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א
املعصومني  حممد الطيبني الطاهرين احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل

  .املنتجبني األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

يقبل وفريق  واملعصوم؛ ففريق العصمةمنذ قرون متمادية واللغط يدور حول موضوع 
مة بإطار أوسع بكثري وقد يصور العص العصمة٬،يوجب يقول بوجود املعصوم و يرفض٬، فريق
٬، ويريد منه تبليغ ليحصرها بتبليغ الوحي اإلهليدائرhا  يضيق ٬، أونعوآخر مي من صورhا٬،

  . حتديداً القرآن

يف الكلمات على مستوى  اًكبري اًومن جهة الفريق القائل بالعصمة يالحظ املتتبع تضارب
٬، ويتجلى العنت التعريف وبيان احلقيقة٬، أو املنشأ٬، ويبدو املعىن غامضاً ومعقداً ألبعد احلدود

  .معاً واالستغرابوالسعي لترقيع الثغرات بوضوح يبعث على الرثاء٬، 

 كثرياً عن أفهام الناس٬، فكرة العصمة أبعدوا  السيما الشيعة منهم   واحلق إن املتكلمني 
جعلوا من    ولألسف الشديد    بل أ�م  ٬،قربو�ا من أذها�ميف الوقت الذي ظنوا أ�م ي

  .العصمة هدفاً تصو�ب حنوه السهام مبا أضافوه من مقوالت ال عالقة لنفس العصمة �ا

٬، وتوقفوا عند احلد الذي للعصمة واملعصوم ولو أ�م التزموا بتعريف آل حممد 
٬، واللبس الغريب عن حقيقة األخطاء الكثرية اليت وقعوا فيها حدومها به٬، جلنبوا أنفسهم
  .العصمة الذي أوقعوا الناس فيه

كما أن املالحظ على أحباثهم أن العناوين فيها تتداخل دون متييز٬، فالعصمة ترتبط يف 
مالزمات  عنوانلكل حيث أن كلماhم بعناوين أخرى من قبيل عنوان اخلالفة أو النبوة٬، و

مع اجلميع وكأ�ا مالزمات يتعاملون تراهم ثيالhا املرتبطة بالعنوان اآلخر٬، ختتلف عن م
فالعلم مثالً مرتبط باخلالفة٬، أو قيادة الناس٬، ولكنهم يسحبونه . أو عنوان واحد ملوضوع
فيفترضون أن املعصوم مبا هو معصوم البد أن يكون حميطاً بكل العلوم٬، بينما  للعصمة٬،
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املعصوم يكون حميطاً بالعلوم الالزمة لتأدية وظيفته بوصفه خليفة اهللا وحجته على عباده٬، أي 
  . ذا العنوان ال بعنوانه كمعصوم�

ة٬، وهؤالء عادة هذا اخللط يتجلى بوضوح يف الفكرة املنعكسة يف أذهان الناس عن العصم
  .ما تتكون أفكارهم من خالل ما يسمعونه من علمائهم٬، أو يقرؤونه يف كتبهم

إن اإلقرار بعصمة حجج اهللا تعاىل على خلقه أمر يرقى إىل مصاف األمور البديهية٬، ولعل 
والنقض عليه٬، لوال هذا التعقيد والتكلف٬، بل الفهم  االعتراضأكثر الناس عناداً لن جيرؤ على 

  ! يسيء وهو يظن أنه ي£حسن صنعاً يم الذي أحاطه به املتكلمون٬، فكانوا حبق مثاالً ملنالسق

٬، البحث إىل إعادة مفهوم العصمة لنقائه وبراءته األوىل من هذا املنطلق سيسعى هذا
     .  ملتزماً باحلدود اليت خطها آل حممد 

عن التدخالت غري احملمودة لعلماء الكالم سيحتم  ا إن التباس مفهوم العصمة الناشئكم
. صطنعة اليت أحلقت مبفهوم العصمةمنهجاً يتحرى كنس الشبهات٬، وتشذيب الزوائد امل

وسيالحظ القارئ أن الكاتب يركز كثرياً على مسألة النحو وعالقته بالعصمة٬، حبيث جيد 
يتراءى له أن معاجلة املسألة هذه املسألة تستغرق صفحات طويلة قياساً حبجم الكتاب٬، وقد 

�ذه الطريقة وهذا املقدار من الصفحات خيرج البحث عن موضوعه٬، وهذه مالحظة صحيحة 
ذات صلة ضعيفة مبوضوع العصمة٬، ومل يسبق فاملسألة على املستوى النظري . على اإلمجال

