخـذ وكما اعُتمد على حديث أصحايب كالنجوم يف اعتبار ما صدر 
عّضــوا عليهــا  ،املهـدّيني ،وســّنة اخللفـاء الراشــدين ،علــيكم بُسـّنيت( :اعتمــد كـذلك علــى حـديث ،Oـا

  .)٣()بالنواجذ
حـّدثنا  ،حـّدثنا علـّي بـن حجـر( :فُهـم كـاآليت ،وحنّقق يف أحـوال رواتـه ،ولنقرأ سند هذا احلديث

ري بــن ســعد عــن خالــد بــن معــدان عــن عبــد الــرمحن بــن عمــرو الســلمي عــن  بُقيــة بــن الوليــد عــن ُجبــ
ّمث ذكــر الــنّص  ،)...يومــاً  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه وســّلم(وعظنــا رســول اهللا  :قــال ،العربــاض بــن ســارية

ّتهم عنــد علمــاء ومــ ،وبدراســة ســند احلــديث يّتضــح لنــا أّن بُقيــة بــن الوليــد غــري موثـّـق .اآلنــف الــذكر
  ..).ما كان يف سّنة) بُقية(ال تسمعوا ِمن ( :الرجال نذكر ِمن تلك الشهادات قول ابن عيينة

إذا حـدَّث عـن الثقـات مثـل صـفوان بـن عمـرو ( :فقد قـال يف بُقيـة بـن الوليـد ،أّما حيىي بن معني
ريه ــك ا]هــولني ،وغــ ــا إذا حــّدث عــن أولئ فلــيس يســاوي  ،اســم الرُجــلوإذا كــّىن وْمل ُيســمِّ  ،فــال ،فأّم
  )....شيئاً 

  .)٤()فكن منها على تقية ،بُقية أحاديثُُه ليست نقية( :وقال أبو مسهر
  أمجعوا على أّن بُقية ليس :وقال البيهقي يف اخلالفيات( :وقال ابن حجر عنه

____________________  
  .٢٢٣ :٢أعالم املوقعني ) ١(
  .٤١٣ - ٤١٢ :١االعتدال ميزان / حمّمد بن عثمان الذهيب ) ٢(
  ).كتاب الِعلم( ٢٦٧٦ح /  ٤٣ :٥ُسنن الرتمذي / الرتمذي ) ٣(
  .١٧٢٨ح /  ٤٣٥ :٢اجلرح والتعديل / الرازي ) ٤(

    



٢٩٣ 

  .)١()حبّجة
أنّـه ال يصـّح  ،زعـم القطـان الفاسـي( :فنقـل ابـن حجـر فيـه ،وأما عبـد الـرمحن بـن عمـرو السـلمي

  .)٢()جلهالة حاله
  .ديث بسقوط سندهوهكذا يسقط هذا احل

ــــة الصــــحايب وفْقهــــه تــــرى املدرســــة اإلماميــــة أّن الصــــحايب راٍو ختضــــع روايتــــه  ،ويف دراســــتها لرواي
إالّ بقـــدر مـــا يســـندها الـــدليل ِمـــن الكتـــاب أو الســـّنة  ،وأن ال إلـــزام بعملـــه وفتـــواه ،للتحقيـــق الِعلمـــي

  .النبويّة
____________________  

  .٤١٩ :١تهذيب _ذيب ال/ ابن حجر العسقالين ) ١(
  .٢١٦ :٦املصدر السابق ) ٢(

    



٢٩٤ 

  )عليهم السالم(سّنة أئّمة أهل البيت 
  .)١()وأقوال األئّمة ،والسّنة النبويّة ،الكتاب :إّن أصول األحكام ثالثة( :قال الشيخ املفيد

علــّي وَوَلديــه  )علــيهم الســالم(أّن مــا صــدر عــن أئّمــة أهــل البيــت  ،تــرى مدرســة الشــيعة اإلماميــة
 ؛جيــب األْخــذ بــه واالعتمــاد عليــه يف االســتنباط ،احلســن واحلســني واألئّمــة التســعة ِمــن ِوْلــد احلســني

إّين ( :الذي أخرجـه أمحـد وأبـو يعلـى عـن أيب سـعيد اخلـدري ):صّلى اهللا عليه وآله(لقول رسول اهللا 
وإّن اللطيـــف  ،وعـــرتيت أهـــل بيـــيتكتـــاب اهللا   :وإّين تـــارٌك فـــيكم الثقلـــني ،أُوَشـــك أن أُدعـــى فُأجيـــب

  .)٢()فانظروا كيف ختلفوين فيهما ،اخلبري أخربين أّ�ما لن يفرتقا حّىت يرِدا علّي احلوض
يف أعلميّـــة اإلمـــام علـــّي  ،)صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(وِلمـــا وَرد ِمـــن أحاديـــث ســـَبق ِذكرهـــا عـــن النـــّيب 

  .م واملعرفةوتفّوقه على غريه ِمن الصحابة يف الِعل ،)عليه السالم(
وغريهــا ِمــن  ،)أنــا مدينــة الِعلــم وعلــّي باOــا(و ،)أقضــاكم علــيّ ( ):صــّلى اهللا عليــه وآلــه(كقولــه 

  .البيانات النبويّة الدالّة على ذلك
بشــهادة العلمــاء وأئّمــة املــذاهب علــى امتــداد  ،وتُعــّزز املدرســة اإلماميــة رأيهــا ِمــن الناحيــة العمليــة

كما اّتضح ذلك ِمن الشهادات اليت أوردناهـا   ،)عليهم السالم(بأعلمية أئّمة أهل البيت  ،عصورهم
لشـهادة  ،عنـدما خيتلـف معهـم غـريهم ،ممّا يوِجب اتّباعهم واألخـذ مبـا صـدر عنهــم ،يف هذا الفصل

  ،)صّلى اهللا عليه وآله(الرسول 
____________________  

  .١٢٢ :٣الفقه أصول / الشيخ حمّمد رضا املظّفر ) ١(
  .١٧٨ :١جامع األصول / ابن األثري  .٦٢٢ :٥ اجلامع الصحيح/ الرتمذي  .٢٤١ص  :إحياء املّيت/ السيوطي ) ٢(

    



٢٩٥ 

  .ولداللة الواقع على ذلك يف حال إثارة الُشبهة حول صدور البيان النبويّ 
علـيهم (ّمة أهـل البيـت هو الدليل التارخيي الذي يشهد بأّن أئ ،ومثّة دليل آَخر قالت به اإلمامية

 )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(حــّىت تنتهــي السلســلة إىل رســول اهللا  ،قــد تلّقــوا الِعلــم ابنــاً عــن أب ،)الســالم
فكـان هـذا التلّقـي املتواصـل  ،كما مّر علينا يف فصول الكتاب  ،تلّقي عنايٍة وتعليٍم نبويٍّ لإلمام عليٍّ 

ذلـــك ألّن الســـّنة   ؛كمـــا كـــان نقيّـــاً يف الفْهـــم واألخـــذ منـــه  ،ســـليماً نقّيـــاً ِمـــن اخلطـــأ والتزويـــر يف النقـــل
  .كانت بأيديهم ُمدَّونة حمفوظة

وباألخـذ  ،لذا كان أئّمة أهل البيت يشعرون باالستغناء بالكتاب والسّنة عن غريمها ِمن املصـادر
وبـني  ،أخـذاً اّتصـف بالصـواب واملعرفـة الواقعيـة بـاُحلكم غـري الظـاهر فيهمـا ،منهما أو على ضـوئهما
وِلمـــا َمـــّن اهللا علـــيهم ِمـــن توفيـــٍق  ،بســـبب مـــا ورثـــوا ِمـــن ثـــروة الســـّنة املدّونـــة ؛احملتـــوى واخلـــزين فيهمـــا

  ...فجاءت أحكامهم مسّددة ُمصوَّبة ،يف الفْهم واملعرفة - عصمة - وتسديد
 :يف قولـــه الـــذي رواه َســـورة بـــن كليـــب قـــال ،لـــذلك )عليـــه الســـالم(ولنقـــرأ بيـــان اإلمـــام الصـــادق 

فمـا ْمل يكـن يف  :قلت ،بالكتاب :قال ؟بأّي شيٍء يُفيت اإلمام ):عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا (
لــيس شــيء إالّ يف الكتــاب  :قــال ؟فمــا ْمل يكــن يف الكتــاب والُســّنة :قلــت ،بالُســّنة :قــال ؟الكتــاب
  .والُسّنة
  .)٢()فالفأّما ما تظّن  ،)١(يسّدد ويوّفق :قال ،فكّررت مرّتني أو اثنتني :قال

 ،يا جابر لو كّنا نُفيت الناس برأينـا وهوانـا( ):عليه السالم(قال أبو جعفر الباقر  :وعن جابر قال
  صّلى اهللا(ولِكّنا نُفتيهم بآثار ِمن رسول اهللا  ،َلُكّنا ِمن اهلالكني

____________________  
  .لم ذلك ِمن الكتاب والُسّنةأي ألن يع :يوّفق ويسّدد :عّلق العالّمة ا]لسي على ذلك بقوله) ١(
  ).كتاب الِعلم( ١٧٥ :٢حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ٢(

    



٢٩٦ 

نكنزهـــا كمـــا يكنـــز هـــؤالء ذهـــبهم  ،كـــابٌر عـــن كـــابر  )١(وُأصـــول ِعلـــٍم عنـــدنا يتوارثهـــا ،)عليـــه وآلـــه
  .)٢()وفّضتهم

كمــا ضــّل َمــن    ،ضــَلْلنالــو أنّــا حــّدْثنا برأينــا ( ):عليــه الســالم(وعــن الفضــيل عــن أيب جعفــر البــاقر 
  .)٣()فبيّنها لنا ،ولِكّنا حّدثنا ببّينة ِمن ربّنا بيّنها لنبّيه ،كان قبلنا

ـن اّتصـف بطهـارة الـذات وصـفاء الــنْفس  ،وينبغـي أن ال نرتـاب يف أّن التوفيـق والتسـديد اإلهلـي
َ
مل

فضــًال عــن بيــان  ،جتريبيــاً  حقيقــة يــدركها اإلنســان إدراكــاً وجــدانياً  ،واالّجتــاه الكامــل إىل اهللا سبحانـــه
  .القرآن وتوضيحه هلذه احلقيقة

يَن َجاَهُدوا ِفينَا yََْهِدَفن%ُهْم ُسبُلَنَا( :قال تعاىل ِ
%i٤()َوا(.  

يَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهدًى ( ِ
%i٥()َوا(.  

ُ yُِورِهِ َمن يََشاءُ (   .)٦()َفْهِدي اب%
  .)٧()ِمWَ إِن% 9ِ َذلَِك آليَاٍت لِّلُْمتَوَسِّ (
َقْوِل اa%ابِِت ( يَن آَمنُواْ بِالْ ِ

%iُت ابُّ ا   .)٨()يُثَبِّ
الصـواب الـذي اصـطلح  - التوفيق والتسديد يف احلصول على اُحلكـم - وجند نظري هذه احلقيقة

مـا حتـّدث  ،)علـيهم السـالم(لـدى أئّمـة أهـل البيـت  - عنـد علمـاء الشـيعة اإلماميـة - عليه باإلْهلـام
  به اآلمدي احلنبلي يف حتليله لإلمجاع عند بيانه لكيفّية

____________________  
  ).صّلى اهللا عليه وآله(نتوارثها ابناً عن أب عن رسول اهللا ) ١(
  .٤ح /  ١٧٣ :٢حبار األنوار / العّالمة ا]لسي ) ٢(
  .٢ح /  ١٧٢ص  :املصدر السابق) ٣(
  .٦٩آية  :سورة العنكبوت) ٤(
  .١٧آية  :سورة حمّمد) ٥(
  .٣٥آية  :سورة النور) ٦(
  .٧٥آية  :سورة احلجر) ٧(
  .٢٧آية  :سورة إبراهيم) ٨(

    



٢٩٧ 

ِمــن  ،هــل حيصــل هــؤالء علــى ذلــك اُحلكــم :فيجيــب علــى ســؤال ،حصــول ا]معــني علــى اُحلكــم
 :ب بقولــهجييــ ؟دليــل ومســتند ِمــن الكتــاب أو الُســّنة أو غريمهــا ِمــن ُأصــول االســتنباط عنــدهم أو ال

  .)١()بأْن يوفّقهم اهللا تعاىل الختيار الصواب ،بل جيوز صدوره عن توفيق ،ال ُيشرتط املستند(
ِمـن  ،للحصـول علـى الصـواب ؛فهو يقّرر أّن هناك توفيقًا وتسديداً للعلمـاء البـاحثني عـن اُحلكـم

  .دون مستند ِمن الكتاب أو الُسنّـة
وُســّنة أئّمــة أهــل البيــت  ،وُســّنة الصــحايب ،الســّنة النبويّــةوهكــذا فهمــت مدرســة الشــيعة اإلماميــة 

  ).عليهم السالم(
ينبغـــي أن نوّضـــح أّن جـــزءاً ِمـــن الســـّنة هـــو دليـــل  ،وقبـــل أن نغـــادر احلـــديث يف التعريـــف بالُســـّنة

كمـنهج فْهـم   ،وأّن فْهمه كما قرأنا يف بيان الشـهيد الصـدر يعتمـد علـى مبـدأ حّجيـة الظهـور ،لفظي
  .ماً القرآن متا

 ،فمــا َفعلـه الرسـول أو اإلمـام أو أقــّره ،أّمـا اجلـزء العملـي منهـا فَفْهــم داللتـه حيتـاج إىل قـرائن مبّينـة
يُلـتَمس ِمـن  ،فيحتاجـان إىل بيـاٍن آَخـر ،أّمـا إثبـات الواجـب واملبـاح منـه .نْفهم منه عدم اُحلرمة فقط

وأّن إثبــات ُحرمتــه أو إباحتــه  ،فقــط اإلمــام يعــين عــدم وجوبــه وأّن مــا تركــه الرســول أو ،أدلّــة إضــافية
  .حيتاجان إىل دليٍل وبياٍن آَخر

____________________  
  .٢٥٦ص  :األصول العاّمة للفْقه املقارن/ نقًال عن حمّمد تقي احلكيم  ،ُأصول الفْقه/ اخلضري ) ١(

    



٢٩٨ 

  ُأُسس للعمل بالروايات
وكـان قـد اعرتاهـا الـّدس والتحريـف ِمــن  ،وملّـا كانـت السـّنة املطّهـرة هـي مسـتودع الفْقـه اإلسـالمي

قــد بــدأ علــى عهــد رســول  ،وأّن هــذا الــِكِ◌ذب والــدّس يف الســّنة ،بعــض الــّرواة الِضــعاف والكــّذابني
  .لذا حّذر أُّمته ِمن هذه املؤامرة اخلطرية على الفكر والتشريع اإلسالمي ؛)صّلى اهللا عليه وآله(اهللا 

لدراســـة  ،ِعلـــم الرجـــال )علـــيهم الســـالم(وللـــتخّلص ِمـــن ذلـــك اخلطـــر أّســـس علمـــاء أهـــل البيـــت 
والــتخّلص  ،والتأّكــد ِمــن صــّحة منقــوال_م ،ومعرفــة الثّقــات الــذين ميكــن األخــذ عــنهم ،أحــوال الــرواة

  .ِمن الكّذابني وا]هولني والِضعاف
ـــوا املوســـوعات الرجاليـــة ـــٍق ومـــنّظمالـــيت حتـــوي أمســـ ،لـــذلك جنـــدهم قـــد كتب  ،اء الـــرواة بشـــكٍل دقي

أي مـدح الـراوي وتوثيقـه أو الشـهادة  ،مشفوعاً بالنقد الرجايل الذي يبتين على مبدأ اجلَـرح والتعـديل
كمـــا ثبّتـــوا اُألُســـس الِعلميـــة للتوثيـــق ومعرفـــة   ،اخل... أو ذِكـــر ضـــعفه وفســـوقه وعـــدم وثاقتـــه ،بعدالتـــه

  .ات والتوثيقات والتحقيقات يف أحوال الرواةواعتمدوا يف ذلك على الشهاد ،أحوال الرواة
 ،ورجـــال الكّشـــي ،ورجـــال النجاشـــي ،رجـــال الشـــيخ الطوســـي :وِمـــن اُألصـــول الرجاليـــة املعروفـــة

  .وغريها ،ورجال ابن الغضائري
قـــد دّون كـــّل مـــذهب مـــنهم  ،وينبغـــي اإلشـــارة هنـــا إىل أّن فقهـــاء املـــذاهب اإلســـالمية اُألخـــرى

بشـكٍل خيتلـف يف بعـض األحيـان عــن  ،وال الرجـال وأصـول قبــول الروايـةملعرفـة أحـ ؛منهجـه وقواعـده
  .مناهج املذاهب األخرى

  القائمة على أساس دراسة ،وقد أوصلت الدراسة التحقيقية للروايات
    



٢٩٩ 

ـــْنت 
َ
صـــّلى اهللا عليـــه (إىل إســـقاط الكثـــري ِمـــن الروايــات واألحاديـــث املنســـوبة إىل النـــّيب  ،الســَند وامل

فـال تُقبـل الروايـة إّال بعـد أن يـتّم التوثّـق ِمـن سـندها  ،)علـيهم السـالم(ة أهـل البيـت أو إىل أئمّ  )وآله
  .وصّحة صدروها عن النّيب أو اإلمام ،ومتنها

توِصــل إىل عــدم التســليم بوجــود كتــاِب حــديٍث  ،ولــذا فــإّن دراســة احلــديث علــى أُســس رجاليــة
وَمـن ال  ،كالكـايف  ،دة يف املـذهب اجلعفـريسواء كُتب احلديث املعتم ،ُحيَكم بصّحة كّل ما وَرد فيه

أْم تلـــك الكُتـــب املعتمـــدة عنـــد فقهـــاء املـــذاهب  .وغريهـــا ،واالستبصـــار ،والتهـــذيب ،حيضـــره الفقيـــه
 ،وكتـاب ابـن ماجـة ،وكتاب الرتمـذي ،وكتاب النسائي ،وصحيح مسلم ،كصحيح البخاري  ،السّنية
  .وغريها

أّن احلـديث املـدّون يف هـذه الكتُـب يـتّم قبولـه إذا ثبتـت وثاقـة  ،إّن فقهاء املذهب اجلعفـري يـرون
التزامـاً بـاملنهج الِعلمـي والضـابط الشـرعي يف هـذا  ،بغّض النظر عـن مذهبـه الفقهـي والعقيـدي ،راويه
  ،لــــذا فــــإّن يف رواة أحاديــــث الشــــيعة عــــدداً ِمــــن الــــرواة الثقــــات التــــابعني إىل املدرســــة الســــّنية ؛ا]ــــال

  .الذي ال يكاد باب ِمن أبواب الفْقه الشيعي إالّ وحملّمد بن قيس نصيب فيه ،سكمحّمد بن قي
ري الشــهيد الصــدر عــن هــذا املــنهج الِعلمــي الــذي جــاء  ،البعيــد عــن التعّصــب ،وقــد مــّر علينــا تعبــ

بصــورٍة مـوجزة إىل املصــادر الـيت اعتمــدناها بصـورٍة رئيســة  ،ونـرى ِمــن الضـروري أن ُنشــري أخـرياً ( :فيـه
عبــارة عــن الكتــاب الكــرمي والســّنة  ،وهــي كمــا ذكرنــا يف مســتهّل حــديثنا ،يف اســتنباط هــذه الفتــاوى

  )....مهما كان مذهبهم ،الشريفة املنقولة عن طريق الثقات املتوّرعني يف النقل
لقبـــول  ،داخلهـــا آراء ونظريـــات اجتهاديـــة متعـــّددةوجـــدير ذِكـــره أّن املدرســـة اإلماميـــة حتـــوي يف 

وميكــن للمتتّبــع مراجعتهــا يف  ،انعكســت علــى الفْقــه واالســتنباط بشــكٍل واضــح ،الروايــة والعمــل Oــا
  .مظاّ�ا

    



٣٠٠ 

ميكـــن  ،غــري أّن هنـــاك مرتكــزات ُكـــربى وُأسســـاً لقبــول الروايـــة وتقيــيم ســـندها ومْتنهـــا والعمــل Oـــا
  :تركيز أبرزها باآليت

وهــي عــدم تعارضــها مــع   ،ّبتــت مدرســة أهــل البيــت قاعــدًة أساســية ملقيــاس صــّحة الروايــةث - ١
  .كتاب اهللا تعاىل

يُطمـأّن إىل صـْدقه وقدرتـه علـى حتّمـل الروايـة وأدائهـا  ،ال تقبل الروايـة إّال ِمـن عـْدٍل أو ثقـةٍ  - ٢
  .بأمانة
فكـّل ثقـة يُطمـئّن إىل  ،يدتـهال ينظـر إىل مذهبـه وعق ،بعد إحراز الصدق والوثاقة يف الراوي - ٣

  .بغّض النظر عن مذهبه ،صدقه تُقَبل روايته
 ،ووَرد يف ذلـك الـراوي تعـديل يعـارض اجلـرح ،إذا وَرد جرح ِمن علمـاء الرجـال ألحـد الـرواة - ٤

  .بعد استقرار هذا التعارض ،فعندئٍذ يقّدم اجلرح على التعديل
ــــرأي يف املدرســــة اإلماميــــة علــــى  - ٥ ــــار اآلحــــاداســــتقّر ال بعــــد أن كانــــت هنــــاك  ،العمــــل بأخب

وِمـن أعالمهـا الشـيخ املفيـد  ،إحدامها ترفض العمـل بأخبـار اآلحـاد :مدرستان يف قبول رواية اآلحاد
ريهم ِمـــن علمـــاء املـــذهب اإلمـــامي ـــس وغـــ يف حـــني تعارضـــهم املدرســـة  .والســـّيد املرتضـــى وابـــن إدري

  .ِمن علماء اإلماميةاليت كان ميثّلها الشيخ الطوسي وْمجع  ،الثانية
وتلميـذه العالّمـة ) هــ ٦٧٣(املتـوّىف  ،ويف القرن السابع اهلجري يف عهد السّيد ابن طاووس - ٦
 ،وبعــد صــراٍع طويــل حــول هــذه النظريــة احلديثيــة ،ُصــّنفت روايــات اآلحــاد إىل أربعــة أصــناف ،احللّــي

حسـب تسلسـلها  ،لقـّوة الروايـة اعُتمد هـذا التصـنيف يف مدرسـة الشـيعة اإلماميـة اُألصـولية كمقيـاس
ِمــن غــري  ،أو تقــدميها علــى معارضــها ،إذا تعــّذر اجلْمــع بينهــا ،وتقــدميها علــى معارضــها ِمــن الروايــات

  وقد كان هذا التقسيم معموًال به يف املدرسة السّنية قبل ،حماولة اجلمع عند بعض الفقهاء
    



٣٠١ 

  .املدرسة اإلمامية
ممّـــا  ،وا روايـــات اآلحـــاد حســـب مـــا يّتصـــف بـــه رجـــال الســـندعلمـــاً بـــأّن علمـــاء اإلماميـــة قـــد رتّبـــ

 ،اخل... كالعـْدل أو الثقـة أو املمـدوح أو الضـعيف  ،يوِجب االعتماد عليهم أو عدمه بشكل متـدرّج
  :رتّبوها كاآليت

  .الصحيح - أ
  .احلَسن - ب
  .املوثّق - جـ
  .الضعيف - د

لوجـود  ؛وإن كانـت ظّنيـة الصـدور ،إّن العمل بأخبار اآلحـاد جـائز :وقال أصحاب هذه النظرية
ــة قطعيــة تُثبــت صــّحة العمــل خبــرب اآلحــاد وأوردوهــا يف  ،ِمــن الكتــاب والســّنة وُعــرف الصــحابة ،أدّل

  .مواردها
الرســول أو  - فقــد أمجعــوا علــى أنّــه يفيــد القطــع بصــّحة صــدور اخلــرب عــن مصــدره )١(أّمــا املتــواتر

  .إفادة األخبار املتواترة للِعلم باآليت ،يوقد فّسر بعض أعالم املذهب اإلمام ،اإلمام ـ
  ...أنكره الَسمنية ،اخلرب املتواتر مفيد للِعلم( :قال احملّقق احلّلي

ومجاعـــة ِمـــن الفقهـــاء إىل كونـــه  ،)٢(فـــذهب أبـــو هاشـــم وأتباعـــه :وأّمـــا كيفيـــة حصـــول هـــذا الِعلـــم
  ).هو كسيب :ِمن أصحابنا ،وقال املفيد .)٣(ضرورياً 

ريه ل أنّــا إذا مسعنــا خــرباً عــن  :وحتقيقــه( :كيفيــة حصــول الِعلــم ِمــن األخبــار املتــواترةّمث عــرض تفســ
  ،مثّ ملّا تكرر اإلخبار بذلك قِوَي الظنّ  ،فقد أفادنا ظّناً  ،واحد

____________________  
ــهيد الثـــاين ) ١( ــرة مبلغـــاً  ):قـــّدس ســـّره(قـــال الشـ ــه يف الكثـ ــادة ،إّن املتـــواتر هـــو مـــا بلغَـــت رواتـ تواطـــؤهم علـــى  أحالـــت العـ

آخره ،واستمّر ذلك الوصف يف مجيـع الطبقـات حيـث تتعـّدد ،الكذب وال ينحصـر ذلـك  ،ووسـطه كطرفيـه ،فيكـون أّولـه كـ
  .١٣ - ١٢ص  :الدراية/ يف عدد خاّص 

  .أبو هاشم املعتزيل) ٢(
  .والتسليم به كالتسليم بالقضايا البديهية ،ضرورياً ال حيتاج إىل استدالل) ٣(
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ألّن اإلخبـار هـو  ؛إْن ُضـبط العـدد كـان ذلـك هـو املعتـرب ،فعند ذلـك ،االعتقاد ِعلماً حّىت يصري 
  .)١()إذا كان تاّماً  ،والسبب ال خيتلف حبسب حماله ،املقتضي للعمل

فإنّــه يفّســر التــواتر بــنْفس  ،أّمــا الشــهيد الصــدر الــذي جــاء بعــد ســبعة قــرون تاليــة للمحّقــق احللّــي
إّمنـا حنصــل  ،رأى الشـهيد الصـدر أّن النتـائج الـيت حنصـل عليهـا ِمـن املتـواترفقـد  ،نظريـة احملّقـق احللّـي

وفيمـــا يلـــي نســـّجل نصوصــاً ِمـــن تعبـــريه عـــن هـــذه  ،عليهــا بطريقـــة االســـتقراء وحســـاب االحتمــاالت
  .النظرية

  :قال رمحه اهللا بعدما ناقش تفسري املناطقة للتواتر
وأّن االعتقـاد  ،يقـٌني موضـوعي اسـتقرائي ،تـواترةولكن الصحيح أّن اليقني بالقضـية التجريبيـة وامل(

مثّ  ،)فإخبـار كـّل خمـِرب قرينـة احتماليـة ،Oا حصيلة تراكم القرائن االحتماليـة الكثـرية يف مَصـبٍّ واحـد
إذا تكــّرر اخلــرب أو االقــرتان تعــّددت القــرائن االحتماليــة( :قــال ــ وازداد احتمــال القضــية املتــواترة أو  ،ف

ــــــاقص احتمــــــال نقيضــــــها ،التجريبيــــــة ــــــاً ِمــــــن الصــــــفر جــــــّداً  ،وتن فيــــــزول تلقائيــــــاً  ،حــــــّىت يصــــــبح قريب
  .)٢()...لضآلته

  .)٣()وOذا يظهر أّن اإلحراز يف اخلرب املتواتر يقوم على أساس حساب االحتماالت( :ّمث قال
ـــأّخرون ِمـــن علمـــاء اإلماميـــة روايـــات فيهـــا رواة ِضـــعاف - ٧ و أ ،أو مرســـلة ،وجـــد احملّققـــون املت
علـــيهم (واملقــاربني لعصـــر األئّمـــة  ،قـــد اشـــُتهر العمــل Oـــا ِمـــن ِقبَـــل الفقهــاء املتقـــّدمني علـــيهم ،شــاّذة
فــــذهب فريــــق إىل أّن عمــــل الفقهــــاء  ،فحظيــــت هــــذه املســــألة بالبحــــث واحلــــوار الِعلمــــي ،)الســــالم