جنده على  غري أن ما يشفع للكاتب فعله٬، ويسوغه له متاماً ما .من مباحثهاألحد أن عدها 
املستوى الواقعي٬، أو على صعيد ما يلهج به الناس ويرددونه يف أحاديثهم اليومية٬، ويف 

أ ة٬، فاملسألة على هذا املستوى تتبوة احلق؛ الدعوة اليمانية املباركنقوضاhم املزعومة على دعو
  .  مقعد الصدارة   عن غري استحقاق    

إذن على املستوى العملي قد تكون هذه املسألة٬، أو قل الشبهة واحدة من أخطر املسائل 
  .  املتعلقة ببحث العصمة٬، ومن هنا كان البد من مواجهتها بالبيان الكايف

ولعل القارئ لن يغفل عن عدم تعرض الكاتب آليات من قبيل آية التطهري٬، وأحاديث 
على عصمة أهل البيت سالم اهللا عليهم٬، ولكن القارئ كحديث الثقلني٬، ومها واضحا الداللة 
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كما أن البحث يتعلق . ا فيه الكفاية إن شاء اهللا تعاىللن يغفل أن الكثري الذي كتب فيهم
  .بالعصمة بصرف النظر عن مصاديقها

٬، وهو 8ديد٬، إنه نعم املوىل ونعم النصري٬، وأسأله تعاىل العون والتسو سبحانه أسأل اهللا
ب سائله أن يتجاوز عن قصوري وتقصريي٬، وال يكلين لنفسي طرفة عني دائماً ي�الذي ال ي£خ

واحلمد هللا الذي هدانا لوالية حممد وآل حممد وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، لقد . أبداً
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماًجاءت رسل ربنا باحلق٬، اللهم صل على حممد وآل حممد 
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  : قال ابن السكيت يف ترتيب إصالح املنطق

من أن يصرعه  يء٬، إذا تشدد واستمسك بشصم إعصاماًقد أعصم الرجل يع: ويقال(
ومل يشهد اهليجا : وقال طفيل* لفروسة دائم االعصام كفل ا: * قال الشاعر. فرسه وراحلته

وقد عصمه الطعام٬، أي منعه . وقد عصمه يعصمه عصما وعصمة٬، إذا منعه* عصم بألوث م
  .)١( )٬، إذا جعلت هلا عصاماًمت القربةوقد أعص. من اجلوع

وعصمة اهللا . املنع: العصمة يف كالم العرب: عصم( :وقال ابن منظور يف لسان العرب
  .)٢( )منعه ووقاه: عصمه يعصمه عصما. أن يعصمه مما يوبقه: عبده

ع ص م العصمة املنع يقال عصمه الطعام أي منعه من ( :وقال صاحب خمتار الصحاح
احلفظ وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم واعتصم باهللا أي  والعصمة أيضاً ٬،اجلوع

جيوز أن يراد ال معصوم  ﴾اللّه% أَم*رِ م%ن* الْي#و*م# ع#اص%م# الَ﴿ :متنع بلطفه من املعصية وقوله تعاىلا
الساعد واعتصم بكذا أي ال ذا عصمة فيكون فاعل مبعىن مفعول واملعصم موضع السوار من 

  .)٣()ذا تقوى وامتنعإواستعصم به 

  .)٤( االستمساك٬، االعتصام اإلمساكالعصم هو : وقال الراغب

: املنع٬، هذا أصل معىن اللغة٬، ويقال: بالكسر: والعصمة( :وقال الزبيدي يف تاج العروس
عصمه . أن يعصمه مما يوبقه: وعصمة اهللا عبده. أصل العصمة الربط٬، مث صارت مبعىن املنع

  .)٥( ) منعه: يعصمه عصما

إن العصمة يف : ؟ أقول هي القول يف العصمة ما(: وائل املقاالتوقال الشيخ املفيد يف أ
يكره٬، وليس من الشيء كأنه امتنع به عن الوقوع فيما  اإلنسانأصل اللغة هي ما اعتصم به 

٬، ومنه مسيت إذا امتنع به) عتصم فالن باجلبلا: (من أجناس الفعل٬، ومنه قوهلم هو جنساً