اطَّلعــوا  قــد - حســب رأي هــذا الفريــق - ذلــك ألّ�ــم ؛املتقــّدمني Oــذه الروايــات جيــُرب َضــعف الســند
  على ما ْمل يطَّلع عليه

____________________  
  .١٣٩ - ١٣٨ص  :معارج األصول/ احملّقق احلّلي ) ١(
  .٢٠٠ص  ):القسم األّول( احللقة الثالثة/ دروس يف ِعلم األصول / الشهيد الصدر ) ٢(
  .١٦٨ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٣٠٣ 

ــأّخرون ِمــن موِجبــات الوثــوق Oــذه الروايــة ــك واالعتمــاد  ؛والعمــل Oــا ،املت لــذلك جيــب اعتبــار ذل
  .عليه

  .وْمل يعترب عمل املشهور جابراً لَضْعف السند ،وَرّد فريق آَخر هذه القاعدة
ولكـن مشـهور الفقهـاء قـد أعـرض عـن  ،وباإلضافة إىل ذلك فإّن هنـاك روايـات قـد رواهـا ثقـات

يف  .إلعــراض املشـهور عنهــا ؛الفقهـاء فــاعُترب هـذا اإلعــراض موِجبـاً لســقوطها عنـد بعــض ،العمـل Oـا
  .حني رفض الفريق اآلَخر هذه القاعدة أيضاً 

نظريـــة تُتـــابع املشـــهور يف  ،وهكـــذا فـــإّن هنـــاك نظـــريتني يف إطـــار املدرســـة اإلماميـــة يف هـــذا ا]ـــال
ونظريــــة ُأخــــرى تــــرى  .أو اإلعــــراض عــــن اُألخــــرى الســــليمة الســــند ،العمــــل بالروايــــة الضــــعيفة الســــند

قـد ينتهـي إىل موافقـة  ،والتعامل مع تلك الروايات على منهٍج آَخر ،تقالل عن املشهوروجوب االس
  .املشهور أو خمالفته

وابتـــداًء ِمـــن بدايـــة القـــرن  ،نشـــأت بـــني فقهـــاء اإلماميـــة املتـــأّخرين :روايـــة أصـــحاب اإلمجـــاع - ٨
أّن هناك عدداً ِمـن  :دهانظرية رجالية مفا ،)١()هـ ٣٤٠(الرابع اهلجري ِمن عهد الكّشي املتوّىف سنة 

وســّتة ِمــن  ،)عليــه الســالم(ســّتة مــنهم ِمـن أصــحاب البــاقر  ،وعــددهم مثانيــة عشــر ،أصـحاب األئّمــة
ُهـم ِمـن  ،)عليهمـا السـالم(وسـّتة ِمـن أصـحاب الكـاظم والرضـا  ،)عليـه السـالم(أصـحاب الصـادق 

لــــذا فقــــد صــــاغ الشــــيخ  ؛ســــلواســــواء أســــندوا أْم أر  ،وممّــــن يوثَــــق مبــــا رَووا ،فقهــــاء املــــذهب اإلمــــامي
  :هذه النظرية بالعبارة اآلتية ،)هـ ٤٦٠(املتوّىف سنة  ،الطوسي

وأمحــد بــن حمّمــد بــن أيب  ،وصــفوان بــن حيــىي ،وســّوت الطائفــة بــني مــا يرويــه حمّمــد بــن أيب عمــري(
وبـني مـا  - الـذين ُعرفـوا بـأّ�م ال يـْروون وال يُرِسـلون إالّ عّمـن يوثَـق بـه - وغريهم ِمن الثقات ،نصر

  إذا انفردت عن ،ولذلك عملوا مبراسيلهم ؛أسنده غريهم
____________________  

  .٢٠١ :٧أعالم الزركلي ) ١(
    



٣٠٤ 

  .)١()رواية غريهم
نظرية تصحيح مـا صـّح عـن أصـحاب  - وقد عّلق احملّقق النوري على أمهّية البحث Oذه النظرية

إنّه ِمن مهّمات هـذا ( :يف املدرسة اإلمامية قائالً  ،فكروَدورها يف جمال الفْقه والعقيدة وال - اإلمجاع
إذ علـى بعـض التقـادير تـدخل آالف ِمـن األحاديـث اخلارجـة عـن حـرمي  - أي ِعلـم الرجـال - الفن

  .)٢()أو جيري عليها ُحكمها ،الصّحة إىل حدودها
ري أّن فريقــاً ِمــن الفقهــاء واحملّققــني يف ِعلــم الرجــال واحلــديث يرفضــون هــذه ال وال يــرون  ،نظريــةغــ

ْرويـــات
َ
ويوِجبـــون خضـــوع مـــا ثبتـــت  ،جمـــاًال الســـتثناء مـــا رواه هـــؤالء الثمانيـــة عشـــر عـــن غـــريه ِمـــن امل

وإســـقاط مـــا يتهـــاوى يف عمليـــة البحـــث  ،وإثبـــات مـــا يصـــمد منـــه ،روايـــتهم عـــنهم للتحقيـــق الِعلمـــي
  .والتحقيق

النظريـة املخالفـة هلـذه  ،)رمحـه اهللا( ويوضح املرجع الِديين الفقيه الراحل السّيد أبو القاسـم اخلـوئي
وهــو أنـّـه قــد  :بقــَي هنــا شــيء( :بــالنّص اآليت - تصــحيح مــا صــّح عــن أصــحاب اإلمجــاع - النظريــة
ال ترجع إىل دعوى حّجيـة  ،إّن دعوى اإلمجاع على تصحيح ما يصّح عن اجلماعة املذكورين :يقال

وإّمنا ترجـع إىل دعـوى أّن هـؤالء ال يـْروون إالّ عـن  ،كما ذهب إليه صاحب الوسائل  ،روايا_م تعّبداً 
  .وإن كانت الوسائط جمهولة أو مهملة ،وعليه فُيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم ؛ثقة

ولــو ُســلِّم أنّــه أراد  .فإنـّـه ال ُحيتَمــل إرادة ذلــك ِمــن كــالم الكّشــي ،ولكــّن هــذا القــول فاســد جزمــاً 
 ،فإّن أصحاب اإلمجاع قد َرووا عن الضـعفاء يف عـّدة مـوارد ،فهذه الدعوى فاسدة بال ُشبهة ،ذلك

  ،تقف عليها يف ترامجهم يف كتابنا هذا إْن شاء اهللا تعاىل
____________________  

  .٣٨٦ :١ِعّدة اُألصول / الشيخ الطوسي ) ١(
  ).يف الفائدة السابعة يف ِذكر أصحاب اإلمجاع( ٧٥٧ :٣مستدرك الوسائل ) ٢(

    



٣٠٥ 

  .)١()منها قريباً ونذكر مجلة 
وهــي ( :اإلجــازة بقولــه )زيــن الــِدين العــاملي(َعــّرف الشــهيد الثــاين  ،َوثاقــة مشــايخ اإلجــازة - ٩

  ،وأعالهـــا اإلجـــازة لشـــخٍص معـــّني وكتـــاب معـــّني  ،أجـــزت لـــه روايـــة كـــذا :فيقـــول ،اإلذن والتســـويغ
  .)٢()أجزتك رواية مسموعايت :وبعدها يف املرتبة أن يقول ،أجزتك رواية الكتاب الفالين :كقوله

وقـــد اختلــف العلمـــاء يف املدرســـة اإلماميـــة  ،ونظــام اإلجـــازة هـــو ِمــن نُظـــم حتّمـــل احلــديث ونقلـــه
وقــد نقــل الســّيد أبــو  ،ورفضــها الــبعض اآلَخــر ،فقبلهــا بعضــهم ،حــول اعتبــار وثاقــة مشــايخ اإلجـــازة

مشـــــايخ اإلجـــــازة مســـــتغنون عـــــن فقـــــد اشـــــُتهر أّن ( :القاســـــم اخلـــــوئي هـــــذا التعـــــّدد يف الـــــرأي بقولـــــه
  .)٣()التوثيق

روايــة الثقــات  :أقــول( :وقــد حتــّدث الرجــايل املعــروف يف املدرســة اإلماميــة الشــيخ املامقــاين بقولــه
وال فَـرق يف  ،فرواية الثقة عن غريه ال تكـون قرينـة علـى وثاقـة هـذا الغـري ،عن الِضعاف ليست بعزيـزة

فــــافهم  ،أو بإجازتــــه عــــن كتــــاب ،أو بقراءتــــه عليــــه ،ـرالروايــــة بــــني أن تكــــون بســــماع أحــــد ِمــــن آَخــــ
  .)٤()جّيداً 

والصـحيح أنَّ شـيخوخة اإلجــازة ( :فيقــول ،ويـذهب السـّيد أبـو القاســم اخلـوئي إىل املـذهب ذاتـه
  .)٥()كما ال تكشف عن ُحسنه  ،ال تكشف عن وثاقة الشيخ

الــيت هــي  ،ديث األربعــةثــار حــواٌر ِعلمــيٌّ عنيــف داخــل املدرســة اإلماميــة حــول كتُــب احلــ - ١٠
وَمـن ال  ،واالستبصار والتهـذيب للطوسـي ،الكافي للكليني - املصدر األّول للرواية يف املدرسة اإلماميـة

 ،هــل كــّل مـا جــاء يف هــذه الكتُـب األربعــة هــو صــحيح :وملّخــص احلـوار - يحضـره الفقيــه للصــدوق
  ألّن مصّنفي هذه ؛جيب العمل به

____________________  
  ).املقّدمة الرابعة يف مستند أصحاب اإلمجاع( ٦٣ :١معجم رجال احلديث ) ١(
  .٩٤ :الدراية/ الشهيد الثاين ) ٢(
  ).السادس يف شيخوخة اإلجازة ،املقّدمة الرابعة( ٧٦ :١معجم رجال احلديث ) ٣(
  ).السادس يف شيخوخة اإلجازة ،املقّدمة الرابعة( ٧٧ :١معجم رجال احلديث ) ٤(

    



٣٠٦ 

  :وقد نشأ نتيجة هلذا احلوار اّجتاهان ؟أو ال ،م ِمن أعالم املذهب اإلماميالكُتب هُ 
فُبنيــت علــى ذلــك  ،ويــرى أنَّ مــا جــاء يف هــذه الكتُــب هــو صــحيح بأكملــه :االّتجــاه اإلخبــاري

لعـدم احلاجـة إىل حبـث أسـانيد الروايـات الـواردة يف  ؛نظريـة تـذهب إىل عـدم احلاجـة إىل ِعلـم الرجـال
الــذي حــدث يف عصــر الســّيد  ،كمــا اعرتضــوا يف الوقــت ذاتــه علــى تصــنيف احلديـــث  ،هــذه الكُتــب
  .وُهم الكليين والصدوق والطوسي ،بعد أن حّققها وقَِبلها أولئك العلماء ،ابن طاووس

  :وهو ،يف حني ذهب اّجتاه آَخر مناقض هلذا االجتاه
 ،ُتــب للتحقيــق والتــدقيقويــرى وجــوب إخضــاع كــّل روايــة وردت يف هــذه الك :االّتجــاه اُألصــولي

الـيت عـّرب عنهـا  ،على الرغم ِمـن وثاقـة العلمـاء الثالثـة الـذين َمجعـا هـذه الروايـات وأودعوهـا يف كتُـبهم
ذهــب مجاعــة ِمــن احملــّدثني إىل أّن روايــات ( :الســّيد أبــو القاســم اخلــوئي بقولــه ،املرجــع الــديين الراحــل

إذ كيـف ميكـن دعـوى القطـع بصـدور  ؟ِمـن أصـله وهذا القول باطـل .الكُتب األربعة قطعية الصدور
وال ســــّيما أّن يف رواة الكتُــــب األربعــــة َمــــن هــــو معــــروف بالَكــــِذب  ،روايــــة رواهــــا واحــــد عــــن واحــــد

  .إن شاء اهللا تعاىل ،ويف موارده ،على ما ستقف عليه قريباً  ،والَوْضع
ال  - لــى ذلــكلقــرائن دلّــت ع - ودعــوى القطــع بصــْدقهم يف خصــوص روايــات الكُتــب األربعــة

واّدعـوا أّ�ـا قـرائن تـدلّنا علـى صـدور هـذه  ،فإّن ما ذكروه يف املقام ،فإّ�ا بال بّينة وبرهـان ،أساس هلا
  .)١()ال يرجع شيء منها إىل حمّصل ،)عليه السالم(الروايات ِمن املعصوم 

وبـذا  ،اً هي جمامع حديثيـة وليسـت صـحاح :وهكذا آمنت املدرسة األصولية بأّن الكُتب األربعة
وال يعمــل الفقهــاء والعلمــاء إالّ مبــا  ،فـإّن الروايــة يف الكتُــب األربعــة خاضــعة ملــنهج البحــث والتحقيــق

  فليس هذه ،تثبت صّحته عندهم
____________________  

  ).مبحث روايات الكُتب األربعة ليست قطعية الصدور( ٢٢ :١معجم رجال احلديث ) ١(
    



٣٠٧ 

  .انتهى إىل أصحاOا ِمن روايات الكُتب إّال جمامع لتدوين ما
  .فال ميكن بناء الفكر والتشريع على كّل رواية وردت فيها ،وعلى ذلك

إّن حمّققــي هـــذه  ،وينطبــق القــول ذاتـــه علــى كتُـــب احلــديث لـــدى املــذاهب اإلســـالمية اُألخــرى فـــ
عديـدة ِمـن الروايـات وأّن أعداداً  ،الكُتب قد أثبتوا وجود أعداد كبرية ِمن الرواة الكّذابني والوّضاعني

مدّونة يف هذه ا]امع احلديثية هي مكذوبة ال أسـاس  ،)صّلى اهللا عليه وآله(املنسوبة إىل رسول اهللا 
فقـد طعـن علمـاء اجلـرح  ،كصـحيح البخـاري وُمسـلم وغريمهـا ِمـن كتُـب احلـديث املعتمـدة لـديها  ،هلا

 ،يخ وراٍو ِمــــن شـــيوخ ورواة البخــــارييف أكثـــر ِمــــن أربعمائـــة شـــ ،وأئّمـــة الروايــــة واحلـــديث ،والتعـــديل
  .واختلفوا يف وثاقتهم

  :وِمن الذين طعنوا يف أولئك الذين أَخذ عنهم البخاري
والــدارقطين والزهــري والــذهيب واألوزاعــي والثــوري والــدارمي  ،أمحــد بــن حنبــل والنســائي والشــافعي

  ...وأبو داود واحلاكم يف املستدرك
وقد ذكـر ابـن حجـر العسـقالين  ،أربعمائة ِمن رواة الصحيحفقد أسقط هؤالء وغريهم أكثر ِمن 

  .)١()فتح الباري يف شرح صحيح البخاري(واختالف اآلراء فيهم يف مقّدمة كتابه  ،أمساءهم
ْمل  ،جند التأكيد علـى أّن البخـاري ومسـلم ،للسيوطي )تدريب الراوي بشرح النواوي(ويف كتاب 

  .إىل تضعيف أحدمها رواة اآلَخر إضافةً  ،يلتزما بشروطهما يف قبول احلديث
مــا ال يَســع (واألعجــب ِمــن ذلــك مــا ذكــره امليــاجني يف كتــاب  :قــال شــيخ اإلســالم( :منهــا قولــه
  أن ال يدخال فيه إّال ما ،شرط الشيخني يف صحيحهما ):احملّدث جهله

____________________  
  .وما بعدها ٣٨٢ص  :فتح الباري يف شرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقالين ) ١(

    



٣٠٨ 

ومـا نقلـه عـن كـّل  ،اثنـان فصـاعداً  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(وذلـك مـا رواه عـن النـّيب  ،صـّح عنـدمها
وأن يكـــون عـــن كـــّل واحـــد ِمـــن التـــابعني أكثـــر ِمـــن  ،واحـــد ِمـــن الصـــحابة أربعـــة ِمـــن التـــابعني فـــأكثر

  .انتهى... أربعة
فلــو قــال قائــل لــيس يف  ،يحني أدىن ممارســةوهــو كــالُم َمــن ْمل ميــارس الصــح :قــال شــيخ اإلســالم

  .)١()الكتابني حديث واحد Oذه الصيغة َلما أُبعْده
أربعمئـــة وبضـــعة وثالثــــون  ،بـــأّن الـــذين انفــــرد البخـــاري بـــاإلخراج هلـــم دون ُمســــلم( :ووَرد أيضـــاً 

ن البخـاري والـذين انفـرد ُمسـلم بـاإلخراج هلـم دو  ،املتكّلم فـيهم بالَضـعف مـنهم مثـانون رُجـالً  ،رُجالً 
  .)٢()املتكّلم فيهم بالَضعف منهم مئـة وستـون ،ستمئة وعشرون

 ،بكــّل مــا جــاء فيــه ،لــيس حبّجــة علــى مجيــع املســلمني )ُمســند مالــك(وأوضـح شــيخ اإلســالم أّن 
رَسـل   ،وعند َمن يقّلد على مـا اقتضـاه نظـره ،كتاُب مالك صحيٌح عنده( :فقد قال

ُ
كاالحتجـاج بامل

  .)٣()ال على الشرط الذي تقّدم التعريـف بـه ،واملنقطع وغريمها
إّن مشــكلة احلــديث والروايــة ال ُحتــّل إّال بــالتحقيق والبحــث الِعلمــي وبــذلك ُحتَــّل كثــري  ،وهكــذا فــ

  .والتـَُهم العقيدية والتشريعية ،ِمن املشاكل اخلالفية
روايــات ضــعيفة  باقتنــاص مــا وَرد ِمــن ،وِمـن ذلــك نفهــم أيضــاً خطــأ التَجــّين علــى الفكـر اإلمــامي

ريي الِفــَنت بــني  ،كمــا يفعــل بعــض مفّرقــي الصــفوف  .واســقطوا حّجيتهــا ،رَفَضــها علمــاء اإلماميــة وُمثــ
  .املسلمني

____________________  
  .٥٠ :١تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي / السيوطي ) ١(
  .٦٩ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٦٨ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٣٠٩ 

وجـد العلمـاء أّن بعـض الّروايـات  ،عنـد دراسـة احلـديث وتصـنيفه : الروايـاتالتعارض بـني - ١١
أي أّن بعضـها يثبـت مـا  - مـع الـبعض اآلَخـر يف داللتهـا (*)اليت تتوفّر فيها احلّجية الشـرعية تتعـارض

  .ينفيه اآلَخر ـ
 وهنــاك بعـــض .وُأخــرى تنهــى عنــه أو تـــأمر بــه ،فمــثًال هنــاك روايــات تقـــول بإباحــة هــذا الشـــيء

  .وُأخرى تتناقض معها أو تضاّدها ،الروايات تقول بصّحة هذا العمـل
وهي مجيعها صحيحة السـند مكتملـة احلّجيـة عنـدهم  ،وعندما يواجه العلماء مثل هذه الروايات

واملســؤول عــن حــّل هــذا  ،وعلــيهم أن يقومــوا حبــلِّ هــذا التعــارض ،يواجهــون مشــكلة ِعلميــة وتعّبديـــة
  .التعارض هو ِعلم أصول الفْقه

وأن  .ولـوال معارضـه لُعِمـل بـه ،ويشرتط يف الدليلني املتعارضني أن يكون كّل واحـد منهمـا حّجـة
  .)١(وأن ال يكون أحدمها وارداً أو حاكماً على اآلَخر .ينفي أحدمها ما يُثبته اآلَخـر

بّينـوا فيـه حقيقـة  ،)التعـارض(لـم أصـول الفْقـه حتـت عنـوان ولقد أفـرد العلمـاء مبحثـاً خاّصـاً يف عِ 
  .وأسبابه وطُُرق حّله ،التعارض

  .)٢()تنايف مدلوَيل الدليلني على وجه التناقض أو الّتضاد( :فالتعارض كما عّرفه العلماء هو
فيـه أّي أّن حمتوى الكتاب والسّنة ال ميكـن أن َحيـُدث  ،ِعلمًا بأّن ِمن بديهّيات الَفْهم اإلسالمي

َولَْو َ?َن ِمْن ِعنِد َلbِْ ابِّ لَوََجُدواْ ِفيِه ( :وإىل ذلك أشار القـرآن الكـرمي بقولـه ،تعارٍض أو تناقض
  غري أّن الَكِذب والدّس يف .)٣()اْخِتالَفاً َكِثbاً 

____________________  
وال بـني دليـٍل  ،فال يقع التعارض بني الدليل القطعي ودليٍل قطعـيٍّ آَخـر ،ال يقع التعارض إّال بني األدلّة الظّنية نفسها(*) 

  .وال بني دليٍل قطعيٍّ وبني األصول العملية كاالستصحاب والتخيري واالحتياط ،قطعيٍّ وآَخر ظّين 
  .٤٣١ص  :ِعلم ُأصول الفْقه يف ثوبه اجلديد/ العّالمة حمّمد جواد مغنية ) ١(
  .٧٥٠ :٢الرسائل / الشيخ األنصاري ) ٢(
  .٨٢آية  :سورة النساء) ٣(

    



٣١٠ 

كمــــا أّن هنــــاك أســــباباً ُأخــــرى وراء   .املروِيـّـــات هــــو ســــبب التعــــارض احلقيقــــي األّول يف الروايــــات
ممّـــا اقتضـــى  ،...أو التخصـــيص والتقييـــد املتـــوّجهني إىل العـــاّم واملطلـــق ،التعـــارض الظـــاهري كالَنْســـخ

  .ووْضع منهٍج ِعلميٍّ حلّلها ،ةدراسة هذه املشكلة الِعلمية يف الُسنّ 
    



٣١١ 

  ؟كيف يُعاَلج التعارض
وحتديـد  - خمتلفة الِداللة - اليت تأيت متعارضة ،لقد وضع العلماء قواعَد خاّصة ملعاجلة الّروايات

  :املوقف منها كاآليت
بل هـو  ،ُوجد أّن بعض هذا التعارض ليس تعارضاً حقيقياً  ،عند دراسة الّروايات املتعارضة - ١
كالتعــارض بــني روايــة تعطينــا ُحكمــاً عاّمــاً وُأخــرى ُختّصــص   ،ممكــن احلــّل والعــالج ،ارض ظــاهريتعــ

 ،ألّن الروايــــة جــــاءت لُتبــــّني لنــــا هــــذا التخصــــيص ؛فعندئــــٍذ يُقــــّدم اخلــــاّص علــــى العــــامّ  ،هــــذا اُحلكــــم
  .وليست مناقضة للرواية اليت تبّني ُحكماً عاّماً 

ولكـــن  ،ان كـــّل منهمـــا قـــد تـــوفّرت فيهـــا شـــروط احلّجيـــةوكـــ ،إذا وَردت روايتــان متعارضـــتان - ٢
أو موافقـة لروايـة  ،مثـل أن تكـون إحـدامها موافقـة للقـرآن ،وَجدنا بعض املرجِّحات يف السَند أو املـْنت 

ويؤَخــذ Oــا  ،فإّ�ــا ُتقــّدم علــى ُمعارِضــتها ،أو تكــون هــذه الروايــة مشــهور عنـــد الــرواة ،ثابتــة الصــّحة
ــرتك اُألخــرى بســبب  إّن الروايــة الــيت يوجــد فيهــا مــرّجح علــى الروايــة الــيت  ،هــذه املرّجحــاتوُت وبــذا فــ

  .ال تُعترب معارضة هلا يف حقيقتها؛ ألّ�ا متلك الرجحان عليها ،تكّذOا
وال يوجــد ألحــدمها مــرّجح علــى  ،إذا وَردت روايتــان متعارضــتان ومتســاويتان يف كــّل شــيء - ٣

فـإّن للعلمـاء رأيَـني خمتلفـني ملعاجلـة  ،كمـا ُمجـع بـني العـاّم واخلـاصّ   ،وال ميكـن اَجلمـع بينهمـا ،اُألخرى
  :ومها ،هذا التعارض

ــق ِمــن العلمــاء :التســاقط - أ إذا وَردت روايتــان قــد تــوفّرت يف كــلٍّ منهمــا شــرائط  :فقــد قــال فري
  ،وال مرّجح إلحدامها على اُألخرى ،وال ميكن اجلْمع بينهمـا ،احلّجية

    



٣١٢ 

حـّىت كأنّنـا ْمل  ،كـالتخيري مـثالً   ،ونعمـل باألْصـل املوافـق إلحـدامها ،ان الروايتانفعندئٍذ تسقط هات
  .جند نّصاً يف هذه القضية

قـد تـوفّرت يف كـلٍّ  ،أنّه إذا وَردت روايتـان متعارضـتان :يرى فريق آَخر ِمن العلماء :التخيير - ب
ــــة النعــــدام  ؛ا علــــى اُألخــــرىوال تــــرجيح إلحــــدامه ،وال ميكــــن اجلْمــــع بينهمــــا ،منهمــــا شــــرائط احلّجي

  .فإنّنا خمّريون بالعمل بأيِّهما شئنا ،املرّجح
فقـد روى احلسـن بـن اجلهـم عـن الرضـا  ،)عليهم السـالم(واحتّجوا بروايات عن أئّمة أهل البيت 

مــا جــاءك عنّــا فِقــس علــى   :فقــال ،جتيئنــا األحاديــث عــنكم خمتلفــة :قلــت لــه( :قــال )عليــه الســالم(
 .وإن ْمل يكـن يشــبههما فلــيس منّــا ،فــإن كــان يشـبههما فهـــو منّــا ،وأحاديثنـا )وجــلّ عــّز (كتـاب اهللا 

فإذا ْمل تعلم فمَوّسـٌع  :قال .وال نعلم أيّهما احلقّ  ،جييئنا الرُجالن وكالمها ثقة حبديَثني خمتلفني :قلت
  .)١()عليك بأيّهما أخذت

لروايــات املتعارضــة املتــوفّر فيهــا شــروط يف التعامــل مــع ا ،وإذاً فــاملنهج األصــويل يف الفْقــه اجلعفــري
  :وهي ،يدور بني األساليب اآلتية كال3 يف موقعه ،احلّجية
الــــيت تتــــوفّر يف  ،الرتجــــيح بســــبب بعــــض املرّجحــــات يف الســــند أو املــــْنت أو ِمــــن خارجهمــــا - ١

  .وال تتوفّر يف اُألخرى ،إحدى الروايتني املتخالفتني
فـإّن اجلْمـع  .كـاجلْمع بـني روايـٍة تنهـى عـن ِفعـٍل وُأخـرى تُبيحـه  ،اجلْمع بني مـدلوَيل الـروايتني - ٢

وكاجلْمع بني العاّم واخلاّص بتقدمي اخلاّص علـى  ،بني هاتني الروايتني يُفِهمنا أّن املقصود هو الكراهة
  .بل هو ختصيٌص للعام ،واستنتاج أّن ال تعارض حقيقياً بيـن الروايتيـن .العامّ 

____________________  
  .٨٧ :١٨وسائل الشيعة / اُحلّر العاملي ) ١(

    



٣١٣ 

  .التخيري بالعمل بأيِّهما شاء عند استقرار التعارض - ٣
  .والعمل باألْصل املوافق ألحدمها عند استقرار التعارض أيضاً  ،إسقاط املتعارَضني معاً  - ٤

    



٣١٤ 

  العالقة بين الكتاب والسّنة
فــإّن هنــاك عالقــات تشــريعية بــني  ،بعــد كتــاب اهللاملصــدر الثــاين للتشــريع  - مبــا هــي - والســّنة

وميكـن إجيـاز  ،كان أئّمة أهل البيت وعلماء هذه املدرسـة قـد بّينوهـا بإيضـاٍح كامـل  ،الكتاب والسّنة
  :هذه العالقة كاآليت

لقد جاءت كثـري ِمـن أحكـام القـرآن الكـرمي جمَملـة غـري مبيّنـة وال  :السّنة تبيِّن ُمجَمل الكتاب - ١
  .اخل... كالوضوء والصالة واحلّج وتفصيالت الزكاة  ،مفّصلة

وقــد اصــطلح  ،وأوضــح تفصــيال_ا ،ببيا�ــا لُألّمــة )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(لــذا فقــد قــام رســول اهللا 
جَمــل(العلمــاء علــى مــا حيتــاج إىل بيــان 

ُ
ُبَـنيَّ (وعلــى مــا ال حيتــاج إىل بيــان  ،)بامل

كمــا ّمســوا مــا   ،)بــامل
بَـ (حيتاج إىل بيان 

ُ
  .أيضاً بعد حصول هذا البيان) نيَّ بامل

جَمل القرآين بالوسائل اآلتية )صّلى اهللا عليه وآله(وترى املدرسة اإلمامية أّن النّيب 
ُ
  :قد بنيَّ امل

  .بقوله ألصحابه )صّلى اهللا عليه وآله(فكثري ِمن ا]مالت قد وّضحها رسول اهللا  :بالقول - أ
 ،عَشرات الرسائل والكتُـب إىل عّمالـه )اهللا عليه وآله صّلى(فقد كتب رسول اهللا  :بالكتابة - ب

ــق  ،وإىل امللــوك والرؤســاء فَفِهــم املســلمون منهــا ُجمَْمــالت   ،كمــا كتــب العديــد ِمــن املعاهــدات واملواثي
  .كثرية
 :بقولـــه )صـــّلى اهللا عليـــه وآلـــه(كمـــا أوضـــح   ،فقـــد متَّ اإليضـــاح والبيـــان باإلشـــارة :باإلشـــارة - جــــ
  ثّم أعاد وحَبس إصبعه في ،بأصابعه الَعشر اهكذا وهكذ :الشهر

    



٣١٥ 

  .)١(الثالثة
جَمل بالِفعل النبويّ  :بالِفعل - د

ُ
  .فقد يتّم بيان امل

احلـّج  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(كمـا بـّني النـّيب   ،واألصّح جـوازه ،وأنكر ذلك قوم :قال احملّقق احلّلي
 ):صـّلى اهللا عليـه وآلـه(أو كقولـه  ،وال يكون ذلك بيانًا حّىت يُعلَـم ذلـك ِمـن قصـده ،والوضوء بِفْعله

وقـت احلاجـة  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(كمـا إذا فـََعـل   ،أو بالدليل العقلـي ،)صّلوا كما رأيتموين ُأصّلي(
  .)٢(إىل بيان اخلطاب

 ،ويكـن اخلطـاب متنـاوًال لـه وُألّمتـه ،بعد ِفعله عْمداً  )صّلى اهللا عليه وآله(كأن يرتكه   :الترك - هـ
  .)٣(يُعَلم خروُجه عن العموم

بــأّن الســّنة  ،)علــيهم الســالم(وتــؤِمن مدرســة أهــل البيــت  :عمــوم الكتــاب )٤(الســّنة تخّصــص - ٢
رية توّضــح أنَّ النــّيب  ،ختّصــص عمــوم الكتــاب قــد خّصــص  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(وهنــاك مصــاديق كثــ

وثّبتـــوه كأحـــد املباحـــث اُألصـــولية  ،اُألصـــولّيون ببحـــث العـــاّم واخلــــاصّ وقـــد اعتـــىن  ،عمـــوم الكتـــاب
  .وعّدوا السّنة النبويّة إحدى املخّصصات لعموم الكتاب ،اهلاّمة

  ،وكذلك ختصيص الكتاب بالسـّنة قـوالً ... ختصيص الكتاب بالكتاب جائز( :قال احملّقق احلّلي
كتخصـيص آيـة   ،وِفعـالً  ).القاتـل ال يـَرِ◌ث( ):وآلهصّلى اهللا عليه (بقوله  ،كتخصيص آية املواريث

ه    .)٥()ماعزاً  )صّلى اهللا عليه وآله(اجلَلد برمجِْ
قـد جـاءت مفاهيمهـا  ،ِمن الواضح أّن كثرياً ِمن آيات القرآن الكرمي :)٦(تقييد مطلق الكتاب - ٣

مثـــال  ،نبويّـــةكمـــا جـــرى تقييـــدها بالســـّنة ال  ،وقـــد جـــرى تقييـــدها بآيـــاٍت ُأخـــرى ،وأحكامهـــا مطلقـــة
ِطيُعواْ الر%ُسوَل ( :قوله تعاىل ،ذلك

َ
ِطيُعواْ اب% َوأ

َ
  أ

____________________  
  .١٠٩ص  :معارج اُألصول/ احملّقق احلّلي ) ١(
  .املصدر السابق) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(

    



٣١٦ 

ْمِر ِمنُكمْ 
َ
ْوvِ األ

ُ
  .)١()َوأ

  ).يف معصية اهللا ال طاعة ملخلوق( :فإنّه مقّيد مبا جاء عن النيبّ 
وهـو أّن طاعـة وّيل األْمـر  ،خنلـص مبفهـوٍم فقهـيٍّ جديـد ،وباجلْمع بني اآلية الكرمية وبـني احلـديث

  .مشروطة بطاعة اهللا
كمـا تنَسـخ   ،أن تَنَسـخ السـّنة ُحكـم اآليـة الكرميـة ،جّوز العلمـاء :السّنة تنَسخ ُحكم الكتاب - ٤

 ،كمـا يـذكر العلمـاء ذلـك  ،هنـاك مثـال واحـد هلـذا النْسـخ ولكـن ْمل يكـن ،اآلية ُحكم اآلية اُألخرى
  .ِعلماً بأّن هذا ال يثبت اّدعاؤه إالّ بالسّنة املتواترة

____________________  
  .٥٩آية  :سورة النساء) ١(

    



٣١٧ 

  الدليل العقلي
ودعـــاه إىل التفّكـــر والتأّمـــل يف  ،جـــاء اإلســـالم ليفـــتح آفـــاق التفكـــري والفْهـــم الِعلمـــي أمـــام العقـــل

لـــذا كـــان  ؛وصـــدق أنبيائـــه ،واكتشـــاف عظمتـــه ،ملعرفـــة اهللا ســـبحانه ؛ملكـــوت الســـماوات واألرض
  .وممارسته عملية التفكري ،اإلميان باهللا وتصديق األنبياء نتيجة ِعلمية الكتشاف العقل

حية العقل أن يكـون حّجـة يف فإّن ِمن صال ،وإذا كان العقل هو الدليل على اإلميان باهللا وُرُسله
 ،أو بواسـطة البيـان الشـرعي ،ِلما ميكن أن يُدركه ِمن األحكام الشرعية بصـورٍة مسـتقّلة ،إدراكه التامّ 

  .وبذا صار أداة ِمن أدوات الفْهم واالستنباط .والداللة عليها
علمـاء ُأصـول  َوعـدَّهُ  ،بَدور العقل التشريعي هـذا )عليهم السالم(وقد آمنت مدرسة أهل البيت 

  .عقلية وشرعية :فقّسموا األدلّة إىل أدّلة ،الفْقه ِمن أدّلة األحكام
سـواء كـان  ،والـدليل احملـرِز يف املسـألة الفقهيـة( :يقـول )قّدس سرّه(وبذلك كتب الشهيد الصدر 

  :ينقسم إىل قسمني ،قطعّياً أو ال
 ،ا لـه داللـة علـى اُحلكـم الشـرعيكّل ما يصدر عن الشـارع ممّـ  :ونعين به ،الدليل الشرعي :األّول

  .وهي قول املعصوم وِفعله وتقريره ،ويشتمل ذلك على الكتاب وعلى السّنة
وميكــن أن ُيســتنَبط منهــا ُحكــٌم  ،القضــايا الــيت يُــدركها العقــل :ونعــين بــه ،الــدليل العقلــي :الثــاين

  .)١()بأّن إجياب شيٍء يستلزم إجياب مقّدمته :كالقضية العقلية القائلـة  ،شرعي
  وتقّبله كدليل ،غري أّن دخول هذا املصطلح إىل جمال املدرسة الفقهية

____________________  
  .٨٢ص  ):احللقة اُألوىل(دروس يف ِعلم ُأصول الفْقه / الشهيد الصدر ) ١(

    



٣١٨ 

الخـــتالط املفهـــوم بغـــريه ِمـــن  ؛القـــى معارضـــة حـــاّدة يف إطـــار فقهـــاء الشـــيعة اإلماميـــة ،لألحكـــام
أّن معــىن اعتبــار العقــل دلــيًال  ،إذ تصــّور الرافضــون هلــذا الــدليل ،املرفوضــة يف الفْقــه اإلمــامياملفــاهيم 

الـذي رفضـه أئّمـة أهـل  ،وهو بالتايل يعين العمل بـالرأي ،هو جْعل العقل مشّرعاً  :ِمن أدلّة األحكام
  .وفقهاؤهم ِمن بعدهم ،)عليهم السالم(البيت 

ري أنّــه بــاحلوار الِعلمــي وحتديــد  ،وجمــال االســتفادة منــه ،ملصــطلح بوضــوح مصــاديقهووضــوح ا ،غــ
وبـــني  ،ال ســـّيما بـــني املدرســـة اإلخباريـــة الرافضـــة ،ســـكَنْت العاصـــفة بعـــد قـــروٍن ِمـــن اجلـــَدل ،ماهيّتـــه

  .املدرسة اُألصولية املتبّنية هلذا االّجتاه الفقهي
علمــاء ُأصــول الفْقــه  ننُقــل عــن ،يف الفْقــه اإلمــامي )الــدليل العقلــي(ولكــي يكــون واضــحاً معــىن 

  .ننقل عنهم موجزاً توضيحياً هلذا الدليل ،الذين درسوا أدلّة األحكام دراسًة تفصيليًة دقيقة
  :تعريف الدليل العقلي

كـــّل قضـــية   :الـــدليل العقلـــي( :الـــدليل العقلـــي بقولـــه )قـــّدس ســـّره(عـــّرف الفقيـــه الشـــهيد الصـــدر 
  .)١()وميكن أن ُيستنَبط منها حكٌم شرعي ،يُدركها العقل

فالـــذي يصــُلح أن يكـــون ( :وعــّرف الفقيــه الراحـــل الشــيخ حمّمـــد رضــا املظّفـــر دليــل العقـــل بقولــه
كـــّل ُحكـــٍم للعقـــل يوِجـــب القطـــع بـــاُحلكم   :املقابـــل للكتـــاب والســـّنة هـــو ،مـــراداً ِمـــن الـــدليل العقلـــي

  .)٢()ل Oا إىل الِعلم القطعي باُحلكم الشرعيكّل قضية عقلية يتوصّ   :وبعبارة ثانية هو .الشرعي
وأن  ،وهكذا يتحّدد مقصود الفكر اُألصـويل اإلمـامي ِمـن اعتبـار العقـل دلـيًال ِمـن أدلّـة األحكـام

  فالتعريف يوّضح أنّ  .املقصود به هو العقل النظري أو البدهي
____________________  

  .٢٢٩ص  ):احللقة الثانية(/ املصدر السابق ) ١(
  .١٢٥ :٣ُأصول الفْقه / الشيخ حمّمد رضا املظّفر ) ٢(

    



٣١٩ 

  ،هـــو اإلدراك العقلـــي أليّـــة قضـــية توصـــلنا إىل الِعلـــم القطعـــي بـــاُحلكم الشـــرعي ،املقصـــود بالعقـــل
كوجـوب قطـع املسـافة   ،كإدراك العقل أّن مقّدمة الواجب اليت ال يتّم إالّ Oا واجبـة يف ُحكـم الشـرع

  .أو أداء صالة العيد واجلمعة مثالً  ،وأماكن تأِديَة فريضة احلجّ  ،بني إقامة املكّلف
  :أنواع الُحكم العقلي

بأنّــه كــّل ُحكــٍم عقلــيٍّ يوِجــب القطــع بــاُحلكم  ،وانطالقــاً ِمــن تعريــف ُحكــم العقــل لــدى العلمــاء
  :فقد قّسموا أحكام العقل إىل قسمني مها ،الشرعي
وقُــبح  ،كُقــبح الظلــم  ،و هــي األحكــام الــيت يســتقّل العقــل بــاُحلكم Oــا :المســتقّالت العقليــة - ١

دون االســـتعانة  ،وهـــي األحكـــام الـــيت يشّخصـــها العقـــل مبفـــرده ،وقُـــبح العقـــاب بـــال بيـــان ،الفوضـــى
  .بالبيان الشرعي

كإدراكــه   ،وهــي األحكــام الــيت يُــدركها العقــل باالســتعانة بالبيــان الشــرعي :غيــر المســتقّالت - ٢
وهـــذا االســـتنتاج مبـــينٌّ علـــى  ،بعـــد أن ثّبـــت الشـــرع ذلـــك الواجـــب ،مقّدمـــة الواجـــب شـــرعاً لوجـــوب 

  .وهي وجوب الشيء يقتضي وجوب مقّدمته ،قاعدٍة عقلية ِصرفة
هـو اُحلكـم أيضـاً ُحبرمـة مـا َحيُـول  ،وِمن األحكام الشرعية اليت يُدركها العقل يف هذه املسألة مثالً 

  .دون أداء ذلك الواجب
خـــرياً بيــان الفقيـــه الراحـــل الشــيخ حمّمـــد رضـــا املظّفــر ملقصـــود فقهـــاء اإلماميــة ِمـــن الـــدليل ولنقــرأ أ

ُحكــم العقــل النظــري باملالزمــة بــني  ،إنّنــا نقصــد ِمــن الــدليل العقلــي( :فقــد كتــب موّضــحاً  ،العقلــي
  ،وبني ُحكٍم شرعيٍّ آَخر ،اُحلكم الثابت شرعاً أو عقالً 

    



٣٢٠ 

وكُحكِمـه باسـتحالة التكليـف  ،ومقّدمة الواجب وحنومها ،)١(جزاءكُحكِمه باملالزمة يف مسألة اإل
 ،وكُحْكمـه بتقـدمي األهـّم يف مـورد التـزاحم بـني اُحلكَمـني ،الالزم منه ُحكم الشارع بـالرباءة ،بال بيان

وكُحكِمـــه بوجـــوب مطابقـــة ُحكـــم اهللا لِمـــا َحَكـــم بـــه  ،املســـتنتج منـــه ِفعليـــة ُحكـــم األهـــّم عنـــد اهللا
  .آلراء احملمودةالعقالء يف ا

 ؛يُـدركها العقـل النظـري بالبداهـة أو بالكْسـب ،فـإّن هـذه املالزمـات وأمثاهلـا أُمـور حقيقيـة واقعيـة
فــيعلم Oــا العقــل علــى  ،أو لَكو�ــا تنتهــي إليهــا ،لَكو�ــا ِمــن األّوليــات الفطريــات الــيت قياســا_ا معهــا

  .)٢()سبيل اجلزم
êرِك وكاشف عن املالزمات بني ُحكٍم شـرعيٍّ وُحكـٍم شـرعيٍّ ¯هو مُ  ،هكذا يّتضح لنا أّن العقل
اج هـذا اإلدراك هـي حّجـة جيـب العمـل Gفـإّن نـت ،أو بني ُحكـٍم عقلـيٍّ وُحكـٍم شـرعّيآ آَخـر ،آَخر
  .Oا

أو أمثـال ذلـك ِمـن التصـّورات  ،أو العمـل بـالرأي ،وال يقصدون بالعقل هو التـأّمالت الشخصـية
ــًة  .ض ِمــن مصــطلح العقــلالــيت قــد يفهمهــا الــبع علــى أّن هــذا الــدليل قــد ُحلِّــل وُدِرس دراســًة ِعلمي

ِمــن قَِبــل  ،وقــوانني التطبيــق واالســتفادة الِعلميــة ،وُوِضــعت الســتخدامه الضــوابط املنهجيــة ،مستفيضـة
  .علماء ُأصول الفْقه احلاذقني يف هذا الِعلم

يف العقــل   - أعــاظم فقهــاء اإلماميــة وهـو ِمــن -) قــّدس ســرّه(وختامـاً ننقــل رأي الشــهيد الصــدر 
الـــذي اختلـــف ا]تهـــدون  ،وأّمـــا مـــا يســـّمى بالـــدليل العقلـــي( ):رمحـــه اهللا(قـــال  ،كـــدليل لالســـتنباط

  فإنّا ؛واحملّدثون يف أنّه هل يسوغ العمل به أو ال
____________________  

وأوضـح الشـيخ املظّفـر  ،الشارع مبـا أتـى بـه املكلّـفهو اكتفاء  :ويف املصطلح الِعلمي .هو يف اللغة االكتفاء :اإلجزاء) ١(
  ).يلزمه عقًال اإلجزاء عن املأمور به حال االختيار ،وهو مأمور به حال االضطرار ،كّل ما يأيت به( :ذلك بقوله

  .١٢٧ :٣ُأصول الفْقه / الشيخ حمّمد رضا املظّفر ) ٢(
    



٣٢١ 

ولكّنـــا ْمل جنـــد ُحكمـــاً واحـــداً يتوقّـــف إثباتـــه علـــى الـــدليل  ،وإن كنّـــا نـــؤمن بأنّـــه يســـوغ العمـــل بـــه
فهـــو ثابــــت يف نْفـــس الوقـــت بكتــــاٍب أو  ،بــــل كـــّل مـــا يثبــــت بالـــدليل العقلـــي ،العقلـــي Oـــذا املعـــىن

  .)١()ُسّنة
____________________  

  .٩٨ص  ):املقّدمة(الفتاوى الواضحة / الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر ) ١(
    



٣٢٢ 

  اإلجماع
  ،فلُنعــــرِّف باإلمجــــاع ،)الكتــــاب والســــّنة والعقــــل(أن حتــــّدثنا عــــن مصــــادر الفتــــوى الثالثــــة  وبعــــد

  .كمصدر للفتوى
  ،يعين الَعزم والتصميم واالّتفاق :اإلجماع في اللغة

حَســـب مـــذاهبهم  ،فقـــد اختلـــف العلمـــاء يف تعريـــف وحتديـــد املقصـــود بـــه :أّمـــا فـــي االصـــطالح
  .وفْهِمهم له

وذهــــب بعضــــها إىل أّن  .إىل أّن املقصــــود بــــه اتّفــــاق مطلــــق اُألّمــــةفقــــد ذهبــــت بعــــض املــــذاهب 
ـــك(وذهـــب  .املقصـــود هـــو اّتفـــاق ا]تهـــدين مـــنهم يف عصـــر ـــاق أهـــل  )مال إىل أّن املقصـــود هـــو اتّف

 ).الكوفـة والبصـرة :أهـل املِصـرين(أو  ،)مّكـة واملدينـة(وقال بعضهم هو اتّفاق أهل احلـرمني  .املدينة
  .)١(أو اخللفاء األربعة ،وذهب بعضهم إىل أّن املقصود به هو اتّفاق الشيخني

واختلــف علماؤهــا كــذلك يف حتديــده  ،فقــد آمنــت حبّجيــة اإلمجــاع ،أّمــا مدرســة الشــيعة اإلماميــة
  .وتفسري حّجيته

فأوضـــح أّن اإلمجـــاع   ،عـــن اإلمجـــاع وحّجيتـــه )قـــّدس ســـرّه(وقـــد حتـــّدث الفقيـــه الشـــهيد الصـــدر 
  .وليس هو دليًال شرعياً مساوياً للكتاب والسّنة ،عن وجود الدليل الشرعـيكاشف 

عبارة عن إمجـاع أهـل الفتـوى والنظـر ِمـن فقهـاء عصـر الغيبـة املتقـّدمني علـى فتـوى  :فإّن اإلمجاع
فهم تلّقوا جـّواً عاّمـاً ِمـن االقتنـاع واالرتكـاز الكاشـف  .دون أن يُعَلم هلم مستند لفظي حمّدد ،معّينة

  عن الطبقات السابقة ِمن ،عن الدليل الشرعي
____________________  

  .٢٥٥ص  :اُألصول العاّمة للفْقه املقارن/ تقي احلكيم  حمّمد) ١(
    



٣٢٣ 

  .الفقهاء واملتقّدمني عليهم
 .اإلمجـاع علـى أسـاس حسـاب االحتمـال وتـراكم القـرائن )قـّدس سـّره(وقد فّسر الشهيد الصـدر 

غـري أّن فتـواه  ،وإْن مل يـذكر مسـتنده ،لى أسـاس أّن الفقيـه ال يفـي إّال بـدليلفتفسري اإلمجاع يقوم ع
وعنـــدما يفـــيت فقهـــاء آَخـــرون الفتـــوى نْفســـها وُجيمعـــون  ،يف هـــذه القضـــّية معّرضـــة للخطـــأ والصـــواب

وبـــرتاكم الفتـــوى تتجّمـــع القـــرائن (تعتـــرب فتـــوى كـــّل واحـــٍد مـــنهم قرينـــًة علـــى صـــّحة الفتـــوى  ،عليهـــا
ــــايل إىل يقــــني ،االحتماليــــة رية تتحــــّول بالت لتضــــاؤل احتمــــال  ؛إلثبــــات الــــدليل الشــــرعي بدرجــــٍة كبــــ
  .)١()اخلالف

____________________  
  .وما قبلها يف حبث اإلمجاع ٢١٣ :١ )احللقة الثالثة(دروس يف ِعلم اُألصول / الشهيد الصدر ) ١(

    



٣٢٤ 

  تعريف بالفْقه واالجتهاد
  :الفقه في اللغة
  .فهو أخّص ِمن الِعلم ،ل إىل ِعلٍم غائٍب بِعلٍم شاهدالفْقه هو التوصّ 

  .يُقال فـَُقَه الرجُل فقاهًة إذا صار فقيهاً 
  .أي فِهم فـََقهاً  ،وفَِقهَ 
  .إذا طلبه فتخصَّص به ،وتفّقه ،أي فهمه ،وفقهه

يِن ( :قال تعاىل ُهواْ 9ِ ا&ِّ َفق% َتَ ِّ7()١(.  
  ...،الفْهم :الفْقه(

  .)٢()مثّ خّص به ِعلم الشريعة :هذا أصله
  :وأّما الفْقه في االصطالح

  .)٣()أو حتصيل الوظائف العملية عن األدّلة التفصيلية ،هو الِعلم باألحكام الشرعية الفرعية(فـ 
كأحكــام الصــالة والصــوم والتجــارة   ،وإذا كــان ِعلــم الفْقــه هــو الِعلــم باألحكــام الشــرعية الفرعيــة
  .اخل... واُألسرة والعالقات الدولية والعقوبات والِشركة واإلجازة وغريها

____________________  
  .٣٨٤ص  ):ماّدة فـََقه(املفردات يف غريب القرآن / الراغب االصفهاين ) ١(
  .خمتار الصحاح/ الرازي ) ٢(
  .١٨٠ص  :صولاصطالحات األُ / الشيخ علّي املشكيين ) ٣(

    



٣٢٥ 

 ،هو َمن توفّرت له مَلكـة ِعلميـة ُمتكِّنـه ِمـن اسـتنباط األحكـام ِمـن أدلّتهـا التفصـيلية ،فالفقيه إذن
  .وبذا يكون الفْقه عبارة عن عملية فْهم الدليل واالستنباط منه

الــذي هــو عبــارة عــن بــْذل اُجلهــد ِمــن أْجــل اســتنباط  ،وهكــذا َجنــد الــرتابط الوثيــق بــني االجتهــاد
  .وبني فْهم الدليل واستنباط األحكام منه .أو حتصيل الوظيفة العملية ،اُحلكم الشرعي الفرعي
ـــيٍّ  ،هـــو كـــّل مـــا يوِصـــلُنا إىل اُحلكـــم :ومبـــا أّن الـــدليل ـــاٍن شـــرعيٍّ أو إدراٍك عقل لـــذا كـــان  ؛ِمـــن بي

  .بعد حتديد أدلّتها وفـَْهم مؤّداها ،اماالجتهاد ضرورياً الستنباط األحك
  .اللَغوي واالصطالحي ـ - أّما االجتهاد فقد ُعّرف ِمن ِقَبل العلماء مبعنَييه

  :فاالجتهاد في اللغة
  ..الطاقة واملشّقة ،اَجلهد واُجلهد(هو 

ـــه ،أْخـــذ الـــنْفس ببَـــْذل الطاقـــة وحتّمـــل املشـــّقة ،واالجتهـــاد ـــي وأجهدُت  أتعبتُـــه ،يقـــال جهـــدت رأي
  .)١()...بالِفْكر

  :االجتهاد في االصطالح
واصــطالحاً   ،حتّمــل املشــّقة :االجتهــاد يف اللغــة( :نقــل اآلخونــد اخلراســاين تعريفــاً لالجتهــاد بقولــه

  .استفراغ الوْسع يف حتصيل الظّن باُحلكم الشرعي ،كما عن احلاجيب والعالّمة
ِفعــًال أو قــّوة  ،الفرعــي ِمــن األصــلوعــن غريمهــا مَلكــة يقتــدر Oــا علــى اســتنباط اُحلكــم الشــرعي 

  .)٢()قريبة
____________________  

  .١٠١ص  ):ماّدة َجَهد(املفردات يف غريب القرآن / الراغب االصفهاين ) ١(
  .٥٢٨ص  :كفاية األصول/ اآلخوند اخلراساين ) ٢(

    



٣٢٦ 

فيكـون تعريـف االجتهـاد  ،)باحلّجـة عليـه ،فـاَألوىل تبـديل الظـّن بـاُحلكم( :ّمث عّلق اآلخوند بقوله
اســتفراغ الوْســع يف حتصــيل ( :هــو - وهــو ِمــن أعــاظم العلمــاء اُألصــوليني املتــأّخرين - عنــد اآلخونــد

  .)١()احلّجة على اُحلكم الشرعي
ــي فقــد عــّرف االجتهــاد بقولــه ــق احلّل ــا احملّق  :وهــو يف الوضــع ،افتعــال ِمــن اُجلهــد :االجتهــاد( :أّم

  ).مع املشّقة بْذل ا]هود يف طلب املراد
وOـــذا االعتبـــار يكــــون  ،بـــذل اُجلهـــد يف اســـتخراج األحكـــام الشـــرعية( :وهـــو يف ُعـــرف الفقهـــاء

إن قيــل( .)٢()اســتخراج األحكــام ِمــن أدلّــة الشــرع اجتهــاداً  يلــزم علــى هــذا أن يكــون اإلماميــة ِمــن  :فــ
  .أهل االجتهاد

ث إّن القيــاس ِمــ )٣()إيهــام(لكــن فيــه  ،األمــر كــذلك :قلنــا فــإذا اســتُثَين  ،ن مجلــة االجتهــادِمــن حيــ
  .)٤()اليت ليس أحدها القياس ،كّنا ِمن أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطُُرق النظرية  ،القياس

ـــــه اجلعفـــــري يعـــــين ـــــة اكتشـــــاف األحكـــــام والقـــــوانني  :وهكـــــذا نْفهـــــم أّن االجتهـــــاد يف الفْق عملي
الكتــاب (وحتتــاج إىل اكتشــاف واســتخراج ِمــن مصــادرها  ،الــيت ْمل تــرِد صــرحيًة يف األدلّـــة ،اإلســالمية
ــيس عمــًال بــرأي الفقيــه واســتنباطه الِعلــل والقيــاس  ،وتشــخيص وظيفــة املكلّــف الشــرعية ،)والســّنة ول
  .أو استحساناته اليت تنقدح يف نْفسه ،عليها

ب عملـــه كمـــا ميـــارس عـــاِمل الفيزيـــاء والطِّـــ  ،فالفقيـــه وفْـــق هـــذا املـــنهج ميـــارس عملـــه االســـتنباطي
كمــا   ،والفقيــه ُخيطــئ وُيصــيب عنــدما ميــارس عمليــة االســتنباط ،االســتنباطي لقــوانني الطِّــب والفيزيـــاء
  .عندما حياول البحث عن قوانني الِعلم واكتشافها ،مثالً  ،ُخيطئ أّي عاملٍِ يف الطِّب أو الفيزياء

____________________  
  .٥٢٩ص  :املصدر السابق) ١(
  .١٧٩ص  :معارج اُألصول/ الشيخ جنم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن احلّلي  :احلّلياحملّقق ) ٢(
  ).إOام( :كذا الظاهر ويف بعض الُنَسخ) ٣(
  .١٧٩ص  :معارج اُألصول/ احملّقق احلّلي ) ٤(