                                                            
  .٤٤ص :ابن السكيت األهوازي -ترتيب إصالح المنطق  -١
  .٤٠٣ص ١٢ج: ابن منظور -لسان العرب  -٢
 .٢٣٠ص :محمد بن عبد القادر - مختار الصحاح  -٣
  .هـ ١٤١٢دار القلم ـ دمشق  ٥٦٩ص: مفردات ألفاظ القرآن -٤
  .٤٨٢ص ١٧ج :الزبيدي –تاج العروس  -٥
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التوفيق الذي يسلم به والعصمة من اهللا تعاىل هي . وهي وعول اجلبال المتناعها �ا) العصم(
٬، شبث به فيسلمليت حبالً غريقاً ٬، وذلك مثل إعطائنا رجالًإلنسان مما يكره إذا أتى بالطاعةا

ولو مل فهو إذا أمسكه واعتصم به مسي ذلك الشيء عصمة له ملا تشبث وسلم به من الغرق 
و ) يقاًتوف(أطاع مسي  ٬، وكذلك سبيل اللطف إن اإلنسان إذا)عصمة(يعتصم به مل يسم 

 يف كتابة ٬، وقد بني اهللا ذكر هذا املعىن)عصمة(وال ) توفيقاً(مل يسم  ٬، وإن مل يطع)عصمة(
أمره  ٬، أال ترى أ�م بامتثال٬، وحبل اهللا هو دينه﴾ج#م%يعاً اللّه% بِح#ب*لِ و#اع*ت#ص%م8واْ﴿: بقوله

هلم يف الطاعة  صار لطف اهللا٬، ويسلمون من الوقوع يف عقابه٬، فصار متسكهم بأمره اعتصاماً
متمسكون بطاعة اهللا  أل�م ؛٬، فجميع املؤمنني من املالئكة والنبيني واألئمة معصومونعصمة
  . )١( )تعاىل

: قال ابن سيده عصمة سائر األنبياء واملالئكة (: إمتاع األمساعوقال املقريزي يف 
أي ال  ﴾رَّح%م# م#ن إِالD اللّه% أَم*رِ م%ن* الْي#و*م# ع#اص%م# الَ﴿: مه يعصمه منعه ووقاه ويف الترتيلعص

   . )٢( )العصمة: واالسم. معصوم إال املرحوم

أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع ومالزمة٬، واملعىن يف " عصم"(: قال ابن فارس
أن يعصم اهللا تعاىل عبده من سوء يقع فيه٬، " العصمة: "ذلك كله معىن واحد٬، من ذلك

" أعصمت فالناً: "التجأ٬، وتقول العرب": استعصم"امتنع٬، و  إذا": العبد باهللا تعاىل واعتصم"
   .)٣( )به ويتمسك ئأي يلتج. أي هي�أت له شيئاً يعتصم مبا نالته يده

م من هذه الكلمات يتبني أن معىن العصمة اللغوي يدور حول املنع والوقاية٬، فاملعتص
  .بشيء ممتنع به ومتخذ منه واقية

وسنرى أن هذا املعىن هو ما تؤكده وتدل عليه اآليات القرآنية والروايات الواردة عن 
  .أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني

 :يف بعض اآليات من قبيل قوله تعاىل) ع ص م(أما يف القرآن فقد وردت مشتقات اجلذر 
كُر8واْ نِع*م#ت# اللّه% ع#لَي*كُم* إِذْ كُنت8م* أَع*د#اء فَأَلDف# و#اع*ت#ص%م8واْ بِح#ب*لِ اللّه% ج#م%يعاً و#الَ ت#فَرَّقُواْ و#اذْ﴿

                                                            
  .١٣٤ص ٤ج :أوائل المقاالت الشيخ المفيد -١
  .١٨٢ص ١١ج :إمتاع األسماع للمقريزي -٢
  .٣٣١ص ٤ج :أبو الحسين أحمد بن فارس –معجم مقاييس اللغة  -٣



  ١١ ........................................................ حبث يف العصمة
كَذَل%ك#  ب#ي*ن# قُلُوبِكُم* فَأَص*ب#ح*ت8م بِنِع*م#ت%ه% إِخ*و#اناً و#كُنت8م* ع#لَى# ش#فَا ح8فْر#ة\ مِّن# النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّن*ه#ا

  .أي متسكوا وامتنعوا حببل اهللا .)١(﴾ونَي8ب#يِّن8 اللّه8 لَكُم* آي#ات%ه% لَع#لDكُم* ت#ه*ت#د8