    



٣٢٧ 

ري الفقهــي   ،وقــد أّســس العلمــاء ِعلــم ُأصــول الفْقــه كــنهٍج لتنظــيم عمليــة االســتنباط وصــيانة التفكــ
يف حالــة فقــدان  ،وكيفيــة الفْهــم واالســتنباط وحتديــد املوقــف ،بتحديــد أدلّــة األحكـــام ،االحنــراف ِمــن

  .اخل... النّص الشرعي
هــو ِعلــٌم يُبَحــث فيــه عــن قواعــد اســتنباط ( :منهــا ،وقــد ُعــّرف ِعلــم أصــول الفْقــه بتعــاريف كثــرية

  .)١()أحكام التشريع اإلسالمي ِمن أدلّتها
  .)٢()بالعناصر املشرتكة يف عملية استنباط اُحلكم الشرعيبالِعلم ( :وُعّرف

حمّمـد البـاقر وولـده  ،وقد ثَبتت أصـول هـذا الِعلـم ومسـائله ومباحثـه علـى عهـد اإلمـاَمني الَعلَمـني
  .وأَْملَيا تلك املسائل واألصول على تالمذ_م ،)عليهما السالم(جعفر بن حمّمد الصادق 

يف ســْبق  ،)تأســيس الشــيعة لعلــوم اإلســالم( :صــدر يف كتابــهفقــد كتــب العالّمــة الســّيد حســن ال
  :وأوضح ذلك بقوله ،وتأسيسهم هذا الِعلم وبيان مسائله )عليهم السالم(أئّمة أهل البيت 

هـو اإلمــام أبـو جعفـر البــاقر  ،وفتَـق مسـائله ،وفـَتح بابــه ،فـاعلم أّن أّول َمـن أّسـس أصــول الفْقـه(
 ،وقد أْمَليا على أصـحاOما قواعـده ،بنه اإلمام أبو عبد اهللا الصادقمثّ بعده ا ،)عليه السالم(للعلوم 

مّتصـلة  ،برواياٍت مسـندة إليهمـا ،رتّبها املتأّخرون على ترتيب املصّنفني فيه ،ومجعوا ِمن ذلك مسائل
  .اإلسناد

منهــــا كتــــاب  ،وكتُــــب مســــائل الفْقــــه املرويــــة عنهمــــا موجــــودة بأيــــدينا إىل هــــذا الوقــــت حبمــــد اهللا
َمجعــه الســّيد  ،مرتّــب علــى ترتيــب مباحــث أصــول الفْقــه الــدائر بــني املتــأّخرين ،)ل آل الرســولأصــو (

  حنو )رضي اهللا عنه(الشريف املوسوي هاشم بن زين العابدين اخلونساري األصفهاين 
____________________  

  .٧ص  :مبادئ ُأصول الفْقه/ عبد اهلادي الفضلي ) ١(
  .٣٨ص  ):احللقة اُألوىل(دروس يف ِعلم األصول / الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر) ٢(

    



٣٢٨ 

  .عشرين ألف بيت كتابة
للســـّيد عبـــد اهللا العّالمـــة احملـــّدث الشـــربي عبـــد اهللا بـــن حمّمـــد الرضـــا  )األصـــول األصـــلية(ومنهـــا 

  .مخسة عشر ألف بيتيبلغ  ،وهذا الكتاب ِمن أحسن ما روي فيه أصول الفْقه ،احلسيين الغروي
ــّي بــن احلــّر  )الفصــول املهّمــة يف أصــول األئّمــة(ومنهــا  للشــيخ احملــدِّث حمّمــد بــن احلســن بــن عل

  ).وسائل الشيعة(املشغري صاحب كتاب 
أّول َمــن صــّنف يف أصــول الفْقــه الشــافعي  ):األوائــل(وحينئــٍذ فَقــول اجلــالل الســيوطي يف كتــاب 

ري حمّلــه ،باإلمجــاع فقــد  ،وإن أراد املعــىن املتعــارف ِمــن التصــنيف .لتأســيس واالبتكــارإن أراد ا ،يف غــ
ِمـن أصـحاب أيب  - املتكّلم املعروف - تقّدم على اإلماَم الشافعي يف التأليف فيه هشاُم بن اَحلَكم

  .]عليه السالم[عبد اهللا الصادق 
  :وأّول َمن صّنف فيه

وهـو  ،صـّنف كتـاب األلفـاظ ومباحثهـا ،هشام بن اَحلكم شيخ املتكّلمني يف األصوليني اإلماميـة
  .أهّم مباحث هذا الِعلم

وهــو  ،)اخــتالف احلــديث ومســائله(صــّنف كتــاب  ،ّمث يــونس بــن عبــد الــرمحن مــوىل آل يقطــني
رواه عــــن اإلمــــام  ،ومســــائل التعــــادل والرتجــــيح يف احلــــديثني املتعارضــــني ،مبحــــث تعــــارض احلــــديثني

ـــاس النجاشـــي يف كتـــاب ذكَ  ،)عليهمـــا الســـالم(موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم   ).الرجـــال(رمهـــا أبـــو العّب
  .)١()واإلمام الشافعي متأّخر عنهما

 ،ويــــؤرّخ العالّمــــة الســــيوطي يف كتــــاب األوائــــل لنشــــأة ِعلــــم أصــــول الفْقــــه عــــن املــــذاهب األربعــــة
  :فيقول ،باإلضافة إىل تسمَيته َمن ألَّف يف تلك الفرتة ِمن فقهاء املذهب اجلعفري يف هذا الِعلم

 يعين ِمـن األئّمـة األربعـة ِمـن أهـل السـّنة - باإلمجاع ،الشافعي :أّول َمن صّنف يف أصول الفْقه(
  ،يف صغر احلجم) رضي اهللا عنه(ونظري كتاب الشافعي  -

____________________  
  .٣١١ - ٣١٠ص  :تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم/ السّيد حسن الصدر ) ١(

    



٣٢٩ 

املعــروف بـابن  ،حمّمد بن حمّمد بن النعمان ،للشيخ املفيد )الفْقهأصول ( :وحترير املباحث كتاب
  .)١()شيـخ الشيعـة ،املعّلم

 ،وأصــبح ِمــن أعقــد علــوم االســتنباط ،وقـد منــا هــذا الِعلــم وتطــّور وبَلــغ الغايــة يف الُنضـج والكمــال
  .وأكثرها أمهّية

وْمل يتوقّـــف  ، هـــذا الِعلـــموبُـــِذلت اجلهـــود للتحقيـــق والبحـــث يف ،فأُلّفـــت املوســـوعات واملصـــّنفات
وألّن بــــاب  ،ألنّــــه أداة االســــتنباط ؛بــــل ازدادت احلاجــــة والرجــــوع إليــــه ،الــــدرس والبحــــث والتــــأليف

  .االجتهاد ما زال مفتوحاً يف الفْقه اجلعفري
بكثـــٍري ِمـــن مباحثـــه ومســـائله  ،)عليـــه الســـالم(وقـــد متّيـــز ِعلـــم أصـــول الفْقـــه يف مدرســـة الصـــادق 

 ،كما ختتلف املذاهب اإلسالمية اُألخـرى  ،ومسّلماته واّجتاهاته عن أصول املذاهب الفقهية اُألخرى
  .فيما بينها يف كثٍري ِمن مسائل هذا الِعلم ومتبّنياته

 ،)الكتــاب والســّنة والعقــل واإلمجــاع(ويف هــذا الِعلــم درس األصــوليون اجلعفريــون أدلّــة األحكــام 
وحبثــوا األصــول العمليــة الــيت يُرَجــع إليهــا يف حتديــد  ،وناقشــوا األدلّــة اُألخــرى لــدى املــذاهب الفقهيــة

عنـدما يتعـّذر علـى الفقيـه  ،كاالستصـحاب والـرباءة والتخيـري واالحتيـاط  ،الوظائف العملية للمكلّـف
  .احلصول على اُحلكم الشرعي ِمن أدلّته
قــد تنــاولوا هــذه األحبــاث والدراســات األصــولية  ،ب اُألخــرىوِمــن اجلــدير ذِكــره أّن فقهــاء املــذاه

يلتقـــي فيهـــا األصـــوليون ِمـــن خمتلـــف  ،وكـــان طبيعيـــاً أّن هـــذه الدراســـات ،أيضـــاً بالدراســـة واملناقشـــة
  .وخيتلفون يف بعضها اآلَخر ،املذاهب الفقهية يف بعض املسائل واملوضوعات

____________________  
  .٤٢ص  :أصول االستنباط/ نقي احليدري العّالمة السّيد علّي ) ١(

    



٣٣٠ 

  الُحسن والُقبح
وما يصّح أن يصدر عـن  ،وما ال ينبغي أن يفعله ،وكأساٍس لتحديد ما ينبغي أن يفعله اإلنسان

تنـــاول علمــاء العقيـــدة وأصـــول الفْقـــه مســـألة  ،ومـــا ال يصـــّح صـــدوره عنــه ِمـــن األفعـــال ،اهللا ســبحانه
ــــَرق  ،فســــدة يف األشــــياء واألفعــــالأو املصــــلحة وامل ،اُحلســــن والُقــــبح فــــأُثري ســــؤال بــــني أصــــحاب الِف

  .واألشاعرة ،واإلمامية ،وهم املعتزلة ،واملذاهب العقيدية الكربى عند املسلمني
أو  ،هــــل لألشــــياء واألفعــــال وْصــــٌف ذاّيت ثابــــت تّتصــــف بــــه ِمــــن اُحلســــن والُقــــبح :والســــؤال هــــو
 ،أو أّن اُحلســن والُقــبح شــيئان اعتباريــان ؟صــهايســتطيع العقــل البشــري أن يشخّ  ،املصــلحة واملفســدة

  .والقبيح ما اعتربه الشارع قبيحاً  ،فاُحلسن ما اعتربه الشارع َحسناً 
  .؟هل اُحلسن والٌقبح عقلّيان أو شرعّيان :وجاء السؤال بصيغة
أو قبيحـة  ،فالشيء حيمل بذاته صـفًة حَسـنة ،بأّن لألشياء ُحسناً وقُبحاً ذاتيني :فقالت اإلمامية

والعقل يستطيع أن ُيشّخص موارد كثرية ِمـن هـذا اُحلسـن والُقـبح باالسـتقالل عـن  ،)ضارّة أو نافعة(
بـل الشـرع وحـده هـو الـذي يسـتطيع  ،كمـا أّن هنـاك أفعـاًال ال يسـتطيع العقـل أن يشّخصـها  ،الشـرع

  .وحيّدد ما إذا كان ينبغي ِفعلها أو تركها ،أن ُيشّخص َوْصفها
وصٌف ذايتٌّ ِمـن  ،فأنكروا أن يكون لألشياء واألفعال اليت ينبغي أن تُفَعل أو ُترتَك ،عرةأّما األشا
و�ـى  ،والقبـيح مـا قبَّحـه الشـارع ،وأَمـر بـه ،وذهبت إىل أّن اُحلسن ما حّسنه الشارع ،الُقبح واُحلسن

ــك َلمــا كــان لألفعــال البَشــرية ؛عنــه ر والكــذب والزنــا وُشــرب اخلْمــ ،كالِصــدق وأداء الزكــاة  ،ولــوال ذل
  .ُحسٌن وال قُبٌح ذاّيت توَصف به ،والربا

    



٣٣١ 

ـــأمر الشـــارع  ،فيصـــري اَحلَســـن قبيحـــاً  ،أو ينهـــى خبـــالف مـــا أَمـــر بـــه و�ـــى عنـــه ،وباإلمكـــان أن ي
  .والقبيح َحسناً 
 :قـال )�ج احلـّق وكشـف الصـدق(ما كَتبه العالّمة احلّلي يف كتابه  ،إليضاح هذه املسألة ؛ولنقرأ

إىل أّن ِمن األفعال مـا هـو معلـوم اُحلسـن والُقـبح بضـرورة  ،وَمن تابعهم ِمن املعتزلة ،ماميةذهبت اإل(
  .فكّل عاقل ال يشّك يف ذلك ،وقُبح الكذب الضارّ  ،كِعلمنا ُحبسن الصدق النافع  ،العقل

 وأّن األشـــياء املســـاوية ،ولـــيس َجزمـــه Oـــذا اُحلكـــم بـــأْدَون ِمـــن اجلـــزم بافتقـــار املمكـــن إىل الســـبب
كُحســـن الصـــدق   ،أو قبـــيح ،ومنهـــا مـــا هـــو معلـــوم باالكتســـاب أنّـــه َحَســـن .لشـــيٍء واحـــد متســـاوية

فيكشــف الشــرع  ،ومنهــا مــا يعَجــز العقــل عــن الِعلــم ُحبســنه أو قبحــه .وقُــبح الكــذب النــافع ،الضــارّ 
  .عنه كالعبادات

 ،وال بُقبحـه ،وال يقضـي العقـل ُحبسـن شـيٍء منهـا ،إّن اُحلسن والُقـبح شـرعّيان :وقالت األشاعرة
  .)١()وهو باطل .وما قّبحه فهو قبيح ،فما حّسنه فهو حَسن ،بل القاضي بذلك هو الشـرع

بـأّن العقـالء الـذين ال يؤمنـون بـِدين يـذّمون َمـن  :واستدّل اإلمامية على فْهمِهم التشخيصي هذا
  .اخل... حون الصادق واألمني والعادلوميد .وَمن خيون األمانة ،ويظلم الناس ،يكذب

وتكليــف  ،وعــدم الوفــاء هلـم مبــا وعــدهم ،كالَكـِذب علــيهم  ،وَجلـاز أن يفعــل اهللا أّي ِفعــٍل بالعبــاد
وال حتِمـــل الُقـــبح واُحلســـن  ،ذلـــك ألّن األفعـــال ال توَصـــف بشـــيٍء وصـــفاً ذاتيـــاً  ؛العبـــاد فـــوق الطاقـــة

ــق مبــا هــو َحســن ونــافع يف ذاتــهبــل أْمــره وإرا ،ولكّنــه منــزّه عــن ذلــك ،الــذايت فُيشــخِّص لنــا  ،دتــه تتعّل
  .ُحسنه بطلب ِفعله

  ويأمرنا ،فيشخِّص لنا ضرره وقُبحه ،كما يتعّلق �ُْيه بالشيء الضاّر بذاته
____________________  

  .٨٣ - ٨٢ص  :�ج احلّق وكشف الصدق/ العّالمة احلّلي ) ١(
    



٣٣٢ 

 ،وبيّنــوا مبادئــه ،دراســًة حتليليــة )اُحلكــم الشــرعي(لــذلك عنــدما درس علمــاء ُأصــول الفْقــه  ؛بَرتكــه
  :وهي ،انتهوا إىل أّن للُحكم الشرعي مبادئ ثالثة يتقّوم Oا

  .املِالك - ١
  .اإلرادة - ٢
  .االعتبار - ٣

لــربط أفكــار  ؛فلنقــرأه بإمعــانٍ  ،وقــد عــَرض الشــهيد الصــدر هلــذا التحليــل توضــيحاً مــوجزاً ومؤّديــاً 
  .املوضوع بعضها بالبعض اآلَخر

كمــا ميارســها أّي مــوىل يف حياتنــا  - كــالوجوب  ،وحنــن إذا حلّلنــا عمليــة اُحلكــم التكليفــي( :قــال
واألخـــرى مرحلـــة  ،مرحلـــة الثبـــوت للُحكـــم :إحـــدامها :جنـــد أّ�ـــا تنقســـم إىل مـــرحلتني - االعتياديـــة

  .اإلثبات واإلبراز
 - وهي ما يسّمى باملِالك - ُحيّدد ما يشتمل عليه الِفعل ِمن مصلحة ،فاملوىل يف مرحلة الثبوت

تولّـــدت إرادة لـــذلك الِفعـــل بدرجـــٍة تتناســـب مـــع  ،حـــّىت إذا أدرك وجـــود مصـــلحة بدرجـــٍة معيّنـــة فيـــه
فيعتـِرب الِفعـل علـى  ،وبعد ذلك يصوغ املوىل إرادته صياغًة َجْعليًة ِمن نـوع االعتبـار ،املصلحة املدرَكة

  .ملكّلفذّمة ا
ولــيس االعتبـــار عنصــراً ضــرورياً يف مرحلـــة  ،ِمـــالك وإرادة واعتبــار :فهنــاك إذن يف مرحلــة الثبــوت

وقـد سـار الشـارع  ،اعتـاده املشـّرعون والعقـالء ،بل ُيستخَدم غالبـًا كعمـل تنظيمـي وصـياغي ،الثبوت
  .)١()على طريقتهم يف ذلك

وهـــو مقــــدار  ،رعي يـــدور مــــدار املِـــالكوهكـــذا يفهـــم الفكــــر الفقهـــي اإلمـــامي أّن االعتبــــار الشـــ
  .الداعية إىل تشريع اُحلكم ،املصلحة أو املفسدة الذاتية يف الِفعل

 ،اخل... والنفســـية ،واالجتماعيـــة ،واالقتصـــادية ،الطبيّـــة ،وجـــاءت األحبـــاث والدراســـات الِعلميـــة
  ،وقُبحها قُبحاً ذاتياً  ،فكشفت لنا ضرَر أمناٍط ِمن السلوك واملمارسات

____________________  
  .١٤ - ١٣ص  ):احللقة الثانية(دروس يف ِعلم األصول / الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر ) ١(

    



٣٣٣ 

فــاخلْمُر ضــاّر بالصــّحة وســبب  ،وإن اعتربَهــا التشــريع حســنة ،وال ميكــن أن تكــون َحســنة بــذا_ا
ة املشــرِّع لــه ال حتــوِّل مضــارّه إىل وإّن إباحــ ،والربــا واالحتكــار خطــر اقتصــادّي مــدّمر ،ألنــواع اجلــرائم

 ،وإّن الزنــا والشــذوذ اجلنســي وبــاٌل وخطــر علــى الصــّحة البَشــرية ونظــام ا]تمــع بصــورة ذاتيــة .منــافع
  .بل جاء ْ�ُي التشريع تشخيصاً ِلما فيه ِمن قُبٍح ومفسدٍة ذاتية ،وليس بسبب �ي التشريع عنه

الـــيت رآهـــا أتبـــاع أئّمـــة أهـــل البيـــت  ،ؤيـــة اإلســـالميةوهكـــذا جـــاء الَفهـــم والتحليـــل الِعلمـــي يف الر 
وأدركـــه العقـــل ببداهتـــه واســــتدالله  ،ومتطابقـــاً مـــع مـــا توّصـــل إليـــه الِعلـــم ،مشخِّصـــًا للواقـــع الِعلمـــي

  .واستنتاجه
    



٣٣٤ 

  األصل والتكليف
  :أصالة البراءة

ائل عنــدما يواجــه مســألة ِمــن مســ ،إّن األســاس الــذي ينطلــق منــه الباحــث عــن اُحلكــم الشــرعي
هـــو اللجـــوء إىل  ،عباديـــة كانـــت أو اجتماعيـــة أو اقتصـــادية أو سياســـية أو غذائيـــة أو غريهـــا ،احليـــاة

ث يف مصــادر األدلّــة   ،فــإن وَجــد دلــيًال علــى الوجــوب أو احلُرمــة عمــل بــه ،)الكتــاب والســّنة(البحــ
  .وأصبح ملزماً بالطاعة هللا سبحانه

حلة الشّك واالحتمال ال يـدري أواجـٌب هـذا الِفعـل وبقَي يف مر  ،أّما إذا ْمل جيد دليًال على ذلك
هـل ُحكـم  ،فما هو تكليفه يف هذا احلـال ،أو أّن ذلك الِفعل حرام يف حال الشّك يف ُحرمته ،مثالً 

وعليـه أْن يلتـزم بـه يف  ،هـو منّجـز حبّقـه ،هذه القضية املشكوك فيهـا أو تلـك ِمـن الوجـوب أو احلُرمـة
  .؟أو ال ،حال الشّك واالحتمال

أجـــاب أكثـــر الفقهـــاء علـــى هـــذا الســـؤال بنْفـــِي املســـؤولية عـــن كـــّل تكليـــٍف نشـــّك يف وجوبـــه أو 
 ،حمتّجني بأّن العقل حيكم بُقبح عقاب املـوىل للمكلّـف علـى تكليـٍف ْمل يصـل إليـه ِمـن ِقَبلـه ؛ُحرمته

أي أّن األصــل يف  ،)الــرباءة العقليــة(أو  )قُــبح العقــاب بــال بيــان( :وثّبتــوا بــذلك أصــًال تشــريعياً باســم
وهلذا األصل العقلـي مـا يسـنده ِمـن  ،ما ْمل يصل إىل املكّلف بيان بذلك )براءة الذّمة(التكليف هو 
نWَِ َحk% َغبَْعَث رَُسوالً ( :كقوله تعاىل  .الكتاب والسّنة   .)١()َوَما ُكن%ا ُمَعذِّ

  ،أاخلط :رُفع عن أّميت تسعة( ):صّلى اهللا عليه وآله(وكقول الرسول 
____________________  

  .١٧آية  :سورة االسراء) ١(
    



٣٣٥ 

 ،والطـَرية ،واحلسد ،وما ُاضطّروا إليه ،وما ال يعلمون وما ال يطيقون ،وما ُأكرهوا عليه ،والنسيان
  .)١()والتفّكر يف الوسوسة يف اخلْلق ما ْمل ينطق بشفة

  :أصالة الِحلّ 
فإّ�ـا تـذهب  ،الذّمـة ِمـن التكليـف املشـكوك فيـه وكما ترى املدرسة اإلمامية أّن األصل هو بـراءة

مــا ْمل يــرِد دليــل علــى  ،أيضــاً إىل أّن األصــل يف األشــياء واملمارســات اإلنســانية هــو إباحتهــا لإلنســان
  ،واســـتدّل علـــى ذلـــك بالكتـــاب والســـّنة أيضـــاً  ،)أصـــالة احلِـــلّ (فثبّـــت الفقـــه اإلمـــامي قاعـــدة  .اُحلرمـــة

ِجدُ ( :كقوله تعاىل
َ
ْو َدمـاً  قُل ال% أ

َ
ن يَُكوَن َميْتَـًة أ

َ
ماً mََ َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال% أ ْو8َِ إَِ(% Tَُر%

ُ
9ِ َما أ

ِهل% ِلَغbِْ ابِّ بِِه َفَمِن اْضُطر% َلbَْ بَاٍغ َوالَ 
ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
ْو lََْم ِخEِيٍر فَإِن%ُه رِْجٌس أ

َ
ْسُفوحاً أ ـإِن% م%

 َ<ٍد فَ
  .)٢()ٌر ر%ِحيمٌ َرب%َك َلُفو

 ؛وبّينهــا اهللا ســبحانه للنــاس ،حــّددها التشــريع اإلهلــي ،ممـّـا يــدّل علــى أّن احملّرمــات أشــياء معــدودة
وتفــتح أبــواب احلرّيـــة  ،فتّتســع دائــرة املبــاح ،لتبقــى األشــياء واملمارســات اُألخــرى علــى أصــلها املبــاح

  .واملمارسة خارج دائرة احملّرم احملّددة
كّل شيٍء مطلق حـّىت يـرِد فيـه ( :هذه القاعدة بقوله )عليه السالم(ويوّضح قول اإلمام الصادق 

  .)٤()...األشياء مطلقة ما ْمل يرِد عليك أْمٌر أو �يٌ ( :وقوله ،)٣()�ي
____________________  

  .٩ح /  )باب التسعة( ٤١٧ص  :اخلصال/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .١٤٥آية  :سورة األنعام) ٢(
  .٩٨٨ح /  ٢٢٦ :٧_ذيب األحكام  .٩٣٧ح /  ٣١٧ :١َمن ال حيضره الفقيه / الشيخ الصدوق ) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

    



٣٣٦ 

  :أصالة الطهارة
ثّبتـوا كـذلك أّن األصـل يف األشـياء  ،)أصالة احلِـلّ (و )أصالة الرباءة(وإىل جانب هذين األصلني 

فقـد جــاء يف الروايـة الـواردة عــن  ،ها أو تنّجسـهاحـىت يــأيت الـدليل القطعـي علــى جناسـت ،هـو طهار_ـا
  .)١()كّل شيٍء طاهر إّال ما عِلمت أنّه قذر( ):عليه السالم(اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق 

فيمـا ْمل يـرِد فيـه  ،لتنظيم مسـؤولية اإلنسـان ووظيفتـه الشـرعية ؛وبذا ثبتت اُألصول الثالثة الكربى
  :وهي ،دليل وبيان يف هذه ا]االت

  ).أصالة الرباءة(إّن األصل براءة الذّمة ِمن التكليف  - ١
  ).أصالة اِحللّ (إّن األصل يف األشياء هو اإلباحة  - ٢
  ).أصالة الطهارة(إّن األصل يف األشياء هو طهار_ا  - ٣

مــا ْمل يــرِد دليــل وبيــان علــى  ،واألصــل يف األشــياء اإلباحــة والطهــارة ،فاألصــل يف الــِذمم الــرباءة
  .أو احلُرمة أو النجاسة الوجوب

  :مسلك حّق الطاعة
ذهـــب إليـــه  ،جنـــد مســـلكاً آَخـــر ،)نظريـــة قُـــبح العقـــاب بـــال بيـــان(وإىل جانـــب النظريـــة املشـــهورة 

ري الشــهيد الســعيد الســّيد حمّمــد بــاقر الصــدر  ــق علــى هــذه  ،)رضــوان اهللا عليــه(الفقيــه الكبــ وقــد أطل
  ).مسلك حّق الطاعة( :النظرية اسم

مــا ْمل يــرِد  ،نظريــة علــى أســاس اشــتغال الذّمــة يف التكــاليف املشــكوك Oــا واحملتملــةوتقــوم هــذه ال
  ذلك ألّن هذا املسلك يذهب إىل أّن املوىل سبحانه له حقّ  ؛ترخيص ِمن الشارع مبخالفتهـا

____________________  
  .٣ص  ):اجلوامع الفقهية(املقنعة / الشيخ املفيد ) ١(

    



٣٣٧ 

مــا ْمل يــرِد دليــل علــى الرتخــيص  ،حــّىت يف التكــاليف املشــكوك يف إلزامّيتهــا ،الطاعــة علــى العبــاد
ــك التكليــف احملتمــل ،Oــا اســتطعنا Oــذا الرتخــيص أن  ،فــإن وجــدنا دلــيًال يــرّخص لنــا التحّلــل ِمــن ذل

  .وعلينا أن نعمل به ،وإالّ فهو منجَّز حبّقنا ،نتحّلل منه
    



٣٣٨ 

  َحول مفهوم التخطئة والتصويب
عة اإلســــالمية خمتلــــف القضــــايا الفرديــــة واالجتماعيــــة التعّبديــــة والتنظيميــــة معاجلــــًة عاجلــــت الشــــري

األســرة واملــال واالقتصــاد والسياســة والقضــاء  ،فنّظمــت شــؤون ا]تمــع يف جماالتــه املختلفــة ،تشــريعية
عمـة واحملّلل واحملـّرم ِمـن األط ،كالصالة والصوم واحلجّ   ،كما نّظمت شؤون العبادات  ،اخل... واألرض

إالّ وهلـــا ُحكـــم شـــرعي  ،وال كبـــرية ،فلـــْم تكـــن هنـــاك صـــغرية ،اخل... واألشـــربة والســـلوك الشخصـــي
  .أو يبّني وظيفة املكلَّف وموقفه احملّدد منها ،يعاجلها

  :بقوله )عليه السالم(وإىل هذا املعىن يشري اإلمام جعفر الصادق 
  .)١()ما ِمن شيٍء إّال وفيه كتاب أو سّنة(

حــّىت واهللا مــا تــرك  ،إّن اهللا تبـارك وتعــاىل أنــزل يف القـرآن تبيــان كــّل شـيءٍ ( ):الســالمعليــه (وقولـه 
إالّ وقـد أنزلـه  ؟لـو كـان هـذا أُنـزل يف القـرآن :حـّىت ال يسـتطيع عبـد يقـول ،اهللا شيئاً حيتاج إليه العباد