ي#ا أَيُّه#ا الرَّس8ولُ ب#لiغْ م#ا أُنزِلَ إِلَي*ك# م%ن رَّبِّك# و#إِن لDم* ت#فْع#لْ فَم#ا ب#لDغ*ت# ﴿ :وقال تعاىل
أي مينعك . )٢(﴾رِس#الَت#ه8 و#اللّه8 ي#ع*ص%م8ك# م%ن# النَّاسِ إِنD اللّه# الَ ي#ه*د%ي الْقَو*م# الْكَاف%رِين#

  .ويصونك

قَالَ س#آوِي إِلَى ج#ب#لٍ ي#ع*ص%م8نِي ﴿ :كما حيكي اهللا تعاىل عنه Xوقال ابن نيب اهللا نوح 
م%ن# الْم#اء قَالَ الَ ع#اص%م# الْي#و*م# م%ن* أَم*رِ اللّه% إِالD م#ن رَّح%م# و#ح#الَ ب#ي*ن#ه8م#ا الْم#و*ج8 فَكَانَ م%ن# 

  .مينعين من الغرق: يعصمين .)٣(﴾الْم8غ*ر#ق%ني#

و#الDذ%ين# كَس#ب8واْ السَّيِّئَات% ج#ز#اء س#يِّئَة\ بِم%ثْل%ه#ا و#ت#ر*ه#قُه8م* ذ%لDةٌ مَّا لَه8م مِّن# اللّه% ﴿ :وقال تعاىل
ـئ%ك# أَص*ح#اب8 ال نَّارِ ه8م* ف%يه#ا م%ن* ع#اص%مٍ كَأَنَّم#ا أُغْش%ي#ت* و8ج8وه8ه8م* ق%طَعاً مِّن# اللDي*لِ م8ظْل%ماً أُو*لَ

  .أي ما هلم مانع أو واقي .)٤(﴾خ#ال%د8ونَ

ي#و*م# ت8و#ل�ونَ م8د*بِرِين# م#ا لَكُم مِّن# اللDه% م%ن* ع#اص%مٍ و#م#ن ي8ض*ل%لِ اللDه8 فَم#ا لَه8 م%ن* ﴿ :وقال تعاىل
  .وهنا أيضاً العصمة تعين احلفظ واملنع والوقاية .)٥(﴾ه#اد\

: فقد روى الصدوق٬، قال ٬،كذلك ومثل هذا املعىن ورد يف أحاديث أهل البيت 
حدثنا أبو عمرو حممد بن جعفر املقري : حدثنا أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املقري٬، قال(

حدثنا حممد ابن عاصم : حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن املوصلي ببغداد٬، قال: اجلرجاين٬، قال
حدثين أيب٬، : عباس بن يزيد بن احلسن الكحال موىل زيد بن علي٬، قالحدثنا : الطريفي٬، قال

أبيه علي ٬، عن فر بن حممد٬، عن أبيه حممد بن عليحدثين موسى بن جعفر٬، عن أبيه جع: قال
 وليست العصمة يف ظاهر اخللقة ٬،منا ال يكون إال معصوماً اإلمام: ٬، قالبن احلسني 

؟  فما معىن املعصوم ٬،ابن رسول اهللا يا: فقيل له .رف �ا ولذلك ال يكون إال منصوصاًفيع

                                                            
 .١٠٣: عمران آل -١
 .٦٧: المائدة -٢
  .٤٣: هود -٣
 .٢٧: يونس -٤
 .٣٣: غافر -٥
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 واإلمام٬، قرآن ال يفترقان إىل يوم القيامةهو املعتصم حببل اهللا٬، وحبل اهللا هو ال: فقال
 يِه*د%ي الْقُر*آنَ ه#ذَا إِنD﴿ :٬8، وذلك قول اهللا اإلماميهدي إىل القرآن والقرآن يهدي إىل 

  . )١( )﴾أَقْو#م8 ه%ي# ل%لDت%ي

املعروف بأيب   ري بال   حدثنا علي بن الفضل بن العباس البغدادي : (أيضا٬ً، قال وروى
حدثنا : سليمان بن احلارث٬، قال] أمحد بن[بن حدثنا أمحد بن حممد : احلسن احلنوطي٬، قال

ما : قلت هلشام بن احلكم: حدثنا حسني األشقر٬، قال: لي بن خلف العطار٬، قالحممد بن ع
عن ذلك  Xبد اهللا سألت أبا ع: ؟ فقال "ال يكون إال معصوماً ماإلماإن : "معىن قولكم