  .)٢()اهللا فيه
وهللا فيهــــا ُحكــــم حــــّىت أرش مــــا ِمــــن واقعــــة إالّ ( :وإىل هــــذا املعــــىن أيضــــاً تشــــري القاعــــدة القائلــــة

  ).اخلْدش
كـــّل قضـــّية فرديّـــة أو  - فالفْقـــه اجلعفـــري قـــائم يف هـــذا ا]ـــال علـــى أســـاس أّن هللا يف كـــّل واقعـــة

غري أّن هنـاك قضـايا تعّبديـة واجتماعيـة ْمل تعـاَجل بشـكٍل واضـح يف نـّص  ،ُحكماً حمّدداً  - اجتماعية
هل هلا ُحكـٌم واقعـيٌّ يف الشـريعة  ؟وقف ِمن هذه القضايافما امل ،وْمل تبنيَّ أحكامها ،الكتاب والسّنة

  أمْ  ،اإلسالمية قائم يف عامل التشريع
____________________  

  .٤ح /  ٥٩ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(
  .١ح / املصدر السابق ) ٢(

    



٣٣٩ 

  .؟ليس هلا ُحكٌم واقعي عند اهللا سبحانه
أّن هللا ُحكمـاً واقعيـاً  :ِقسـم يـرى ،ا ا]ال علـى قسـمنيوقد انقسمت آراء علماء اإلسالم يف هذ

سـواء مـا كـان منهـا نّصـياً مبيّنـاً بـالنّص الشـرعّي الـوارد  ،قائماً يف عاَمل اجلْعـل والتشـريع ،يف كّل قضّية
  .أو ما كان مستفاداً باألدلّة ووسائل اإلثبات األخرى ،يف القرآن أو السّنة

وهو يف عَمله هذا ُخيطـئ  ،ى اكتشاف اُحلكم الواقعي غري املبّني لذا فإّن عمل ا]تهد ينَصّب عل
كعلمـــاء الطـــّب   ،شـــأنه شـــأن البـــاحثني يف جمـــال العلـــوم واملعـــارف ،ويصـــيبه تـــارًة أخـــرى ،الواقـــع تـــارةً 

وأّن العـاِمل  ،اخل....فإّ�م يبحثـون عـن حقـائق طبّيـه وفيزيائيـة وفَلكيـة واقعيـة ،اخل... والفيزياء والفَلك
وقـــد ُخيطـــئ يف عمليـــة  ،يف هـــذا احلقـــل قـــد يســـتطيع اكتشـــاف احلقيقـــة والقـــوانني الواقعيـــة الباحـــث
فـال ميثـِّل مـا توّصـل  ،وإن أخطـأ ،فقـد مثـَّل اكتشـافه احلقيقـة واألمـر الواقـع ،فإن أصاب ،االكتشاف

  .إليه التشريَع الواقعي
إالّ أّن اجتهــاد ا]تهــد يف  .عاّمــةلــذا فــإّن الفقهــاء يعتــربون نتــائج االجتهــاد أحكامــاً ظنيّــة بصــورٍة 

ألســـباب ذكرهـــا علمـــاء اإلســـالم علـــى خمتلـــف  ؛جمـــٍز ومـــربئ للذّمـــة - أصـــاب أو أخطـــأ - الشـــريعة
وأّن ا]تهـد  ،ويسـّمى أصـحاب االّجتـاه القائـل بوجـود ُحكـٍم واقعـيٍّ يف كـّل قضـية ،مذاهبهم الفقهيـة

خطِّ (وُخيطئه ُأخرى بـ  ،يصيب هذا اُحلكم تارةً 
ُ
  ).ئةامل
ذلــك ألّن الفْقــه اجلعفــري يقــوم علــى أســاس أّن لكـــّل  ؛وهــذا هــو رأي فقهــاء املــذهب اجلعفــري

تــدعو إىل جْعــل ُحكــٍم  ،أي ال بــّد ِمــن وجــود مصــلحة أو مفســدة يف ذات األشــياء ،ُحكــٍم ِمالكــاً 
 ، تعـــاىلِمــن ِقبَـــل اهللا ،اخل... أو بطالنـــه ،أو يبـــّني صــّحته ،أو حيّرمــه ،أو يوِجبـــه ،يُبــيح ذلـــك الشــيء

عبــارة عــن تعريــف وإيضــاح هلــذه احلقيقــة يف عنوانــه احملــّدد باحلرمــة أو الوجــوب أو  :فــاُحلكم الشــرعي
  .اخل... اإلباحة أو الصّحة أو الفساد

  :ميّر بثالث مراحل هي ،واُحلكم الشرعي كما هو واضح
    



٣٤٠ 

  .مرحلة اَجلْعل والتشريع ِمن ِقَبل اهللا سبحانه وتعاىل - ١
  ).صّلى اهللا عليه وآله(تبليغ ِمن ِقَبل الرسول مرحلة ال - ٢
  ).املرحلة الفعلية(مرحلة االمتثال والتنفيذ  - ٣

هــو أّن كــّل قضــية هلــا ُحكــم واقعــي متمثّــل يف  ،والــرأي الــذي يســتند عليــه علمــاء الفْقــه اجلعفــري
أو أّن قــدرتنا الِعلميــة قــد  ،ولكّنــه ْمل يصــل إلينــا أحيانــاً بســبب ضــياعه تــارةً  ،مرحلــة اجلْعــل والتشــريع

  .تارًة ُأخرى - كتاب اهللا والسّنة املطّهرة - َقُصَرت عن اكتشافه ِمن مصادره األساسية
إّمـا لعـدم  ؛وال نقيّـة ِمـن الـدّس ِمـن جهـٍة ُأخـرى ،فإّن السّنة املطّهرة ْمل تصل إلينا كاملة ِمن جهة

 ،ِمــــن ِقَبــــل الــــبعض )اهللا عليــــه وآلــــهصــــّلى (أو بســــبب الــــدّس والِكــــذب علــــى رســــول اهللا  ،حفظهــــا
  ):عليه السالم(لذلك يقول اإلمام الصادق  ؛باإلضافة إىل قصورنا الِعلمي

  .)١()وما ِمن شيٍء إّال وفيه كتاٍب أو سّنة(
 ،بــالّنص أو يف داللتــه الواضــحة ،ولــذا نالحــظ أّن هنــاك مســاحة شــاغرة لــيس هلــا أحكــام حمــّددة

  .اطه وْفق الطُُرق واألصول الِعلمية لالستنباطفنحتاج إىل عمل ا]تهد الستنب
أّن لـــيس هللا  :أّن تلـــك املســـاحات الشـــاغرة تعـــين ،وقــد تصـــّور بعـــض فقهـــاء املـــذاهب اإلســـالمية

  .ُحكم واقعي فيها
ذلـــك ألنـّــه لـــيس  ؛فهـــو دائمـــاً مصـــيب ُحبكِمـــه ،وُحكـــم ا]تهـــد ميثّـــل ُحكـــم اهللا يف هـــذه القضـــية

ويسـّمى أصــحاب هـذه النظريــة بـــ  ،إليـه اجتهــاد ا]تهـد فهــو اُحلكــمفمــا يتوّصــل  ،هنـاك ُحكــم حمـّدد
  ).املصّوبة(

____________________  
  .٤ح /  ٥٩ :١األصول ِمن الكايف / الكليين ) ١(

    



٣٤١ 

  الُحكم وأقسامه
  :تعريف الُحكم

لتنظــــيم حيــــاة  ؛التشــــريع الصــــادر ِمــــن اهللا تعــــاىل( :عــــّرف الشــــهيد الصــــدر اُحلكــــم الشــــرعي بأنـّـــه
  .)١()اإلنسان وتوجيهه

لعــّل  ،وقـد ذكـروا لــه تعريفـات( :ونقـل العّالمـة الســّيد حمّمـد تقـي احلكــيم تعريفـات للُحكـم بقولــه
  .تعّلقاً مباشراً أو غري مباشر ،االعتبار الشرعي املتعّلق بأفعال العباد :أنَسُبها مبدلوله هو

ـــق بأفعـــال  :عريفـــه ِمـــن أنّـــهعلـــى مـــا جـــاء يف ت )اعتبـــار(وإّمنـــا فّضـــلنا كلمـــة  خطـــاب الشـــارع املتعّل
خطــاُب اهللا تعــاىل املتعلّــق بأفعــال  :أو أنّــه ،كمــا نقــل ذلــك اآلمــدي عــن بعــض األصــوليني  ،املكّلفــني

عــــن  )ســــّلم الوصــــول(وهــــو الــــذي حكــــاه صــــاحب  ،أو التخيــــري أو الوْضــــع ،املكّلفــــني باالقتضــــاء
إّمنــا ختــتّص مبراحلــه املتــأّخرة ِمــن  ، مرحلــة اجلْعــلألّن كلمــة خطــاب ال تشــمل اُحلكــم يف ؛اُألصــوليني

 ،واعتبـاره ،ألداء جْعـل الشـارع ؛لوضـوح أّ�ـا هـي الـيت حتتـاج إىل اخلطـاب ،التبليغ والوصـول والفعليـة
  .)٢()فتعميمها إىل مجيع مراحله أقرب إىل فنّية التعريف ِمن وْجهة منطقية

  :أقسام الُحكم
فِمــن املفيــد أن نعــّرف  ،للُحكــم الشــرعي ومصــادر احلصــول عليــهوبعــد أن قرأنــا تعريــف اإلماميــة 

  ليّتضح ؛بشكٍل موجز بأقسام اُحلكم الشرعي يف املدرسة اإلمامية
____________________  

  .١٣ص  ):احللقة الثانية(دروس يف ِعلم ُأصول الفْقه / الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر ) ١(
  .٥٦ - ٥٥ص  :اّمة للفْقه املقارناألصول الع/ حمّمد تقي احلكيم ) ٢(

    



٣٤٢ 

يف تنظـــيم الســـلوك والعالقـــات البشـــرية مـــع اهللا والـــنْفس وا]تمـــع والطبيعـــة  ،لـــدينا املـــنهج الفقهـــي
  .وغريها

مــــا ِمــــن واقعــــة إّال وهللا فيهــــا ( :فالقاعـــدة الــــيت ينطلــــق منهــــا الفكــــر اإلمــــامي يف هـــذا ا]ــــال هــــي
  ).ُحكم

  :املختّصني إىل قسمنيوقد ُقّسم اُحلكم عند العلماء 
ِمـــــن حيـــــث االقتضـــــاء  ،االعتبـــــار الصـــــادر ِمـــــن املـــــوىل( :وُعـــــّرف بأنّـــــه :اُحلكـــــم التكليفـــــي - ١

  .)١()والتخيري
ري( :وُعــّرف بأنّــه :اُحلكــم الوضــعي - ٢  ،)٢()االعتبــار الشــرعي الــذي ال يتضــّمن االقتضــاء والتخيــ

 ،واملانعيـة ،كالسـببّية  ،هـو كـّل ُحكـٍم لـيس بتكليفـي :وبذا فإّن اُحلكم الوضعي يف الشريعة اإلسالمية
  .اخل... والفساد ،والصّحة ،والشرطّية

ومهـــا الوجـــوب  - إلزاميـــان - اثنـــان منهـــا اقتضـــائيان ،وُقّســـم اُحلكـــم التكليفـــي إىل مخســـة أقســـام
  .وهي اإلباحة والكراهة والَنْدب ،وثالثة منها ختيريية .واحلُرمة

يف جانبــــه  ،التكليفيــــة الــــيت تــــنّظم العالقــــات والنشــــاط والســــلوك البَشــــريوبــــذا تكــــون األحكــــام 
  :التكليفي يف الفْقه اإلمامي هي

الِفعل الذي ألزم الشارع باإلتيـان  :فيكون معىن الواجب هو ،وهو اإللزام بالِفعل( :الوجوب - أ
  .)٣()به

  .اخل. ..كالصالة والصوم واحلّج واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  :فيكون معىن الِفعل احملّرم ،وهي إلزام املكّلف بْرتك شيءٍ ( :احلرمة - ب

____________________  
  .٥٨ ):اُألصول العاّمة للفْقه املقارن(نقًال عن السّيد حمّمد تقي احلكيم  ،٨٧ص  :مصباح اُألصول) ١(
  .٦٨ص  :األصول العاّمة للفْقه املقارن/ حمّمد تقي احلكيم ) ٢(
  .٥٨ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٣٤٣ 

ـــنْفس احملرتمـــة ،كشـــرب اخلمـــر  ،)١()وْمل يـــرّخص فيـــه ،هـــو مـــا ألـــزم الشـــارع برتْكـــه  ،والزنـــا ،وقْتـــل ال
  .اخل... والغيبة
وقـراءة  ،كصـالة النافلـة  ،)٢()وْمل يُلزِْم به ،ويراد به ما دعا الشارع إىل ِفعل متعّلقه( :املندوب - جـ
  .اخل... وقضاء حاجته ،وإقراض احملتاج ،وُغسل اجلمعة ،القرآن
كـالتبّول يف   ،)٣()هي ردْع الشارع للمكّلف عن اإلتيان بشـيٍء مـع ترخيصـه بِفعلـه( :الكراهة - د

  .اخل... والضحك يف املقابر ،وشّم الصائم للرياحني ،املاء الراكد
دون تـــرجيح ِمـــن ِقَبلـــه  ،هويـــراد Oـــا ختيـــري الشـــارع املكّلفـــني بـــني إتيـــان ِفعـــٍل وترْكـــ( :اإلباحـــة - هــــ

  .اخل... أو اختيار نوع العمل ،، كركوب اإلنسان السّيارة أو الطائرة)٤()ألحدمها على اآلَخر
إالّ ويـــدخل يف دائـــرة هـــذا التنظـــيم القـــانوين وااللتـــزام  ،وإذن فمـــا ِمـــن فعـــٍل ِمـــن أفعـــال اإلنســـان

  .التشريعي
ولعــّل أكثــر األحكــام تفريعــاً وتقســيماً هــو  .وهنــاك دراســات تفصــيلّية معّمقــة للُحكــم وتقســيماته

واملؤقّـت وغـري  ،والتعييين والتخيريي ،العيين والكفائي :الذي ُقّسم على عّدة أقسام مثل ،)الوجوب(
  .واحملّدد وغري احملّدد ،والنْفسي والغريي ،والتعّبدي والتوّصلي ،واملطلق واملقّيد ،املؤّقت

____________________  
  .٦٤ص  :السابقاملصدر ) ١(
  .٦٢ص  :املصدر السابق) ٢(
  .٦٥ص  :املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(

    



٣٤٤ 

  :حاالت وجود الُحكم
اقتباسـاً ِمـن قولـه  ،وبعد أن عّرفت املدرسة اإلمامية اُحلكم بأنّـه التشـريع الصـادر ِمـن اهللا سـبحانه

يِن َما وnَ% بِِه نُوحاً ( :تعـاىل َن ا&ِّ َع لَُكم مِّ ـيْنَا بِـِه إِبْـَراِهيَم  2ََ وَْحيْنَا إ7َِْـَك َوَمـا وَص%
َ
ي أ ِ

%iَوا
 ُ 7َِْه اب% WَِI َما تَْدُعوُهْم إِ ِAْالُْم َmَ َ ُ̀ قُوا ِفيِه َك يَن َوال َيتََفر% ِقيُموا ا&ِّ

َ
ْن أ
َ
 َ<ْتَـBِ َوُموnَ وَِعيnَ أ

7َِْه َمن يََشاُء َوَيْهِدي إ7َِِْه َمن يُنِيُب    .)١()إِ
أّن التشريع والقانون ال يكون تشريعاً إسـالمياً إالّ إذا صـدر  ،وأّسست على هذا الفْهم والتعريف

اللـَذين حتّققـا فيمـا صـدر عنـه سـبحانه ِمـن  ،فهو تعبري عن إرادة اهللا وُلطفه بالعباد ،عن اهللا سبحانه
ِمـن  )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(اهللا وما صـدر عـن رسـول  ،)صّلى اهللا عليه وآله(وحٍي لنبّيه الكرمي حمّمد 

  .سّنٍة وبيان
ومبــا  .وبــذا التزمــت املدرســة اإلماميــة وآمنــت بــأّن مصــدر األحكــام والتشــريع هــو الكتــاب والســّنة

لــذلك أصــبحنا حباجــة إىل  ؛أّن الكتــاب والســّنة قــد محَــال التشــريع إىل البَشــرية بصــَيٍغ تعبرييــة متعــّددة
ولعـّل أبـرز حـاالت وجـود اُحلكـم يف مصـادره  ،ُجهٍد ِعلميٍّ الستنباط األحكام الـيت حتتـاج إىل ذلـك

  :هي
 ،كحرمـــة اخلمـــر  ،الـــذي ال إمجـــال فيـــه وال معـــارض لـــه ،)الـــنصّ (اُحلكـــم الواضـــح الصـــريح  - ١

  .ووجوب الصالة والصوم
  .اُحلكم ا]َمل الذي حيتاج إىل بيان - ٢
كـــورود النهـــي واإلباحـــة يف مـــورٍد   ،اُحلكـــم الـــذي حيمـــل حالـــة التنـــازع والتعـــارض مـــع غـــريه - ٣
  .وكاألمر بالشيء والنهي عنه ،واحد
  العمومات واإلطالقات اليت تسلك كقواعد تشريعية عاّمة تنطبق على - ٤

____________________  
  .١٣آية  :سورة الشورى) ١(

    



٣٤٥ 

وورود املخّصصـات واملقيّـدات  ،حتـت هـذا العمـوم أو اإلطـالق مساحات غري حمدودة ممّا يدخل
  .للعموم أو اإلطالق

ممّـــا يســـري ُحكمهـــا إىل  ،ووحـــدة املـِــالك يف بعـــض األحكـــام والتشـــريعات ،التشـــريع املعّلـــل - ٥
وســــريان اُحلرمــــة إىل ُكــــلِّ  ،كتعليــــل حرمــــة اخلمــــر باإلســــكار  ،مســــاويا_ا ِمــــن شــــؤون احليــــاة البشــــرية

  .اخل... ُمسكر
ممّا يدرج حتتها مـا يفوقهـا  ،جميء بعض النصوص الناهية عّما هو أقل ُفحشاً وقُبحاً وضرراً  - ٦

ف7 ( :كقولـه تعـاىل  ،بـالُفحش والُقبــح والضـــرر
ُ
%ُهَمــا أ الـذي حيمـل النهــي عّمـا هــو  ،)١()فَــَال َيُقــل ل

ممّـــا يــــوحي باحتمـــال عــــدم  ،أو اإللـــزام بيســــري ِمـــن املعــــروف واملصـــلحة ،أعظـــم منـــه بــــالُقبح واملنكـــر
  .الرتخيص بْرتك ما يفوق يف األمهّية

والـذي  ،وجود نصـوص تُثبـت الـرباءة ِمـن التكليـف يف كـّل جمـال نشـّك بوجـود تكليـٍف فيـه - ٧
وإذا قرأنـا جممـوع حـاالت وجـود اُحلكـم  ).أصـل الـرباءة(ُأصطلح عليـه يف لُغـة علمـاء ُأصـول الفْقـه بــ 

تأّكد لنا أنّا ال نستطيع احلصـول علـى اُحلكـم الشـرعي بشـكٍل  ،اب والسّنةأو احتماهلا يف ثنايا الكت
فعمليــة اسـتفادة اُحلكـم ِمـن مصـدره ال حتصــل إالّ  ،أّمـا يف بقيّـة احلـاالت ،ميّسـر إالّ يف احلالـة اُألوىل

  .عن طريق االجتهاد وبْذل اُجلهد الِعلمي
  :مراحل إثبات القطع بالُحكم الشرعي

  :مها ،ول الفْقه وجود الدليل القطعي على اُحلكم الشرعي مبرحلتنيلقد صّور علماء أص
  وهي مرحلة وجود دليل مباشر على احلُرمة :مرحلة االستدالل املباشر - ١

____________________  
  .٢٣آية  :سورة اإلسراء) ١(

    



٣٤٦ 

  .وكحرمة اخلمر والزنا ،وكوجوب الصوم واحلجّ  ،كدليل وجوب الصلوات اخلمس  ،أو الوجوب
ـــرِد دليـــل قطعـــي علـــى اإللـــزام بالعمـــل :مرحلـــة االســـتدالل غـــري املباشـــر - ٢  ،ويقصـــد Oـــا أن ي

  .كخرب الثقة وخرب العْدل الواحد  ،باألدلّة اليت يستفاد منها أحكام ظّنيـة
فيكـون الظـّن بـاُحلكم النـاتج عـن  ،فيمنح القطع األّول ذلك الدليل الظّين درجة االعتبار واإللـزام

مثـل قولــه  ،خيــرج ِمـن دائـرة الظـّن الـذي ُ�ـي اإلنســان عـن العمـل بـه ،ظنّـاً شـرعياً معتبــراً  ،هـذا الـدليل
ــن% ال يُغــ/ ِمــَن اlــقِّ شــيئاً إن% اَهللا علــيٌم بمــا ( :تعـاىل ــاً إن% الظ% ْكــcَُُهْم إال% َظنّ

َ
َوَمــا يَت%بــُع أ

بعــد أن اكتسـب حّجيتـه ِمــن  ،وعندئـٍذ جيــب االلتـزام والعمـل مبــؤّدى الـدليل الظـّين  ،)١()َفْفَعلُــون َ
  .الدليل القطعي الداّل على وجوب العمل به

 ،وأمثاهلـا ِمـن األحكـام الظّنيـة ،واالستفادة ِمـن الظـواهر اللفظيـة ،وهكذا اكتسبت أخبار اآلحاد
  .اعتبارها اإللزامي

  :مراحل البحث عن الُحكم
الفْقـــه  - كمـــا صـــّورها العلمـــاء يف فْقـــه الشـــيعة اإلماميـــة  ،لبحـــث عـــن اُحلكـــم الشـــرعيإّن رحلـــة ا

  :تسري كاآليت - اجلعفري
ث عــن الــدليل القطعــي املوِصــل إىل اُحلكــم الشــرعي - ١ ث  ،يبــدأ العمــل بالبحــ إن وَجــد الباحــ فــ

  .دليل بالعاِمل أو القاطعوُمسّي َمن توّفر له هذا ال ،وجب العمل به ،كاخلرب املتواتر مثـالً   ،هذا الدليل
 ،كخـرب الثقـة  ،ولكنّـه حصـل علـى طريـٍق معتـَرب إىل اُحلكـم ،أّما إذا ْمل يتوفّر لـه دليـل قطعـيّ  - ٢

  وُمسّي هذا الباحث مبَن ،فإنّه ملَزم Oذا اُحلكم أيضاً  ،أو العْدل
____________________  

  .٣٦آية  :سورة يونس) ١(
    



٣٤٧ 

  .قام عنده الطريق
فعندئـِذٍ◌  ،وْمل حيصـل لـه طريـق إىل اُحلكـم املبحـوث عنـه ،ْمل يُقم عنده دليـل قطعـيّ  أّما أذا - ٣

ث بالشـــاّك أو اجلاهـــل وعندئـــٍذ أرَجعْتـــه الشـــريعة اإلســـالمية إىل مـــا يســـّمى باألصـــول  ،يســـّمى الباحـــ
  .وعليه أن يعمل Oا وْفق معايري وُأسس حمّددة ،فهي اليت حتّدد وظيفته الشرعية ،العملية

    



٣٤٨ 

  صول العمليةاألُ 
 ،وجـدير ذِكـره أّن يف كـّل مسـألة ِمـن مسـائل احليـاة يوجـد فيهـا أصـل إىل جانـب اُحلكـم الشـرعي

إن ُوجـــد الـــدليل عليهـــا ُعِمـــل بـــه وهـــذه األصـــول  .وإّال رجـــع املكّلـــف إىل العمـــل بـــذلك األصـــل ،فـــ
  :العملية هي

كمــا لــو كــان علــى   .زواهلــاإذا شــّك يف  ،ويعــين إبقــاء احلالــة املتيّقنــة الســابقة :االستصــحاب - ١
فــال يتصــّرف  ،فإنّــه يبــين علــى بقائــه ،مثّ شــّك يف زوال الغصــب ،يقــٍني ِمــن أّن هــذه األرض مغصــوبة

  .فيها
علـــيهم (علـــى مـــا وَرد عـــن أئّمـــة أهـــل البيـــت  ،وقـــد اعتمـــد فقهـــاء اإلماميـــة تثبيـــَت هـــذا األصـــل

َمــن كــان علــى ( ):عليــه الســالم(كقــول اإلمــام جعفــر الصــادق   ،ِمــن بيانــات يف هــذا الشــأن )الســالم
  .)١()فإّن الشّك ال ينقض اليقني ،فليمِض على يقينه ،يقٍني مثّ شكّ 

فيشـّك يف  ،وهي أصل ينطبق عندما يشكذ الباحث عن اُحلكم يف أصل التكليـف :البراءة - ٢
 ،وْمل يُقـم عنــده دليــل ؟أي يشـّك هــل هـو مكلّــف Oـذا التكليــف أو ال ؛ُحرمـة شــيٍء أو وجوبـه مــثالً 

  .كما أُوضح ذلك آنفاً   ،وال شيء عليه ،فعندئٍذ تكون ذّمته بريئة ،وال طريق على ثبوته
فالباحـث عنـدما  .)٢(وتـْرك مـا احُتمـل حرمتـه ،هو لزوم اإلتيـان مبـا احُتمـل وجوبـه :االحتياط - ٣

  بسبب احتمال النّص وعدم ؛حتصل له ُشبهة حترميية أو وجوبيه
____________________  

  ).ِمن أبواب نواقض الوضوء ١باب ( ٦ح / ١٧٦ :١وسائل الشيعة / احلّر العاملي) ١(
  .٤٢ص  :اصطالحات اُألصول ومعظم أحباثها/ علّي املشكيين) ٢(

    



٣٤٩ 

أو عــدم وجــود  ،أو تعــارض النصــوص ،فــال يســتطيع متييزهــا ،أو اشــتباه املصــاديق عليــه ،وضــوحه
وْفـــق  ،فَعليـــه أن يعمـــل Oـــذا األصـــل ،رّدداً بـــني شـــيئني أو أكثـــرنـــّص علـــى املقصـــود عنـــدما يكـــون مـــ
  .تفصيالت ثبّتها العلماء يف مظاّ�ا

ري املكلّـف بـني ِفعـل شـيٍء أو تركـه :التخيير - ٤ أو ختيـريه بـني  ،هو عبارة عن ُحكم العقل بتخيـ
  .مع عدم إمكان االحتياط ،ِفعلني

ولـيس يف اإلمكـان  ،رجحـان ألحـدمها علـى اآلَخـرفالتخيري يأيت عندما يواجـه املكلّـف أمـرين ال 
  .فعندئٍذ يكون خمّرياً بني الِفعل والرتك ،االحتياط

    



٣٥٠ 

  تقسيم اُألصول
درس علماء ُأصول الفْقـه اُألصـول األصـلية  ،ولتنظيم عملية االستنباط ومنهَجة التفكري اُألصويل

 .عثـور علـى دليـل يوصـلهم إىل اُحلكـمألّ�ـا مـرجعهم عنـد الشـّك واليـأس ِمـن ال ؛دراسًة ِعلميـًة دقيقـة
  :فقّسموا اُألصول على قسمني هي

ــــــة - ١  ،وأصــــــل الطهــــــارة ،والتخيــــــري ،واالحتيــــــاط ،والــــــرباءة ،كاالستصــــــحاب  :اُألصــــــول العملي
  .اخل... والفساد ،والصّحة

 .ألّن جمــال انطباقهــا هــو عمــل املكلّــف وتعيــني وظيفتــه ؛ومسيّــت هــذه األصــول باُألصــول العمليــة
  .واليأس ِمن العثور على دليل ،ألصل الذي يرجع إليه املكّلف عند الشّك يف التكليففهي ا
ــــة :اُألصــــول اللفظيــــة - ٢ ــــت أصــــوًال لفظي ــــاق هــــذه اُألصــــول أو القواعــــد  ؛ومسّي ألّن جمــــال انطب

  .األساسية هو األلفاظ اللَغوية
ألّن جمـال انطبـاق تلـك اُألصـول هـو األلفـاظ اللَغويـة  ؛وتسّمى أيضـاً باُألصـول اللفظيـة العقالئيـة

  .عندما يتعاملون مع كالم املتكّلم ،وْفق طريقة العقالء
  .فاكتسبت احلّجية الشرعية ،فأقّر بذلك هذه الطريقة ،وقد جرى املشرّع على طريقتهم

وأصـالة  ،وأصـالة عـدم النقـل ،وأصـالة عـدم االشـرتاك ،أصالة عدم الوْضع :وِمن اُألصول اللفظية
  .اخل... وأصالة العموم وأصالة اإلطالق ،وأصالة احلقيقة ،وأصالة الظهور ،عدم اإلضمار

    



٣٥١ 

  :ونشّك يف ما أراده املتكّلم ِمن كالمه ،فعندما نواجه نّصاً كالمياً 
ألصـل يف الكـالم ألّن ا ؛فعندئٍذ يُبىن على أّن مراد املتكّلم هو احلقيقـة ،هل أراد احلقيقة أو ا]از

هــل أُريــد منهــا عنــد  ،وإذا شــككنا يف ألفــاظ العمــوم .مــا ْمل يثبــت لــدينا أنّــه أراد ا]ــاز ،هــو احلقيقــة
ألّن األصـل يف  ؛ُبَين على أّن املراد يف هذا الكالم هو العمـوم ،األعّم أو األخصّ  ،استعماهلا يف هذا

  .وْضعها هو إرادة العموم
ريه ،مشـرتك بــني معنَيــني مــثالً  وإذا شـككنا أّن هــذا اللفــظ هــو  ،أو هـو خــاّص Oــذا املعــىن دون غــ

ألّن األصــــل يف وضــــع األلفــــاظ هــــو عــــدم  ؛بُــــَين علــــى أّن اللفــــظ خــــاّص Oــــذا املعــــىن وغــــري مشــــرتك
  .وهكذا يكون التعامل مع األصول اللفظية مجيعها .فريجع إىل األصل عند الشكّ  ،االشرتاك

وانعـدام  ،ه عمليـة الرجـوع إىل اُألصـول األصـلية عنـد الشـكّ وبتلك الدراسة نّظم ِعلم أصول الفقْ 
  .الدليل املبنيِّ للُحكم

يكشــــف لنـــا ُعمــــق ودقّـــة التفكــــري الفقهــــي يف  ،إّن هـــذا اإلتقــــان املنهجـــي يف عمليــــة االســـتنباط
واألْخــذ منهمــا  ،واحلــرص الشــديد علــى فـَْهــم كتــاب اهللا وســّنة نبّيــه الكــرمي ،مدرســة الشــيعة اإلماميــة

ممّــا يكشــف عــن اخلصــوبة  ،يم احليــاة البَشــرية بشــّىت مشــاكلها وحوادثهــا واحتيــاج اإلنســان إليهــالتنظــ
 ،واحلرص علـى طاعتـه ،واالرتباط الوثيق خبالق الوجود ،والوعي املتكامل ،والفْهم األصيل ،التشريعية

  .والعمل بأحكامه
    



٣٥٢ 

    



٣٥٣ 

  الفصل التاسع

  المنهج السلوكي

  )السالمعليهم (في مدرسة أهل البيت 
    



٣٥٤ 

    



٣٥٥ 

ـــاء شخصـــيته ،الرســـالة اإلهليـــة رســـالة تربويـــة هـــدفها تربيـــة اإلنســـان وتنظـــيم ســـلوكه واّجتاهـــه  ،وبن
  .وتكوين منهج وطريقة للَفْهم والسلوك ،الفكري والعملي يف احلياة

الــذي  ،هــو املـرّيب واملعلّــم لإلنســان وفْـق مــنهج القــرآن ،)صـّلى اهللا عليــه وآلــه(ولقـد كــان الرســول 
  .استوعب أبعاده وأهدافه ومقاصدهوعاه و 

وبـدأت عناصـر عديـدة تـؤثّر يف  ،بدأ االحنالل الرتبوي ،وبعد غياب الشخصية النبويّة بفرتة زمنية
فكـان هنـاك ثالثـة عناصـر أساسـية أثّـرت  ،الفْهم اإلسالمي لرتبية اإلنسان وسلوكيّته العاّمة يف احلياة

  :وهي ،ة السلوكية يف ا]تمع اإلسالميوالنظري ،تأثرياً بالغاً يف الفْهم املنهجي
  .السياسة - ١
  .ثقافة الشعوب واألُمم اليت تفاعلت مع الفكر وا]تمع اإلسالميني - ٢
وتسـتنبط منـه  ،الفْهم الذايت والتكوين النْفسي للشخصيات اليت حاولت أن تْفهم اإلسالم - ٣

لتحديـد النظريـة السـلوكية واملنهجيـة العمليـة و  .ونظريـًة يف األخـالق والرتبيـة والسـلوك ،منهجاً سـلوكياً 
  .أمهّية بالغة يف حياة األُّمة ووْضعها احلضاري

  ونظام ،ِدين عمليّ  ،)صّلى اهللا عليه وآله(كما مارسه رسول اهللا   ،فاإلسالم
    



٣٥٦ 

 ،والعبـادة والعمـل ،ويرفض الفصل بني املـاّدة والـروح ،ومنهج يربط بني الدنيا واآلِخرة ،اجتماعيّ 
ويــــدعو إىل تكــــوين وبنـــــاء اإلنســــان االجتمــــاعي بأخالقــــه وســــلوكه وعباداتـــــه  ،واألخــــالق وا]تمــــع

  .وقوانينه
ويســتطيع الباحــث واحملّلــل احلضــاري واالجتمــاعي أن جيــد تــأثري العوامــل الثالثــة اآلنفــة الــذِكر يف 

ثري السياســــة يف فتــــأ ،وبُنيــــة الفــــرد وا]تمــــع املســــلم بشــــكٍل واضــــٍح وجلــــيّ  ،تكــــوين املــــنهج الســــلوكي
أثري جهــاز الســلطة الــذي آَمــن بفْهــٍم  ،التفكــري والــوعي والرتبيــة واملــنهج الســلوكي واضــح ِمــن خــالل تــ

 ،وعمــل علــى تعميمــه ونشــره ،يف جمــال العقيــدة والفْقــه واحليــاة السياســية واألخــالق ،معــّني لإلســالم
  ،يف العهـدين األَُمـوّي والعّباسـي فانتهج وْضعاً تربوياً ورؤًى ونظريات لصـاحل الوضـع السياسـي القـائم

وتكـريس  ،واخلضـوع للسـلطة القائمـة بـالقْهر والغَلبـة ،كاجلربية واإلرجـاء وعـْزل العلمـاء عـن السياسـة
  .أو نقض بيعة الظامل والثورة عليه ،وُحرمة الرّد عليه ،نظرية طاعة احلاكم اجلائر

فلجـأ  ،الـبعض ِمـن الصـلحاء والعلمـاء كما صنع الوضُع اإلرهايب للسلطات ردَّ ِفعٍل سـلبياً لـدى
فنشــأت يف ِظــّل اإلرهــاب الســلطوي وانغمــاس احلكــام يف القتــل  ؛إىل العزلــة واالنكفــاء علــى الـــذات

 ،واكتنــاز األمــوال وا]ــوهرات والنفــائس ،واالشــتغال بــاملالهي وامللــّذات واجلــواري ،والصــراع الــدنيوي
 ،والتفكــري والعمــل لآلخــرة ،لتفكــري والعمــل للحيــاةوبــني ا ،نشــأت فكــرة الفصــل بــني الــِدين والــدنيا

  .وكان هذا الفْهم ِمن أخطر الكوارث اليت حّلت بالتفكري واملنهجية اإلسالميني
فنشــأت االّجتاهــات  ؛كمــا ســاهم تفكــري الشــعوب اليونانيــة والبوذيــة والنصــرانية والصــينية واهلنديــة

 ،وتــدعو إىل االبتعـــاد عــن الـــدنيا واالنطــواء الفـــردي ،الصــوفية االنعزاليــة والرهبانيـــة الــيت تـــرفض احليــاة
يف زوايـــا التكايـــا واخللَـــوات  ،فنشـــأت نظريـــات أخالقيـــة تـــدعو إىل الفرديـــة وتكامـــل الـــذات الفـــردي

  وتكميل الذات ،وِشَعب اجلبال
    



٣٥٧ 

  .با]اهدة الفردية والرياضات الروحية البعيدة عن ا]تمع واحلياة
الســـّيما دراســـات التحليـــل النْفســـي علـــى فْهـــم الشخصـــية  ،نْفســـيةوتُعيننـــا التجربـــة والدراســـات ال

ومسـتوى قـوى العقـل ِمـن  ،وتؤّكد أّن النزعات الذاتية والتكوين النْفسي والعصـيب ،واّجتاهها يف احلياة
والواقعية الِعلمية تؤثّر يف اّجتـاه الشخصـية يف احليـاة وقبوهلـا هلـذا املـذهب السـلوكي أو  ،الَوْهم واخليال

  .ذاك
 ،وحتّولـــت إىل فلســـفات ونظريـــات ســـلوكية وأخالقيـــة وتربويـــة ،وقــد نُظّـــرت كـــّل تلـــك االّجتاهـــات

  .ذات تأثري يف الفكر والسياسة واملمارسة االجتماعية
بتطويــــع النصــــوص وتأويــــل املفــــاهيم ِمــــن  ،وكثــــرياً مــــا حــــاول أصــــحاOُا الِتمــــاس الــــدليل الشــــرعي

وكانت هذه احملاولة املنهجية ِمن أخطر احملـاوالت علـى فْهـم  ،الكتاب والسّنة لصاحل تلك النظريـات
  .باإلضافة إىل حتريف الَفْهم والنظرية ،اجلانب العملي ِمن اإلسالم

فـــإّن الَفْهـــم والُبنيـــة  ،ومبـــا أّن الـــوعي واملعرفـــة يرتكـــان أثـََرمهـــا الفّعـــال ّيف الســـلوك واملـــنهج الســـلوكي
عرِفيــة الــيت أنتَجْتهــا مدرســة أهــل ا

َ
كانــا قــد بلــَورا نظريــًة   ،لبيــت بفْهِمهــا ووْعِيهــا للرســالة اإلســالميةامل

والعزلـة االجتماعيـة واألخالقيـة  ،السّيما اّجتاه التصّوف ،للسلوك متمّيزة عن اّجتاهات إسالمية كثرية
  .الفردية

 ،ينواالعتقـاد باالختيـار اإلنسـا ،فمثًال كـان اإلميـان بوجـوب االسـتقامة التاّمـة يف سـلوكية احلـاكم
 ،ونقاء التعامل معهمـا ِمـن الرواسـب الفكريـة الوافـدة ،واعتماد الكتاب والسّنة مصدراً للفْهم واملعرفة

 ،وقبـــول مبـــدأ التأويـــل امللتـــزم ،واعتمـــاد العقـــل واملـــنهج العقلـــي يف حبـــث القضـــايا واالســـتدالل عليهـــا
يــاة الفكريــة واالجتماعيــة كــان قــد أنــتج شخصــيًة هلــا اّجتــاه ســلوكي يف احل  ،ورفْــض التفســري التربيــري

ـــــة يف بنـــــاء احليـــــاة اإلســـــالمية وإعطـــــاء القـــــَيم الرســـــالية ،والسياســـــية الصـــــفة  ،وســـــاهم مســـــامهًة فّعال
  السّيما املشاركة يف ،االجتماعية والعملية

    



٣٥٨ 

فتبلــور بــذلك مــنهٌج ســلوكي لــدى هــذه  ؛وتبــّين َدور املعارضــة للظلــم واالحنــراف ،احليــاة السياســية
  :على اُألسس اآلتيةيبتين  ،املدرسة

  .اإلميان بأّن اإلنسان كائٌن مريٌد خمتار - ١
ممّــا أبعــد هــذا  ،والتعامــل مــع ا]تمــع والغيــب وظــواهر الطبيعــة واحليــاة ،العقالئيــة يف الَفْهــم - ٢

  .االّجتاه عن اخلرافة والتخّلف والتحّجر الذهين
ا أفـاده ظـاهر اللفــظ وفْـق نظـام اللغــة والعمـل مبــ ،اإلميـان ُحبّجيّـة الظهـور يف الكتــاب والسـّنة - ٣

والتحريـــف واالحنـــراف  ،ممـّــا أبعــد الفكـــر والســلوك يف هـــذه املدرســـة عــن الباطنيـــة والتأويــل ؛وقوانينهــا
  .السلوكي

ِمــن خــالل العمــل السياســي  ،الرتبيــة اإلجيابيــة جتــاه مشــاكل ا]تمــع السياســية واالجتماعيــة - ٤
  .االحنرافواملعارضة الفكرية والسياسية حلاالت 

 ،ِمـــن خـــالل اإلميـــان مببـــدأ اإلمامـــة ،والـــدنيا واآلخـــرة ،رْفـــض الفصـــل بـــني الـــِدين والسياســـة - ٥
  .واّحتاد اخلّط الفكري والسياسي يف شخصية اإلمام

 ،والــدنيا واآلخــرة ،الـيت فصــلت بــني عـاَلَمي املــاّدة والـروح ،الوقـوف بوجــه السـلوكية املنحرفــة - ٦
  .بالرّد على التصّوف والرهبانية والدخول يف صراع فكري وسلوكي ضّدها

علـى أسـاس مـنهٍج  ،وبذا بلورت مدرسة أهل البيت اخلّط السلوكي القـومي للفـرد وا]تمـع والدولـة
ة عــن الــوعي اإلســـالمي األصــيل والفْهــم الكامــل حملتـــوى  ،علمــيٍّ ورؤيــٍة عمليــة ومبدئيــة حمـــّددة معــربِّ

ــــــى تــــــربيتهم إلتباعهـــــــم ؛المية وأهــــــدافهاالرســــــالة اإلســــــ ويف وصــــــاياهم وحــــــوارا_م  ،فانعكســــــت عل
والـداعني إىل الرضـوخ والطاعـة  ،السـّيما اجلربيّـة واملتصـّوفة ،ومنـاظرا_م ألصـحاب املـذاهب السـلوكية

  .واملبتدعني للِبدَع واألضاليل ،واملتأّولني لكتاب اهللا بالباطل ،للسلطان اجلائر
    



٣٥٩ 

 ،ِمـن روايـات ومنـاظرات وتفسـري ومراسـالت )عليهم السـالم(در عن أهل البيت ِمن قراءة ما ص
نعـرف  ،واليت بلغـت عشـرات اآلالف يف كتُـب احلـديث والِسـَري والفْقـه والتفسـري واألخـالق والعقيـدة

صــّلى اهللا وعليــه (أّن اإلميــان يف هــذه املدرســة يعــين العمــل وااللتــزام بكتــاب اهللا واالســتنان بســّنة نبيّــه 
  ).آلهو 

ري والبنـــاء  ،وأّن جهـــادهم الفكـــري والسياســـي كـــان مّتجهـــاً لرتبيـــة اإلنســـان ومواصـــلة عمليـــة التغيـــ
ببنــاء فئــٍة وتيّــاٍر ِمــن  ،)صـّلى اهللا عليــه وآلــه(الــذي انتهجــه الرســول الكــرمي حمّمــد  ،الفكـري والســلوكي

احلركــة الفاعلــة يف تــاريخ األُّمــة فيكّونــون القــّوة املغــّرية و  ،األتبــاع الــذين حيملــون الِعلــم والــوعي والعمــل
  .وعالقتها بالرسالة

ال يقبــل اهللا ( :هــذا املفهــوم بقولــه )عليهمــا الســالم(وقــد تــرجم اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق 
وَمـن ْمل يعمـل فـال معرفـة  ،فَمن عرف دلّته املعرفة علـى العمـل ،وال معرفة إّال بعمل ،عمًال إّال مبعرفة

  .)١()عضه ِمن بعضأال إّن اإلميان ب ،له
عّما  ،وإخالصه Oا أن حيجبه ال إله إال اهللا ،ال إله إّال اهللا خملصاً دخل اجلّنة :َمْن قال( :وبقوله
  .)٢()حّرم اهللا

وأّن حمّمـداً  ،شـهادة أن ال إلـه إالّ اهللا( :فقـال ،مجيـل بـن درّاج عـن اإلميـان ،وسأله أحد أصحابه
ال يثبـت  :قـال ؟فالعمل ِمن اإلميـان :قلت ،بلى :قال ،عمل) بـ(أليس هذا  :قلت :قال ،رسول اهللا

  .)٣()والعمـل منـه ،لـه اإلميان إّال بالعمل
فاملعرفـة  ،ويتكامـل معهـا ،ويقوم على أساسـها ،كما يرتبط باملعرفة  ،وهكذا يرتبط العمل باإلميان

  ،ئق ثالث مرتابطة يف البنـاء الفكـري والعملـيحقا ،والعمل وااللتزام ،واإلميان به ،باهللا وَوْعِي شريعته
  كما يصّورها اإلمام

____________________  
  ).باب َمن عمل بغري ِعلم( ٢ح /  ٤٤ :١اُألصول ِمن الكايف / الكليين) ١(
  .١٢ صفات الشيعة/ الصدوق) ٢(
  ).البدن كّلها باب يف أّن اإلميان مبثوث جلوارح( ٦ح / ٣٨ :٢ اُألصول ِمن الكايف/ الكليين) ٣(

    



٣٦٠ 

  ).عليه السالم(الصادق 
وعليه أن يتابع مع نْفسه عملية التغيري الـذايت  ،واإلنسان مسؤول عن اإلميان والعمل واملعرفة معاً 

  .ومواصلة الَسري التكاملي يف حياته الفردية واالجتماعية ،وحماسبة النْفس
ؤّكـد أّن َمـن ْمل يلتـزم بأحكـام اإلسـالم وي ،هذه احلقيقة )عليه السالم(يوّضح اإلمام علّي اهلادي 

  .وال ميِلك حّق االنتماء إليهم ،فليس منهم ،وِقَيمه وحياسب نْفسه
 ،فـإْن عمـل حسـناً اسـتزاد اهللا ،لـيس منّـا َمـْن ْمل حياسـب نْفسـه يف كـّل يـوم( ):عليه السالم(قال 

  .)١()وتاب إليه ،وإن عمل سّيئاً استغفر اهللا منه
 ،إىل تربيــة الضـمري اإلميــاين والـوازع الــذايت باحملاســبة ،مليـة يف مدرســة أهـل البيــتوتّتجـه الرتبيــة الع

  .وبناء الذات الداخلي واإلخالص البعيد عن الرياء والنفاق
ذكرتـه  ،َمْن ذكرين سرّاً  ):عّز وجلّ (قال اهللا ( :قوله )عليه السالم(فقد روي عن اإلمام الصادق 

  .)٢()عالنية
  .)٣()شيعتنا الذين إذا خَلوا ذكروا اهللا كثرياً ( ):عليه السالم(وروي عنه 

 ،أّن معـىن التشـّيع هلـم هـو االلتـزام النمـوذجي باإلسـالم )علـيهم السـالم(ويؤّكـد أئّمـة أهـل البيـت 
بـــل هـــو انتمـــاء فكـــٍر وســـلوٍك ومـــنهٍج لـــوْعِي  ،كانتمـــاء الفـــرد إىل عشـــريته  ،ولـــيس االنتمـــاء الشـــكلي

مـا جيـب أن يكـون عليـه  )عليه السـالم(ام جعفر بن حمّمد الصادق لذا يصف اإلم ؛اإلسالم وفْهِمه
  شيعتنا أهل( :أتباع أهل البيت بقوله

____________________  
  ).باب حماسبة العمل( ٢ح / ٤٥٣ :٢اُألصول ِمن الكايف / الكليين) ١(
  ).باب ِذكر اهللا يف الِسرّ ( ١ح / ٥٠١ص  :املصدر السابق) ٢(
  ).كثرياً ) عّز وجلّ (باب ِذكر اهللا ( ٢ح / ٤٩٩ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٣٦١ 

 )١(أصـحاب إحــدى ومخسـني ركعــة ،وأهــل الوفـاء واألمانــة وأهـل الزهـد والعبــادة ،الـورع واالجتهـاد
وجيتنبـون كـّل  ،وحيّجـون البيـت ،يزّكـون أمـواهلم ،الصـائمون بالنهـار ،القائمون بالليـل ،يف اليوم والليلة

  .)٢()حمّرم
وما جيب أن يلتزمـوا بـه ِمـن اإلميـان  ،)صّلى اهللا عليه وآله(ويف مورٍد آَخر يصف شيعة آل حمّمد 

ة يف مسرية األُّمة ؛والعمل واهللا ما شيعة علـّي ( :فيقول ،ليكونوا قدوًة وقّوًة فكرية وحركية مؤثّرة وُمَغريِّ
  .)٣()وخاف عقابه ،ا ثوابهورج ،وعمل خلالِقه ،إالّ َمن عفَّ بطنه وفرجه )صلوات اهللا عليه(

ممّـن  ،الـذين شـّذوا عـن مـنهج أهـل البيـت ،رّداً علـى املنحـرفني )عليـه السـالم(ونقرأ لإلمـام البـاقر 
فـإنَّ مـواال_م  ،وقالوا بأّن االنتماء إىل أهل البيت يكفي عن العمـل وااللتـزام ،اّدعوا االنتساب إليهم

  .وحدها ضمانة لدخول اجلّنة
يكتفـــي َمـــن اّختـــذ التشـــّيع أن يقـــول حبّبنـــا أهـــل  :يـــا جـــابر( :جلـــابر اجلعفـــي )عليـــه الســـالم(قـــال 
وأداء  ،والتخّشـع ،ومـا كـانوا يُعَرفـون إالّ بالتواضـع ،فواهللا ما شيعتنا إّال َمن اتّقى اهللا وأطاعه! ؟البيت
وأهـــل  ،فقـــراءوالتعّهـــد للجـــريان ِمـــن ال ،والـــّرب بالوالـــدين ،والصـــالة ،والصـــوم ،وكثـــرة ذِكـــر اهللا ،األمانـــة
وكــّف األلُســن عــن النــاس إّال ِمــن  ،وتــالوة القــرآن ،وصــدق احلــديث ،واأليتــام ،والغــارمني ،املســكنة

  .وكانوا أُمناء عشائرهم يف األشياء ،خري
يــا جــابر ال تــذهّنب بــك  :فقــال يل ،يــا ابــن رســول اهللا مــا نعــرف أحــداً Oــذه الصــفة: قــال جــابر

إّين ُأحـــّب  :فلـــو قـــال ،وأتـــوالّه )صـــلوات اهللا عليـــه(علّيـــاً  حســـب الرُجـــل أن يقـــول ُأحـــبّ  ،املـــذاهب
  ورسول اهللا خري ِمن ،)صّلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

____________________  
  .إشارة إىل أداء صالة النافلة إضافة إىل الصالة الواجبة) ١(
  .٩ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .١٤ص  :املصدر السابق) ٣(

    



٣٦٢ 

 ،فـاتّقوا اهللا واعملـوا ِلمـا عنـد اهللا ،ّمث ال يّتبع سريته وال يعمل بسّنته ما نفعه حّبه إيّاه شيئاً  ،عليّ 
  .وأعملهم بطاعته ،أَحّب العباد إىل اهللا وأكرمهم عليه أتقاهم له ،ليس بني اهللا وبني أحد قرابة

وال على اهللا  ،نا براءة ِمن الناروما َمعَ  ،يا جابر ما يتقّرب العبد إىل اهللا تبارك وتعاىل إّال بالطاعة
وال تنــال  ،وَمـن كــان هللا عاصـياً فهـو لنــا عـدوّ  ،َمـن كــان هللا مطيعـاً فهـو لنــا ويلّ  ،ألحـد مـنكم حّجــة

  .)١()واليتنا إّال بالعمل والورع
واهللا مــا َمَعنــا ِمــن اهللا .. .( :مــرّة ُأخــرى هــذه احلقيقــة بقولــه )عليــه الســالم(ّمث يؤّكــد اإلمــام البــاقر 

فَمــن كــان  ،وال يتقــّرب إىل اهللا إالّ بالطاعــة ،وال لنــا علــى اهللا حّجــة ،ومــا بيننــا وبــني اهللا قرابــة ،بــراءة
  .)٢()وَمن كان منكم عاصياً ْمل تنفعه واليتنا ،فيكم مطيعاً نفعته واليتنا

ة وألتبـــاعهم بصـــور  ،يف تـــربيتهم لألُّمـــة بصـــورٍة عاّمـــة )علـــيهم الســـالم(ويرتّكـــز مـــنهج أهـــل البيـــت 
لتكـون تربيـة قرآنيـة نبويّـة  ؛باالقتداء بسرية رسـول اهللا وبنَـْهجـه يف احليـاة وااللتـزام بكتـاب اهللا ،خاّصة
  .أصيلة

إّن اهللا تبـارك وتعـاىل خـصَّ رسـول ( :يوصـي أتباعـه بقولـه )عليه السـالم(لذا جند اإلمام الصادق 
إْن كانــت فــيكم فامحــدوا اهللا عــّز وجــلّ  ،فــامتحنوا أنفســكم ،اهللا مبكــارم األخــالق وارغبــوا إليــه يف  ،فــ

ق والسـخاء والغـرية  :فذكرها عشـرة ،الزيادة منها اليقـني والقناعـة والصـرب والشـكر واحللـم وُحسـن اخلُلُـ
  .)٣()والشجاعة واملروءة

 ،ن ميـوتإّين ألكـره للرُجـل أ( :فيقـول ،يف مورٍد آَخر هـذا االّجتـاه السـلوكي )عليه السالم(ويؤّكد 
  .)٤()ْمل يأت Oا )صّلى اهللا عليه وآله(وقد بقَيت عليه ِخلَّة ِمن خالل رسول اهللا 

____________________  
  .١٩ - ١٨ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٦٧ص  :مشكاة األنوار/ الطربسي ) ٢(
  .٤٩ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ٣(
  .٣٩ص  :مكارم األخالق/ الطربسي ) ٤(

    



٣٦٣ 

 ؛ومالزمـة كتـاب اهللا تعـاىل ،حنـو الرتبيـة القرآنيـة )علـيهم السـالم(ويّتجـه اهتمـام أئّمـة أهـل البيـت 
  .ودعوته )صّلى اهللا عليه وآله(مستٍق ذلك ِمن َمعني الرسول  ،لبناء جيٍل قرآينٍّ أصيل

اهللا  صــّلى(عــن الرســول اهلــادي حمّمــد  )عليهمــا الســالم(روى اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق 
ــــه(قــــال رســــول اهللا ( :قولــــه )عليــــه وآلــــه ــــه وآل ــــاس بالتخّشــــع يف الِســــّر  ):صــــّلى اهللا علي إنَّ أحــــقَّ الن
  .َحلامل القرآن ،وإنَّ أحقَّ الناس يف السّر والعالنية بالصالة والصوم .َحلامل القرآن ،والعالنّية

يـا حامـل  .زَّز به فُيِذّلك اهللاوال تع ،يا حامل القرآن تواضع به يرفُعك اهللا :ّمث نادى بأعلى صوته
  .وال تزّين به للناس فُيشينك اهللا به ،]به[القرآن تزيّن به هللا يُزيّنك اهللا 

 )١(وَمـْن مجـع القـرآن فنولـه .ولكّنه ال يوحى إليـه ،َمن خَتم القرآن فكأّمنا أُدرجت النبوَّة بني جنبيه
ولكنّــه يعفـــو  ،وال حيـــدُّ فــيَمن حيــدُّ  ،وال يغضــب فــيَمن يغضــب عليــه ،ال جيهــل مــع َمــن جيهــل عليـــه

فظــنَّ أّن أحــداً ِمــن النــاس أُوت أفضــل ممّــا  ،وَمــن أُوَيت القـــرآن .ويصــفح ويغفــر وحيلــم لتعظــيم القــرآن
  .)٢()فقد عّظم ما حّقر اهللا وحّقر ما عظَّم اهللا ،أُويت

يسـتويل السـوق واملـال لـئالّ  ؛وحيـّثهم علـى تـالوة كتـاب اهللا ،ّمث يذّكر أصحابه املشـتغلني بالتجـارة
أن ال  ،إذا رجــع إىل منزلــه ،مــا مينــع التــاجر مــنكم املشــغول يف ســوقه( :فيقــول هلــم ،علــى اهتمــامهم

وُميحـى عنـه َعشـر  ،فُتكَتب له مكان كّل آية يقرؤها َعشـر حسـنات ،ينام حّىت يقرأ سورة ِمن القرآن
  .)٣()سّيئات

____________________  
  .وأصله ِمن التناول ،أي حّقك وينبغي لك ؛نولك أن تفعل كذا :ِمن قوهلم) ١(
  .٦٠٤ :٢اُألصول ِمن الكايف / الكليين ) ٢(
  .٦١١ص  :املصدر السابق) ٣(
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  الخاتمة
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٣٦٧ 

يعاً ( ِRَ َبِْل اِهللاgِ َواْقتَِصُموا(  
ُكْم فَاْقبُُدونِ ( نَا َربُّ

َ
ًة َواِحَدًة َوأ م%

ُ
تُُكْم أ م%

ُ
  .)١()إِن% َهِذهِ أ

) 
َ
ك ْعَداًء فَ

َ
ْذ ُكنتُْم أ قُواْ َواْذُكُرواْ نِْعَمَت ابِّ َعلَيُْكْم إِ يعاً َوَال َيَفر% ِRَ َِّبِْل ابgِ ْل%َف َواْقتَِصُموا
نَقَذُكم مِّ 

َ
أ َن اy%اِر فَ َ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ َmَ نتُْمIُْصبَْحتُم بِِنْعَمِتِه إِْخَواناً َو

َ
نَْهـا َكـَذلَِك َنWَْ قُلُوبُِكْم فَأ

ُ ابُّ لَُكْم آيَاتِِه لََعل%ُكْم َيْهتَُدونَ  ِّWَ٢()يُب(.  
ٍء فَُردُّوُه إَِ. ابِّ َوالر%ُسولِ .. .( ْnَ 9ِ إِن َينَاَزْقتُْم

  .)٣()...فَ
 ،ِمـن عنـد اهللا إىل البشـرية مجيعهـا )صـّلى اهللا عليـه وآلـه(اإلسالم هو الِدين الـذي جـاء بـه حمّمـد 

  .Oذه الرسالة اخلالدة ،اطَبة مبختلف أجياهلا وأزما�اوهي خم
وبنــاء األُّمــة اإلســالمية علــى  ،وإّن ِمــن ُأســس ومبــادئ اإلســالم األساســية هــي توحيــد املســلمني

وهكــذا عاشـت األُّمــة موّحــدة يف  .وحتـت ِظــّل قيــادة سياسـية وبُنيــة اجتماعيـة واحــدة ،أسـاس فكــري
  بعيدة عن )آلهصّلى اهللا عليه و (عهد رسول اهللا 

____________________  
  .٩٢آية  :سورة األنبياء) ١(
  .١٠٣آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .٥٩آية  :سورة النساء) ٣(

    



٣٦٨ 

  .وميّزق وحد_ا ،اخلالف الفكري والسياسي الذي ُيشّتت ْمجعها
صـّلى اهللا (كـّرس القـرآن الكـرمي والرسـول العظـيم   ،وألمهّية الوحدة وُعمق أثرهـا يف حيـاة املسـلمني

لرتكيز دعائم الوحدة ومحايتهـا ِمـن التصـدّع  ؛جزءاً كبرياً ِمن خطاOما واهتمامهما الرتبوي )عليه وآله
  .فإّن مصري األّمة والرسالة واحلياة اإلسالمية مرتّبة بوحدة األّمة ومتاسك بنائها .والُفرقة واخلالف

القــــرآن الكــــرمي ودينــــه (م حبْبلــــه املتــــني باالعتصــــا ،أْمــــر وجــــوٍب وإلــــزام ،لــــذلك أَمــــر اهللا املســــلمني
فإّن عاقبـة ذلـك هـو الَضـعف والتمـّزق واهلزميـة أمـام  ،و�اهم ْ�َي حترمي عن الُفرقة واخلالف ،)العظيم

  .العدّو الذي يرتّبص باملسلمني الدوائر
ــْذَهَب ِر[ُُكــمْ ( ــلُواْ َوتَ ْفَش ــازَُعواْ َفتَ ــوَ$ُ َوَال َينَ ــواْ اب% َورَُس ِطيُع

َ
ــَع  َوأ ُواْ إِن% اب% َم ِ̀ َواْصــ

ابِِرينَ    .)١()الص%
فمّزقـت بُنيـتهم  ،فأحَدثت الُفرقـة واخلـالف بـني املسـلمني ،ولقد تدّخلت أسباب وعوامل عديدة

فصــاروا كمــا أخــرب اهللا ســبحانه ِضــعافاً  .وأّججــت نــار الصــراع ،وأوجــدت احلــواجز النفســية ،الفكريــة
  .وهلمخيافون أن يتخطّفهم الناس ِمن حَ 

مبـا متلِـك ِمـن فكـٍر وعقيـدٍة وتشـريٍع وحضـارٍة  ،إّن املسلمني اليـوم هـم أّمـة ِمـن أعظـم أُمـم األرض
وكتلـــة بشـــرية يزيـــد تعـــدادها علـــى  ،وموقـــع اســـرتاتيجي فريـــد ،وثـــروات طبيعيـــة ضـــخمة ،وتـــاريٍخ جميـــد
  .مليار إنسان

 ،ن يكونــوا أّمــًة حضــارية قائــدةإّن هــذه العناصــر البشــرية والفكريــة والطبيعيــة لتؤّهــل املســلمني أل
كانـــت ِمـــن أخطـــر   ،غـــري أّن ِحمنـــة الُفرقـــة واخلـــالف والتمـــّزق املـــذهيب والقـــومي واإلقليمـــي والسياســـي

  .وتسّببت يف ضْعفهم وختّلفهم ،العوامل اليت قّوضت قّوة املسلمني
____________________  

  .٤٦آية  :سورة األنفال) ١(
   



٣٦٩ 

أن  ،والــدارس لتــاريخ الفكــر ونشــأة الِفــَرق واملــذاهب واآلراء الفقهيــةويســتطيع الباحــث التــارخيي 
  :واليت ِمن أبرزها ،يشّخص عّدة قضايا يف مسألة اخلالف وتعّدد اآلراء

يعتـــرب اخلـــالف يف مســـألة اإلمامـــة والسياســـة أّول خـــالف  :اخلـــالف يف اإلمامـــة والسياســـة - ١
يف ســقيفة بــين  )صــّلى اهللا عليــه وآلــه(ســول اهللا عنــدما اختلفــوا يــوم وفــاة ر  .شــَطر الصــّف اإلســالمي
سـعد بـن  :وُهـم ،فكـان هلـم ثالثـة مرّشـحني إلشـغال هـذا املوقـع اخلطـري ،ساعدة َحول هذا املنصـب

  .وعلّي بن أيب طالب ،وأبو بكر ،عبادة
وبقـَي اإلمـام  ،وقد انتهى َدور سعد بن عبادة السياسي بانتهاء االجتمـاع يف سـقيفة بـين سـاعدة

ينظــر إليــه الكثــري ِمــن الصــحابة كمرّشــح للخالفــة ومســتحّق  ،حمــوراً قياديــًاَ◌ علــى امتــداد حياتــهعلــّي 
فانسـحب ِمـن املواجهـة السياسـية طيلـة  ،غري أّن اإلمام علّياً آثر وحـدة املسـلمني ومجْـع كلمـتهم ،هلا

 :ل كلمتــه اخلالــدةوقــا .ومــارس َدوره كمرشــٍد ومَوّجــٍه وناصــٍح ومبــنيِّ لألحكــام ،حيــاة اخللفــاء الثالثــة
  .واهللا ُألسلِّمّن ما سِلمْت أُمور املسلمني

ويشــهد التــاريخ بــردِّه العنيــف علــى  ،وْمل يســَمح بتحويــل قضــيّته إىل مواجهــة ونــزاع بــني املســلمني
مـا بـال هـذا ( :عندما حاول أن جيّر املوقـف إىل صـراٍع دمـويٍّ بـني املسـلمني بقولـه لعلـيّ  ،أيب سفيان

  .)١()....واهللا لئن شئَت ألمألّ�ا عليه َخيًال ورجاالً  ،يٍّ ِمن قريشاألْمر يف أقّل حَ 
 :الــذي ال يعــرف املســاومة وال إيثــار الــدنيا علــى املبــادئ ،فيزُجــُره ويــرّد عليــه غاضــباً بقولــه املبــدئي

  وإّنك واهللا طاملا بغيت ،إّنك واهللا ما أردت Oذا إالّ الفتنة(
____________________  

  .٢٠٩ :٣تاريخ األمم وامللوك / الطربي ) ١(
    



٣٧٠ 

  .)١()ال حاجة لنا يف نصيحتك ،اإلسالم شرّاً 
وحـافظ علـى وحـدة  ،ووقف بوجه الفتنة ،وهكذا فّوت عليٌّ الفرصة على املتصّيدين باملاء العِكر

  .األُّمة
اسـة فربَزت عندما برز احلزب األَُموي كقـّوة مـؤثّرة يف سي ،غري أّن مشكلة الُفرقة واخلالف عادت

 ،مثّ واصـل هـذا احلـزب إصـراره يف مواجهـة خـّط أهـل البيـت النبـويّ  ،يف عهد اخلليفـة الثالـث ،الدولة
ـــّي بـــن أيب طالـــب  ووعـــٍي مبـــدئيٍّ  ،مبـــا حيمـــل ِمـــن فكـــٍر ورؤيـــٍة نقيـــة ،)عليـــه الســـالم(الـــذي قـــاده عل

  .والبدريون وأهل بيعة الرضوان ،ومعه املهاجرون واألنصار ،لإلسالم
واضــطرار اإلمــام احلســن  ،سياســة األَُمويــة بعـد شــهادة اإلمــام علــّي بـن أيب طالــبولقـد عملــت ال

وتبــّين حماربــة آل البيــت النبــوّي  ،عملــت علــى تركيــز الُفرقــة واخلــالف ،إىل التنــازل عــن اخلالفــة ملعاويـــة
ابر وتعمـيم سـبِّ اإلمـام علـّي بـن أيب طالـب علـى املنـ ،وشنِّ َمحْلـة دمويـة ودعائيـة ضـّدهم ،وأتباعهم

  .حّىت عهد ُعَمر بن عبد العزيز الذي ألغى هذه السياسة العدوانية ،واملآذن
وشــــْطر  ،وتــــأجيج نــــار العــــداوة ،فكانـــت تلــــك الفــــرتة هــــي فـــرتة الُفرقــــة واخلــــالف بــــني املســـلمني

  ).الُسّنة والشيعة(املسلمني شطرين متواجهني 
ـــّر العصـــور واألجيـــال وامتـــّد هـــذا اخلـــالف تُغّذيـــه السياســـة واحلكومـــات املتعاقبـــة علـــى فرتّكـــز   ،َم

نتيجــة السياســات احلاكمــة الــيت وظّفــت اخلــالف لصــاحل تســّلطها  ؛كحــاجٍز نْفســي وموقــف ســليب
  .ومكاسبها الدنيوية

يُنّميـــه اُحلّكـــام  ،وقـــد تعّمـــق هـــذا اخلـــالف يف عهـــد االحـــتالل الصـــلييب واالســـتعمار والصـــهيونية
  إلبقاء حالة الَضْعف والتمّزق ؛واألقالم واأللُسن املأجـورة ،العمالء

____________________  
  .املصدر السابق) ١(
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  .والصراع
علــى أســاس   ،وقــام للمســلمني كيــان سياســي ودولــة ،وحــني انطلقــت الثــورة اإلســالمية يف إيــران

شــَعر االســتكبار  ،وبــدأت مرحلــة حضــارية جديــدة يف العــامل اإلســالمي ،كتــاب اهللا والســّنة املطّهــرة
كما شعر باخلطر على حضارته اجلاهليـة   ،باخلطر على تسّلطه يف هذا العامل - وعمالؤه - يالعاَلم
وحركــة عميقــة  ،الســّيما وأّن احلركــة اإلســالمية والــوعي اإلســالمي قــد حتــّوال إىل تيّــاٍر شــعيب ،البغيضــة

  .يف وجدان األّمة وعقلها يف مساحات واسعة ِمن العاملَ 
ــًة ضــّد وحــدة املســلمني و�ضــتهم الفكريــة والسياســيةفَشــّن أعــداء اإلســالم محلــًة دع بشــكٍل  ،ائي

ـــق  .مـــَوظِّفني مســـألة تعـــّدد املـــذاهب الفْقهيـــة لـــدى املســـلمني ،خمطّـــٍط ومـــدروس فِمصـــر مـــثَالً◌ تعتن
ومشــــال أفريقيــــا يعتنــــق  ،واجلزيــــرة العربيــــة تعتنــــق املــــذهب احلنبلـــــي ،بشـــكٍل أســــاس املــــذهب الشــــافعي

  .اخل... تنق املذهب اجلعفريوإيران تع ،املذهب املالكي
الــيت يعتنــق شــعُبها مــنهج أهــل البيــت الفْقهــي  ،وإّن الثــورة اإلســالمية انطلقــت ِمــن إيــران الشــيعّية

ــــزت احلملــــة الدعائيــــة ضــــّد االّجتــــاه الشــــيعي امللتــــزم مبــــنهج أهــــل البيــــت  ؛والفكــــري علــــيهم (لــــذا تركَّ
وعــــودة الــــَدور القيــــادي لألُّمــــة  ،ة الكــــربىخوفــــاً ِمــــن قــــّوة املســــلمني وانطالقــــتهم احلضـــاري ،)الســـالم

  .اإلسالمية املوّحدة
وجتـــاوز  ،واملســـلمون مبختلـــف مـــذاهبهم وآرائهـــم َمـــْدعّوون لتشـــخيص هـــذه احلقيقـــة والـــرّد عليهـــا

 ،احلـــواجز النْفســـية الـــيت وضـــَعْتها املصـــاحل الدنيويـــة البعيـــدة عـــن األهـــداف اإلســـالمية أو املعاديـــة هلـــا
  .عتصام َحبْبل اهللاوالتمّسك بالوحدة واال

وعنــدما  ،وقــد نشــأ هــذا اخلــالف عنــدما نشــأ اجتهــاد الصــحابة والتــابعني :اخلــالف الِعلمــي - ٢
منهـا العوامـل املقبولـة  ،الـيت تـأثّرت نشـأ_ا بعوامـل عديـدة ،نشأت املذاهب الفْقهيـة والِفـَرق الكالميـة

ويعتــرب اجلانــب الســليم  ،ومنهــا الغريبــة الدخيلــة علــى روح اإلســالم وعقيدتــه ،لــدى الفكــر اإلســالمي
غـــري أّن ِحمنـــة هـــذا العمـــل  .نتيجـــًة طبيعيـــًة لعمليـــة االجتهـــاد والبحـــث الِعلمـــي ،ِمــن اخلـــالف الِعلمـــي

  الفكري لدى
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  .والتعّصب للرأي ،واإلصرار على اخلطأ ،الكثريين هي القصور الِعلمي
فالعــــاِمل الــــذي بــــَذل ُجهــــده  .األثــــر البــــالغ يف حتديــــد موقــــف العــــاِمل واملقلِّــــد لــــهوللــــَورَع والتقــــوى 

مـىت مـا استحضـر يف نْفسـه أنّـه  ،الكتشاف اُحلكم الشرعي أو املفهوم العقيدي أو الفكـري ؛الِعلمي
وأنّه باحث عن احلقيقة شأنه شـأن غـريه ِمـن العلمـاء  ،مسؤول أمام اهللا سبحانه عن عمله واكتشافه

وهـــو اُحلكـــم  ،وأّن املقيـــاس هـــو الـــدليل الِعلمـــي ،ِمـــن خـــالل مـــنهج حبـــٍث وأَدوات ِعلميـــة ،حثنيالبـــا
يـَن ( ،استطاع أن يتقّبل احلقيقة وإن اكتشفها غريه ،والقضاء العْدل بني اخلصماء ِ

%iِعبَـاِد ا ْ ِّAَب فَ
ْحَسنَهُ 

َ
ت%ِبُعوَن أ   .)١()يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَ

ّـــه ِمـــن الواضـــح  وأّن الفكـــر  ،)الكتـــاب والســـّنة(لـــدينا أّن الرســـالة اإلســـالمية هـــي عبـــارة عـــن فإن
الـــــذي مارســـــه العقـــــل واُجلهـــــد  ،اإلســـــالمي مبـــــا فيـــــه ِمـــــن آراء هـــــو نِتـــــاج عمليـــــة االجتهـــــاد والتنظـــــري

  .اإلسالميان مع النّص الشرعي
ى إىل إيـالد نتـائج قـد أدّ  ،وبـني اُجلهـد البَشـري ،)الكتاب والسّنة(وأّن التفاعل بني النّص اإلهلي 

 ؛كـان هلـا الــَدور األكـرب يف والدة اآلراء الفْقهيـة والِفـَرق الكالميـة والفلســفية  ،وآراء ونظريـات متعـّددة
وذهب كّل فريـق ِمـن العلمـاء إىل مـا  ،)الكتاب والسّنة(فانقسم الَفْهم اإلسالمي للخطاب الشرعي 
  .تكّون لديه ِمن فْهٍم وقراءة هلذا اخلطاب

صـــار اخلطـــاب الشـــرعي يُنظَـــر إليـــه ِمـــن خـــالل الفْهـــم  ،علـــى تعـــّدد الفْهـــم االجتهـــادي وتأسيســـاً 
يف فْهــم  ،بشــكٍل غــدا ِمــن املتعــّذر معــه تشــخيص اخلطــأ االجتهــادي عــن الصــواب املطلــق ،البَشــري

  .هذا اخلطاب
األُّمـي  وبني ،يتساوى التكليف فيه بني العاِمل يف أرقى درجات الِعلم ،ومبا أّن الِدين إميان وعمل
  .الذي ال يعرف القراءة والكتابة

____________________  
  .١٨ ،١٧آية  :سورة الزمر) ١(
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يعاً ( ِRَ رَُسوُل ابِّ إ7َُِْكْم ِّkِاُس إ%yَها ا فُّ
َ
  .)١()قُْل يَا ك

لــــذا فقــــد تــــوزّع  ؛كــــان علــــى كــــّل مســــلم أن يلتــــزم باإلســــالم فكــــراً وعمــــًال يف العبــــادة واملعاملــــة
  .ون كأتباع لنظريات فْقهية وعقيديةاملسلم

إىل االجتهــــــاد والتقليــــــد وتعــــــّدد اآلراء الفقهيــــــة  ،وانتهــــــت العالقــــــة الِعلميــــــة باخلطــــــاب الشــــــرعي
  .وأتباع لفقهاء متعّددين ،فوَجد املسلمون أنفسهم موّزعني على مذاهب شّىت  ،والعقيدية

واجتهــادات متعــّددة يف إطــارات  ،ةبــل جنــد آراء فقهيــ ،وْمل يقــف التعــّدد يف الــرأي عنــد هــذا احلــدّ 
وإذن فاخلالف الكبـري الـذي يواجهـه املسـلمون  ،املذهب الواحد واملدرسة الفقهية والعقيدية الواحدة

والـــذي كـــان نتيجـــة لتعـــّدد  ،هـــو خـــالف فْقهـــي بشـــكٍل أســـاس بــني املـــذاهب واآلراء الفقهيـــة ،اليــوم
ــــه واالجتهــــاد ــــيس خالفــــاً سياســــياً علــــى اخل .منــــاهج الفْق وال خالفــــاً بــــني الســــّنة  ،الفــــة واإلمامــــةول

  .والشيعة
بـني  ،فاملسلمون اليوم ال يواجهون ِمن الناحية العملية مشكلَة اإلمامة واخلالفة بشكلها التارخيي

واّجتــاه آَخــر ال يــرى وجـــوب  ،اّجتــاه يــرى أّن أئّمــة أهـــل البيــت ُهــم أَوىل باخلالفــة واإلمامـــة ،اّجتــاهني
  .بل يواجهون خالفاً فْقهياً بني مذاهب فْقهية متعّددة ).عليهم السالم(االلتزام بإمامة أهل البيت 

 ،ميكــن مناقشــته وحّلــه بــالطُُرق الِعلميــة ،واملفــروض يف مثــل هــذا اخلــالف أن يكــون خالفــاً ِعلميــاً 
  .سالمي ِمن نقاط اللقاءإذا انطلق العقل اإل ،وسنجد ا]ال واسعاً للتالقي

إذا تغّلبـــوا علـــى األزمـــة  ،وال يضـــّر وحـــدة املســـلمني أن يكـــون هنـــاك تعـــّدد يف الـــرأي واالجتهـــاد
  .واحلواجز النْفسية اليت صنعتها ظروف تارخيية

  ،وِمن املفيد أن نوّضح أبرز أسباب اخلالف الفْقهي بني املذاهب والفقهاء
____________________  

  .١٥٨آية  :رافسورة األع) ١(
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  :فنرّكزها باآليت
هـــو إمجـــاع املســـلمني  ،ِمـــن مســـّلمات الفكـــر اإلســـالمي :االخـــتالف يف مصـــادر األحكـــام - ١

  .بأّن الكتاب والسّنة مها مصدر األحكام والقوانني والفكر واملعرفة اإلسالمية :على اإلميان
مثـل  ،ول مصـادر ُأخـرى للتشـريعيف اعتبـار وقبـ ،علـى تعـّدد مـذاهبهم وآرائهـم ،غري أّ�م اختلفـوا

هل هـي مصـادر صـاحلة لالسـتنباط  ،اخل... العمل بالقياس والرأي واالستحسان ومذهب الصحايب
  .كما اختلفوا يف منهج االستنباط واملباين اُألصولية املعتمدة لدى هذا الفقيه أو ذاك  ؟أو ال

كمـا   ،وليس بني سّنة وشـيعة ،ومثل هذا اخلالف وقع بني أصحاب املذاهب اإلسالمية املختلفة
  .كما هو معروف لدى اجلميع  ،بل وقع بني فقهاء املذهب الواحد ،قد يتصّور البعض

 ،وتشـــّكل مســـألة قبـــول روايـــة هـــذا الـــراوي أو ذاك :اخلـــالف يف إثبـــات الُســـّنة الصـــحيحة - ٢
خـــتالف وقـــد ُســـقنا بعـــض األمثلـــة يف ا ،مصـــدراً واســـعاً للخـــالف الفْقهـــي والفكـــري بـــني املســـلمني

وغريمها ِمن كتُـب الروايـة  ،والكايف ،كصحيح البخاري  ،العلماء يف صّحة كّل ما وَرد يف كُتب الرواية
  .واحلديث

اختلفـــوا كـــذلك يف إثبـــات صـــّحة  ،فكمـــا اختلفـــوا يف قبـــول هـــذا املصـــدر التشـــريعي وعـــدم قبولـــه
فتســّبب  ،واملوقــف ِمــن الــرواة ،)صــّلى اهللا عليــه وآلــه(األخبــار والروايــات الــيت ُنســبت إىل رســول اهللا 

  .يف االختالف يف الرأي والفتوى ،االختالف يف مصادر األحكام ويف قبول هذه الرواية أو تلك
بـل هـو خـالف بـني علمـاء  ،وينبغي أن يُفهم أّن هذا اخلـالف لـيس هـو خالفـاً بـني سـّنة وشـيعة

  .املذاهب وأئّمة الفْقه واالجتهاد مبختلف اجتهادا_م
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ويف فْهــم  ،أســباب اخلــالف األساســية بــني الفقهــاء هــو اخلــالف يف املبــاين األصــولية وِمــن - ٣
ـــنّص وقدرتـــه علـــى االســـتنباط منـــه ـــك ِمـــن  ،وتطبيـــق القواعـــد الفقهيـــة واُألصـــولية ،الفقيـــه لل وغـــري ذل

  .مسائل الفْهم والتطبيق املنهجي
  .سّنة أو شيعة وليس االنتماء إىل ،وواضح أّن منشأ هذا اخلالف هو القدرة الِعلمية

علـــــى اخـــــتالف  - وِمـــــن أســـــباب االخـــــتالف بـــــني الفقهـــــاء :اخلـــــالف يف الفْهـــــم الُلَغـــــوي - ٤
أو يف  ،أو يف القـــراءة ،كـــاالختالف يف اإلعـــراب  ،هـــو اخلـــالف بســـبب العامـــل اللَغـــوي - مـــذاهبهم
ري آيــة الوضــوء  ،فْهــم املعــىن ُ .. .(ويف قــراءة آيــة احملــيض  ،كــاالختالف يف تفســ ل ــاْقَ,ِ

ــاء 9ِ فَ واْ النَِّس
َ َفْطُهْرنَ  %kْرنَ (أو  ،)١()...الَْمِحيِض َوَال َيْقَرُبوُهن% َح ه% فـإّن  .اخل... )الُقـرء(أو حتديـد معـىن  ،)َفط%

  .مثل هذا اخلالف نَتج عنه خالف فقهي
كـاالختالف بـني فقهـاء الشـيعة والسـّنة يف نْسـخ   ،االخـتالف يف َنْسـخ هـذا اُحلكـم أو ذاك - ٥

تعة
ُ
  .وعدم نْسِخـه ،تشريع زواج امل

فُهـم َمـْدعّوون  ،ومبا أّن اخلالف بني املسلمني اليوم هو خالف فْقهي وعقيدي يف معظم جوانبـه
واللجـــوء إىل احلـــوار الِعلمـــي  ،إىل فـــتح بـــاب االجتهـــاد الـــذي أُغلـــق عنـــد بعـــض املـــذاهب اإلســـالمية

وإزالـة احلـواجز النْفسـية بيـنهم وإعـادة  ،وتقـدير للمسـؤولية الشـرعية ،هج النقدي بعقـٍل موضـوعيواملن
واسـتفادة الـدروس والعِـَرب منهـا ِمـن غـري أن  ،وحتقيق وقائعه وتقوميها تقومياً ِعلميـاً نزيهـاً  ،قراءة التاريخ

  .ُجتَعل سبباً للُفرقة واخلالف والعصبية
  االّحتاد بني املسلمني نقرتح تشكيلويف ختام حديثنا عن الوحدة و 
____________________  

  .٢٢٢آية  :سورة البقرة) ١(
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تنطلـــق ِمـــن  ،إلقامـــة دراســـات ِعلميـــة مشـــرتكة ؛جمـــاميع ِعلميـــة ولقـــاءات وحـــوارات بـــني العلمـــاء
  .اُألسس املّتفق عليها

 ،حيــد بــني املســلمنيإذا مــا دار َحــول نظريــة متكاملــة للتو  ،وســيكون احلــوار منتجــاً وأكثــر فاعليــة
وهــي نتيجــة طبيعيــة  ،ِعلمــاً بــأّن تعــّدد الــرأي واالجتهــاد مســألة ِعلميــة ال عالقــة هلــا بالُفرقــة واخلــالف

ويُقــيم كــّل ذي  ،لُِيــديل كــّل ذي رأٍي برأيــه ؛إلجــازة عمليــة االجتهــاد بعــد أن تتحــّدد أدواتــه الســليمة
بعيــداً عــن العصـبية والــدفاع عــن  ،ئـتالفعلـى أن يكــون رائــد اجلميـع هــو الوحــدة واال .حّجـة حّجتــه

  .اخلطأ
سيصــل املســلمون إىل توحيــد وانســجام فكــري وفقهــي  ،وبــااللتزام بــاملنهج الِعلمــي وروح التقــوى

  .وسياسي
ري الســليمة والوجــدان الِعلمــي ا]ــّرد ِمــن العصــبية والالشــعور املتــوارث إّن املــنهج وطريقــة التفكــ  ،فــ

  .يوِصل إىل هذه النتائج
 ،هامهـــا البحـــث واملـــنهج اللـــذان َأوَصـــال كـــال3 ِمـــن الشـــيخ حممـــود شـــلتوت :علـــى ذلـــكوكمثـــال 

والتعـّرف علـى مـذهب أهـل  ،إىل اكتشـاف احلقيقـة ،شـيخي األزهـر الشـريف ،والشيخ حمّمد الفّحـام
 ،فرأيــا ِمــن واجبهمــا الشــرعي أن يُعّرفــا املســلمني Oــذا املــذهب اإلســـالمي ،)علــيهم الســالم(البيــت 

كمـا هـو مـدوَّن يف   ،واالنتقال إليـه ،وأجازا العمل به ،فَدَعيا إىل وجوب التخّلص ِمن العصبية جتاهه
َوَيني اللتني أصدرامها بذلك   .الَفتـْ

يعـاً ( :فليكن شعار املسلمني هو دعـوة القـرآن ونـداءه اخلالـد ،وختاماً  ِRَ ِّبِْل اب َgِ َْواْقتَِصُموا
 ْ قُوا   .)...َوَال َيَفر%

  ***وآِخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العاَلمين* **
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  المصادر
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  .القرآن الكرمي* 
النجــف  ،مطبعــة النعمــان ،)هـــ٦٢٠ت (أمحــد بــن علــّي بــن أيب طالــب الطربســي  :االحتجــاج* 
  .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ،األشرف

املطبعـة  ،)هــ٩١١ت (جـالل الـدين عبـد الـرمحن السـيوطي  :إحياء املّيت بفضائل أهل البيـت* 
  .هـ١٣٢٦ ،مصر ،األدبية
 ،)هـــــ٤٦٠ت(شــــيخ الطائفـــة أبـــو جعفـــر الطوســـي  ):رجـــال الكّشـــي(اختيـــار معرفـــة الرجـــال * 

  .هـ١٤٠٤ ،قم ،مطبعة بعثت ،)عليهم السالم(مؤّسسة آل البيت 
  .قم ،منشورات مكتبة بصرييت ،)هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد  :اإلرشاد* 
 ،دار الكتُـــب الِعلميـــة ،)هــــ٤٦٨ت (حـــدي النيســـابوري علـــّي بـــن أمحـــد الوا :أســـباب النـــزول* 
  .بريوت
ت (أبـــــو عَمـــــر يوســـــف بـــــن عبـــــد اهللا النمـــــري القـــــرطيب  :االســـــتيعاب يف معرفـــــة األصـــــحاب* 
  .هـ١٣٢٨ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربـي ،)هـ٤٦٣
ــــّي بــــن أيب الكــــرم الشــــيب :أســــد الغابــــة يف معرفــــة الصــــحابة*  ت (اين ابــــن األثــــري عــــّز الــــدين عل
  .بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،)هـ٦٣٠
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دار  ،)م١٩٨٠اسُتشـهد سـنة (السّيد الشـهيد حمّمـد بـاقر الصـدر  :اُألسس املنطقية لالستقراء* 
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ،بيـروت ،التعارف للمطبوعات

دار  ،)هــ٨٥٢ ت(أمحـد بـن علـّي بـن حجـر العسـقالين الشـافعي  :اإلصابة يف متييـز الصـحابة* 
  .هـ١٣٢٨ ،الطبعة اُألوىل ،بريوت ،إحياء الرتاث العريب

 ،الطبعـــة اخلامســـة ،قـــم ،مطبعـــة اهلـــادي ،احلـــاج مـــريزا علـــّي املشـــكيين :اصـــطالحات اُألصـــول* 
  .هـ١٤١٣
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة اُألوىل ،قم ،مطبعة ِمهر ،السّيد علي تقي احليدري :ُأصول االستنباط* 
 ،قــم ،)علــيهم الســالم(مؤّسســة آل البيــت  ،حمّمــد تقــي احلكــيم :للفْقــه املقــارناألصــول العاّمــة * 

  .م١٩٧٩ ،الطبعة الثانية
 ،الطبعــة الثانيــة ،النجــف األشــرف ،مطبعــة النعمــان ،الشــيخ حمّمــد رضــا املظّفــر :ُأصــول الفْقــه* 

  .هـ١٣٨٦
كُتـــــب دار ال ،)هــــــ٣٢٩ت(أبـــــو جعفـــــر حمّمـــــد بـــــن يعقـــــوب الكليـــــين  :األصـــــول ِمـــــن الكـــــايف* 

  .مطبعة حيدري ،طهران ،اإلسالمية
 ،)هــــ٣٨١ت(الشـــيخ الصـــدوق أبـــو جعفـــر بـــن بابويـــه القّمـــي  :االعتقـــادات يف ِديـــن اإلماميـــة* 

  .هـ١٤١٢ ،قم ،املطبعة الِعلمية
  .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩ ،الطبعة الثالثة ،خري الِدين الزركلي :األعالم* 
  .بريوت ،دار اجليل ،)هـ٧٥١ت(اجلوزية ابن القّيم  :إعالم املوقعني ِمن رّب العاَلمني* 
 ،دار التعــارف للمطبوعــات ،)م١٩٥٢ - هـــ١٣٧١ت(الســّيد حمســن األمــني  :أعيــان الشــيعة* 
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،بريوت
 هـــ ١٤٠٧ ،الطبعــة اُألوىل ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ٣٥٦ت(أبــو الفــرج األصــفهاين  :األغــاين* 

  .م١٩٨٦ -
  .دار الفكر العريب ،حمّمد أبو زهرة :اإلمام الصادق* 
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 - هـــ١٣٧٨ ،مؤّسســة احللــيب وشــركائه ،)هـــ٢٧٦ت(ابــن قتيبــة الــدينوري  :اإلمامــة والسياســة* 
  .م١٩٧٦
الطبعــــة  ،قــــم ،مطبعــــة أمــــري ،)هـــــ٧٣٦ت(العالّمــــة احللّــــي  :أنــــوار املَلكــــوت يف شــــرح اليــــاقوت* 
  .هـ١٤٠٥ ،الثانية
  .هـ١٣٧١ ،الطبعة الثانية ،تربيز ،)هـ٤١٣ت(الشيخ املفيد  :أوائل املقاالت* 
ريوت ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،)هـــ١١١١ت(الشــيخ حمّمــد بــاقر ا]لســي  :حبــار األنــوار*  ــ  ،ب

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة
دار التعـارف  ،)م١٩٨٠اسُتشهد سـنة (السّيد الشهيد حمّمد باقر الصدر  :حبث حول الوالية* 

  .م١٩٩٠ - ١٤١٠ ،بريوت ،للمطبوعات
دار الزهــــراء  ،)هـــــ١٤١٣ت(الســــّيد أبــــو القاســــم املوســــوي اخلــــوئي  :البيــــان يف تفســــري القــــرآن* 
  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة الثامنة ،بريوت ،للطباعة
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،دار الكتـــاب العـــريب ،)هــــ٧٤٨ت(حمّمـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب  :تـــاريخ اإلســـالم* 

  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠
  .بريوت ،دار الكُتب العلمية ،)هـ٤٦٣ت(أمحد بن علّي اخلطيب البغدادي  :بغدادتاريخ * 
  .بريوت ،دار الفكر للطباعة ،)هـ٩١١ت(جالل الدين السيوطي  :تاريخ اخللفاء* 
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،بـــريوت ،دار الـــرتاث ،)هــــ٣١٠ت(حمّمـــد بـــن جريـــر الطـــربي  :تـــاريخ الطـــربي* 

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩كر وطبعة دار الف ،م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧
  .بريوت ،دار صادر ،)هـ٢٨٤ت(أمحد بن أيب يعقوب  :تاريخ اليعقويب* 
  .شركة النشر والطباعة العراقية ،السّيد حسن الصدر :تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم* 
 ،)هـــ٤٦٠ت(شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي  :التبيــان يف تفســري القــرآن* 

  .دار إحياء الرتاث العريب
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النجــــف  ،مطبعــــة اآلداب ،)هـــــ١٤١٠ت(الســــّيد روح اهللا املوســــوي اخلميــــين  :حتريــــر الوســــيلة* 
  .هـ١٣٩٠ ،األشرف

دار الكتـــب  ،)هــــ٩١١ت(جـــالل الــدين الســـيوطي  :تــدريب الـــراوي يف شـــرح تقريــب النـــواوي* 
  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،بريوت ،العربية
  .طهران ،مكتبة نينوى احلديثة ،)هـ٦٥٤ت(اجلوزي  سبط ابن :تذكرة اخلواصّ * 
ــــد العظــــيم النــــذري  :الرتغيــــب والرتهيــــب*  ــــِدين عب  ،دار الفكــــر للطباعــــة ،)هـــــ٦٥٦ت(زكــــّي ال
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،بريوت
  .ِمن أعالم القرن الثالث اهلجري ،علّي بن إبراهيم القّمي :تفسري القّمي* 
  .املطبعة البهية املصرية ،)هـ٦٠٦ت(فخر الدين الرازي  :التفسري الكبري* 
  .دار الفكر العريب ،)هـ٤٠٣ت(حمّمد بن الطّيب بن الباقالين  :التمهيد* 
  .الشيخ عبد اهللا املامقاين :تنقيح املقال يف ِعلم الرجال* 
الطبعــة  ،بــريوت ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ٥٨٢ت(ابــن حجــر العســقالين  :_ــذيب التهــذيب* 
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،اُألوىل
  .بريوت ،دار املعرفة للطباعة ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  :التوحيد* 
 هــ١٣٩٣ ،الطبعـة اُألوىل ،دار الفكـر للطباعـة ،)هــ٣٥٤ت(حمّمد بـن حبـان البسـيت  :الثقات* 

  .م١٩٧٣ -
ري اجلــزري  :جــامع األصــول*   ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،)هـــ٦٠٦ت(مبــارك بــن حمّمــد بــن األثــ
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الثالثة الطبعة ،بريوت
 ،دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب ،)هــــ٣٢٧ت(عبـــد الـــرمحن بـــن أيب حـــامت الـــرازي  :اجلـــرح والتعـــديل* 
  .م١٩٥٢ - هـ١٣٧١ ،الطبعـة اُألولـى ،بريوت
  .هـ١٣٥٢ ،صيدا ،مطبعة العرفان ،السّيد عبد اهللا شّرب  :حّق اليقني يف معرفة ُأصول الدين* 

    



٣٨٣ 

 ،دار الكتـــاب العـــريب ،)هــــ٤٣٠ت(أبـــو نعـــيم أمحـــد بـــن عبـــد اهللا االصـــبهاين  :ُحليـــة األوليـــاء* 
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،الطبعة اخلامسة ،بريوت
منشــورات مجاعــة  ،)هـــ٣٨١ت(الشــيخ الصــدوق أيب جعفــر حمّمــد بــن بابويــه القّمــي  :اخلصــال* 

  .هـ١٤٠٣ ،املدّرسني يف احلوزة الِعلمية يف قم
  .عبد اهلادي الفضلي :خالصة املنطق* 
اسُتشــــــهد ســــــنة (الســــــّيد الشــــــهيد حمّمــــــد بـــــاقر الصــــــدر  :خالفـــــة اإلنســــــان وشــــــهادة األنبيـــــاء* 

  .طهران ،منشورات ِقسم اإلعالم اخلارجي ملؤّسسة الِبعثة ،)م١٩٨٠
 هــ١٣٩٥ ،الطبعـة الثانيـة ،بريوت ،دار املعرفة للطباعة ،عبد الكرمي اخلطيب :اخلالفة واإلمامة* 

  .م١٩٧٥ -
النجـف  ،مطبعـة النعمـان ،)هــ٧٨٦اسُتشـهد سـنة (الشهيد الثاين َزيـن الـدين العـاملي  :الدراية* 
  .األشرف

  .)هـ٩١١ت (جالل الدين السيوطي  :الدّر املنثور يف التفسري باملأثور* 
مطبعـة  ،)م١٩٨٠اسُتشـهد سـنة (السّيد الشهيد حمّمـد بـاقر الصـدر  :دروس يف ِعلم اُألصول* 

  .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثانية ،قم ،إمساعيليان
الطبعــــة  ،دار املعّلــــم للطباعــــة ،)هـــــ١٣٧٥ت(الشــــيخ حمّمــــد حســــن املظّفــــر  :دالئــــل الصــــدق* 
  .م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦ ،األوىل
 ،القـــــاهرة ،مكتبـــــة القدســـــي ،)هــــــ٦٩٤ت(حمـــــّب الـــــدين الطـــــربي الشـــــافعي  :ذخـــــائر الُعقـــــىب* 

  .هـ١٣٥٦
إحيــاء  ،)هـــ٥٣٨ت(مــود بــن عَمــر الزخمشــري أبــو القاســم حم :ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار* 

  .العراق ،رئاسة ديوان األوقاف - الرتاث اإلسالمي
أبـــــو عثمـــــان عمـــــرو بـــــن حبـــــر بـــــن حمبـــــوب اجلـــــاحظ  ):الرســـــائل السياســـــية(رســـــائل اجلـــــاحظ * 

  .هـ١٩٩١ ،دار مكتبة اهلالل ،)هـ٢٥٥ت(
  مؤسسة النْشر ،)هـ٤٦٠ت(الشيخ الطوسي أبو جعفر حمّمد بن احلسن  :الرسائل الَعشرة* 

    



٣٨٤ 

  .قم ،مجاعة املدّرسني ،اإلسالمي
دار القـــرآن  ،)هــــ٤٣٦ت(أبـــو القاســـم علـــّي بـــن احلســـن املرتضـــى  :رســـائل الشـــريف املرتضـــى* 
  .هـ١٤٠٥ ،قم ،مطبعة سّيد الشهـداء ،الكرمي
هيد الســـــعيد َزيـــــن الـــــدين اجلبعـــــي العـــــاملي الشـــــ :الروضـــــة البهيـــــة يف شـــــرح اللمعـــــة الدمشـــــقية* 

  .هـ١٤٠٣ ،قم ،دار اهلادي للمطبوعات ،)هـ٩٦٥اسُتشهد سنة (
مؤّسســـــة النشـــــر  ،)هــــــ٥٩٨ت(أبـــــو جعفـــــر حمّمـــــد بـــــن منصـــــور بـــــن إدريـــــس احللّـــــي  :الســـــرائر* 

  .هـ١٤١٠ ،قـم ،مجاعة املدّرسني ،اإلسالمي
  .سنائيمنشورات مكتبة  ،الشيخ عّباس القّمي :سفينة البحار* 
  .القاهرة ،دار الفكر ،)هـ٢٧٥ت(أبو عبد اهللا حمّمد بن يزيد القزويين  :ُسنن ابن ماجة* 
  .بريوت ،دار الكتاب العريب ،)هـ٢٧٥ت(سليمان بن األشعث السجستاين  :ُسنن أيب داود* 
 ،الطبعـة اُألوىل ،دار الفكـر للطباعـة ،)هــ٢٧٩ت(حمّمـد بـن عيسـى بـن سـورة  :ُسـنن الرتمـذي* 

  .م١٩٣٧ - هـ١٣٥٦
 ،القــــاهرة ،دار الفكــــر ،)هـــــ٢٥٥ت(أبــــو حمّمــــد عبــــد اهللا بــــن Oــــرام الــــدارمي  :ُســــنن الــــدارمي* 

  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨
الطبعـة  ،بـريوت ،دار الكتُـب الِعلميـة ،)هــ٣٠٣ت(أمحد بن شـعيب النسـائي  :الُسنن الكربى* 
  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ ،اُألوىل
ريوت ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ١٠٨٩ت(احلنبلــي عبــد احلــّي بــن عمــاد  :شــذرات الــذهب*   ،بــ

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩
 ،الطبعـة الثانيـة ،تربيـز ،)هــ٤١٣ت(الشـيخ املفيـد  ):تصـحيح االعتقـاد(شرح عقائد الصدوق * 

  .هـ١٣٧١
دار إحيـــاء الكتـــب  ،)هــــ٦٥٥ت(عـــّز الـــدين أبـــو حامـــد بـــن أيب احلديـــد  :شـــرح �ـــج البالغـــة* 
  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،العربية

    



٣٨٥ 

  .هـ١٣٨٩ ،السنة األوىل ،)٣(العدد  ،املدينة املنّورة :جمّلة اجلامعة اإلسالمية* 
منشـورات  ،)هــ٥٤٨ت(أبو علـّي الفضـل بـن احلسـن الطربسـي  :جممع البيان يف تفسري القرآن* 

  .هـ١٤٠٣ ،قم ،مكتبة املرعشـي النجـفي
 ،بـــــريوت ،دار الكتـــــاب العـــــريب ،)هــــــ٦٦٦ت(حمّمـــــد بـــــن أيب بكـــــر الـــــرازي  :خمتـــــار الصـــــحاح* 

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١
  .بريوت ،مؤّسسة األعلمي للمطبوعات ،)هـ٧٦٨ت(عبد اهللا بن سعد اليافعي  :مرآة اجلنان* 
دار الكتُـب  ،)هــ٤٠٥ت(حمّمـد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيسـابوري  :املستدَرك على الصحيحني* 
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،الِعلمية
  .قم ،مؤّسسة إمساعيليان ،)هـ١٣٢٠ت(املريزا حسني النوري  :مستدَرك الوسائل* 
النجــــف  ،مطبعــــة اآلداب ،)م١٩٧٠ت(الســــّيد حمســــن احلكــــيم  :مستمســــك العــــروة الــــوثقى* 
  .هـ١٣٩١ ،الطبعة الرابعة ،األشرف

  .بريوت ،دار صادر ،)هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل  :مسند أمحد* 
 ،)املتـوّىف أوائـل القـرن السـابع اهلجــري(ل علـّي بـن احلسـن الطربسـي أبـو الفضـ :مشـكاة األنـوار* 

  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،النجف األشرف ،منشورات املطبعة احليدريـة
 ،مطبعـــة جملـــس دائـــرة املعـــارف النظاميـــة ،)هــــ٣٢١ت(أبـــو جعفـــر الطحـــاوي  :مشـــكل اآلثـــار* 

  .هـ١٣٣٣ ،حيدر آباد الدكن
 ،)هـــ٦٧٦ت(احملّقــق احللّــي جنــم الــدين أيب القاســم جعفــر بــن احلســن اهلــذيل  :معــارج األصــول* 

  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،قم ،مطبعة سّيد الشهداء
مؤّسسة النشـر  ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق حمّمد بن علّي بن بابوية القّمي  :معاين األخبار* 

  .م١٩٨٢ ،قم ،مجاعة املدّرسني ،اإلسالمي
ريوت ،)هـــ١٤١٣ت(الســّيد أبــو القاســم املوســوي اخلــوئي  :معجــم رجــال احلــديث*  ــ الطبعــة  ،ب
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الثالثة

    



٣٨٦ 

مؤّسسـة النشـر  ،)هــ١٢٨١ت(الشـيخ مرتضـى األنصـاري  ):رسائل األنصاري(فرائد األصول * 
  .هـ١٤٠٧ ،قم ،مجاعة املدّرسني ،اإلسالمي

مؤّسسـة احملمـودي للطباعـة  ،)هــ٧٣٠ت(إبراهيم بن حمّمد بـن املؤيّـد اجلـويين  :فرائد السمطني* 
  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،والنشر
 ،دار الكتُــــب الِعلميــــة ،)هـــــ٤٢٩ت(عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر اإلســــفراييين  :الَفــــرق بــــني الِفــــَرق* 
  .بريوت
مؤّسســـــة األعلمـــــي  ،)هــــــ٨٥٥ت(ابـــــن الصـــــباغ علـــــّي بـــــن حمّمـــــد املـــــالكي  :الفصـــــول املهّمـــــة* 

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،للمطبوعات
  .طهران ،مؤّسسة دار البالغ - سلسلة مفاهيم إسالمية :الفكر اإلسالمي* 
دار التعــــــارف  ،)م١٩٨٠اسُتشــــــهد ســــــنة (الســــــّيد الشــــــهيد حمّمــــــد بــــــاقر الصــــــدر  :فلســــــفتنا* 

  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ ،الطبعة اخلامسة َعشر ،للمطبوعات
دار  ،)هــــ٦٣٠ت(ألثـــري عـــّز الـــدين احلســـن بـــن أيب الكـــرم الشـــيباين ابـــن ا :الكامـــل يف التـــاريخ* 

  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،إحياء الرتاث العريب
دار إحيـاء الـرتاث  ،)هــ١١٦٢ت(إمساعيل بن حمّمد العجلـوين  :كشف اخلفاء ومزيل اإللباس* 
  .هـ١٣٥١ ،الطبعة الثانية ،بريوت ،العريب
ري الــدين حمّمــد بــن احلســن الطوســي  :ح جتريــد االعتقــادكشــف املــراد يف شــر *   ،)هـــ٦٧٢ت(نصــ

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مؤّسسة األعلمي للمطبوعات
 ،مؤّسســـة النشـــر اإلســـالمي ،)هــــ١٣٢٩ت(اآلخونـــد حمّمـــد كـــاظم اخلراســـاين  :كفايـــة األصـــول
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة األوىل ،قم ،مجاعة املدّرسني

 هــ١٤٠٩ ،بـريوت ،مؤّسسة الرسـالة ،)هـ٩٧٥ت(حمّمد بن يوسف الكنجي  :طالبكفاية ال* 
  .م١٩٨٩ -

  .بريوت ،دار صادر ،)هـ٧١١ت (حمّمد بن مكرم بن منظور  :لسان العرب* 
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية ،قم ،مطبعة الغدير ،عبد اهلادي الفضلي :مبادئ ُأصول الفْقه* 

    



٣٨٧ 

 ،)ِمـن أعـالم القـرن اخلـامس اهلجـري(ُعبيد اهللا بـن عبـد اهللا احلـاكم احلسـكاين  :شواهد التنزيل* 
  .هـ١٤١١ ،الطبعة األوىل ،قم ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية

منشــورات دار األعلمــي  ،)هـــ١٣٧١ت(الســّيد حمســن األمــني  :الشــيعة بــني احلقــائق واألوهــام* 
  .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثالثة ،للمطبوعات

  .م١٩٧٦ ،مطبعة اهلندي ،)هـ٢٥٦ت(حمّمد بن إمساعيل البخاري  :صحيح البخاري* 
  .بريوت ،دار الكُتب الِعلمية ،)هـ٢٦١ت(مسلم بن احلّجاج القشريي  :صحيح مسلم* 
دار الكتــاب  ،)هـــ٦٧٦ت(أبــو زكريــا حيــىي بــن شــرف بــن مــري  :صــحيح مســلم بشــرح النــووي* 
  .م١٩٧٨ - هـ١٤٠٧بريوت  ،العريب
 ،دار التوحيـد ،)هــ٣٨١ت(الشيخ الصدوق حمّمد بن علّي بن بابويـه القّمـي  :الشيعة صفات* 
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،طهران
 ،القـاهرة ،شركة الطباعة الفنيـة املّتحـدة ،)هـ٩٧٤ت(أمحد بن حجر اهليتمي  :الصواعق احملرقة* 

  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،الطبعة الثانية
  .بريوت ،دار صادر ،)هـ٢٣٠ت(حمّمد بن سعد  :الطَبقات الكربى* 
مؤّسســــة آل البيــــت  ،)هـــــ٤٦٠ت(أبــــو جعفــــر حمّمــــد بــــن احلســــن الطوســــي  :عــــّدة اُألصــــول* 
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،قم ،للطباعة
ريوت ،دار التّيــار اجلديــد ودار اجلــواد ،)م١٩٨٠ت(حمّمــد جــواد مغنيــة  :ِعلــم ُأصــول الفْقــه*   ،بــ

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثالثة
  .قم ،الطبعة الثانية ،منشورات مكتبة املفيد ،)هـ٤١٣ت(الشيخ املفيد  :عّدة رسائل* 
دار التعـارف  ،)م١٩٨٠اسُتشـهد سـنة (السّيد الشهيد حمّمـد بـاقر الصـدر  :الفتاوى الواضحة* 

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة السابعة ،بريوت ،للمطبوعات
دار  ،)هـــ٨٥٢ت(أمحــد بــن علــّي بــن حجــر العســقالين  :فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري* 

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،إحياء الرتاث العريب
    



٣٨٨ 

أُفسـيت  ،م١٩٧٢ - هــ١٣٩٢ ،الطبعـة الثانيـة ،القـاهرة ،جممـع اللغـة العربيـة :املعجم الوسيط* 
  .بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب

أبــو الفــتح بـــن خمــزوم احلســـيين  :ي َعشـــر للعّالّ◌مــة احللّـــيمفتــاح البــاب يف شـــرح البــاب احلــاد* 
  .هـ١٤١٠ ،مشهد ،آستانه مقّدس ،)هـ٩٧٦ت(العربشاهي 

ـــــب القـــــرآن*   ،مطبعـــــة خـــــدمات جـــــايب ،)هــــــ٥٠٢ت(الراغـــــب األصـــــفهاين  :املفـــــردات يف غري
  .هـ١٤٠٤
عـــة الطب ،بـــريوت ،مؤّسســـة األعلمـــي ،)هــــ٣٥٦ت(أبـــو الفـــرج األصـــفهاين  :مقاتـــل الطـــالبيني* 
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،الثانية
  .)هـ٦٧٣ت(السّيد مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس  :مقتل اإلمام احلسني* 
  .قم ،مكتبة املفيد ،)هـ٥٦٨ت(املوّفق بن أمحد أخطب خوارزم  :مقتل اإلمام احلسني* 
 ،انيــةالطبعــة الث ،قــم ،منشــورات مكتبــة املرعشــي النجفــي ،)هـــ٤١٣ت(الشــيخ املفيــد  :املقنعــة* 

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨
الطبعـــة  ،القـــاهرة ،مكتبـــة االجنلـــو املصـــرية ،حمّمـــد بـــن عبـــد الكـــرمي الشهرســـتاين :املِلـــل والِنحـــل* 
  .هـ١٣٧٥ ،الثانية
مجاعــــة  ،مؤّسســــة النشــــر اإلســــالمي ،)هـــــ٣٨١ت(الشــــيخ الصــــدوق  :َمــــن ال حيضــــره الفقيــــه* 
  .هـ١٤٠٤ ،الطبعة الثانية ،قم ،املدّرسني

  .بريوت ،دار الفكر للطباعة ،)هـ٣٨١ت(حمّمد بن أمحد الذهيب  :ميزان االعتدال* 
ــــــب  ،)م١٩٨١ت(الســــــّيد حمّمــــــد حســــــني الطباطبــــــائي  :امليــــــزان يف تفســــــري القــــــرآن*  دار الكُت

  .هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثالثة ،طهران ،اإلسالمية
ـــي*  ـــافع يـــوم احلشـــر يف شـــرح البـــاب احلـــادي عشـــر للعالّمـــة احلّل يوري الفاضـــل املقـــداد الســـ :الن

  .هـ١٤١٠ ،مشهد ،آستانة مقّدس ،)هـ٨٢٦ت(
  .بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي :نور األبصار* 

    



٣٨٩ 

 ،قـم ،مؤّسسة إمساعيليـان للطباعـة ،)هـ٦٠٦ت(ابن األثري اجلزري  :النهاية يف غريب احلديث* 
  .م١٩٨٥ ،الطبعة الرابعة

ـــق صـــبحي الصـــاحل ):عليـــه الســـالم(�ـــج البالغـــة لإلمـــام علـــّي بـــن أيب طالـــب *  مؤّسســـة  ،حتقي
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة اخلامسة ،اهلجرة
ــي(احلســن بــن يوســف  :�ــج احلــّق وكشــف الصــدق*  مؤّسســة دار  ،)هـــ٧٣٦ت( )العالّمــة احلّل
  .هـ١٤٠٧الطبعة اُألوىل  ،قم ،اهلجرة
 - هــــ١٣٨١ ،الطبعـــة الثانيـــة ،دار النشـــر فرانزشـــتانري بفيســـبادن ،الصـــفدي :الـــوايف بالَوفيـــات* 

  .م١٩٦٢
دار إحيـــاء الـــرتاث  ،)هــــ١١٠٤ت(الشـــيخ حمّمـــد بـــن احلســـن احلـــّر العـــاملي  :وســـائل الشـــيعة* 
  .هـ١٣٩١ ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،العريب
ري  ،دار صــادر ،)هـــ٦٨١ت(مشــس الــدين أمحــد بــن حمّمــد بــن خلكــان  :َوفيــات األعيــان*  وت بــ

  .م١٩٦٨
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