 ي#ع*ت#ص%م و#م#ن﴿ :ملمتنع باهللا من مجيع حمارم اهللا٬، وقال اهللا تبارك وتعاىلاملعصوم هو ا: فقال
  .)٢( )﴾مُّس*ت#ق%يمٍ ص%ر#اط\ إِلَى ه8د%ي# فَقَد* بِاللّه%

باهللا تعاىل عن حمارمه٬، فاملعصوم هو املعتصم  االعتصامخنلص مما تقدم إىل أن العصمة تعين 
   .8أو املمتنع باهللا 

  : جواباً على سؤال و£جه له Xويف هذا الصدد يقول السيد أمحد احلسن 

م أ ٬،هل العصمة حمصورة باألئمة فقط ؟ هل كل املعصومني أئمة :١١٤/ السؤال(
ىل إهل بإمكان أي شخص أن يصل  ؟ هل مجيع األنبياء واملرسلني أئمة ؟ كل البشر باستطاعة

ويتسافل  ٬،هل يرتقي اإلنسان بعمله كسلمان احملمدي ؟ يف معرفة اهللا مكانة النيب حممد 
  ؟ توفيق اهللا من هذا ؟ وأين حمل بعمله كأيب هلب

  .أسعد أنور٬، عباس طاهر٬، عدنان مهدي٬، عماد خليل: املرسل                            

الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل بسم اهللا  :اجلواب
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

خري ما يصعد من األرض إىل السماء اإلخالص٬، وخري ما يرتل من السماء إىل األرض 
واإلنسان مفطور على االرتقاء إىل . التوفيق٬، فعلى قدر إخالص اإلنسان يوفقه اهللا سبحانه

على ما ميكن أن يرتقي له املخلوق٬، ومل يفضل اهللا سبحانه إنساناً على إنسان إالّ بالعمل أ
                                                            

  .١٣٢ص :الشيخ الصدوق –معاني األخبار  -١
  .  ١٣٢ص :المصدر نفسه -٢



  ١٣ ........................................................ حبث يف العصمة
واإلخالص٬، والباب مفتوح إىل أن تقوم الساعة لكل إنسان أن يرتقي بالعمل واإلخالص إىل 

اهللا٬، وليس أعلى مقام٬، وكل مرسل معصوم ومن سواهم ميكن أن يعتصموا باهللا عن حمارم 
  .)١( ) أئمةاملرسلني مجيع األنبياء

من  8فالعصمة عالقة طرفاها إخالص من العبد من جهة٬، يقابله توفيق وتسديد من اهللا 
اجلهة األخرى٬، فبقدر ما خيلص العبد لربه٬، ويستحضره يف كل شأن من شؤونه جيد اهللا 
سبحانه وتعاىل حاضراً يوجهه ويسدده٬، حىت يكون له مسعه الذي يسمع به٬، وعينه اليت ي£بصر 

  . �ا

فالعبد ناقص ومفتقر لربه الكامل املطلق٬، وهذا النقص ميثل هوية العبد اليت ال تفارقه٬، 
وطلب تسديده  العبد هيه٬، فإذا ما جلأ للإ افتقاره سبحانه وتعاىل يعلم نقص عبده٬، ويدرك واهللا

  .سيجده خري عون

العلم نقطة : هذا املعىن كافÎ متاماً لتحديد ماهية العصمة وحقيقتها٬، ولكن قيل قدمياً
  ! كثرها اجلهالء

ملعصوم ال يعصم ويتضح من هذا الفهم حلقيقة العصمة أن مفهومها يستبطن معىن أن ا
ذاته بذاته٬، بل يعصمه اهللا سبحانه٬، كما أن حجة اهللا أو خليفته املعتصم باهللا تعاىل يعصم من 

  .يؤمن به ويطيعه٬، وهم كل الناس باستثناء اخلليفة الفعلي

ومعىن عصمته هلم هو أنه ال ي£دخلهم يف باطل وال ي£خرجهم من هدى٬، وهذا هو فصل 
وكل ما عداه هو رفته من أمر املعصوم أو خليفة اهللا يف أرضه٬، اخلطاب٬، وغاية ما حنتاج مع

  .يف احلقيقة زج لرؤوسنا الصغرية يف أمور ال تعنينا
                                                            

األنبياء والمرسلون على أربع : (قال) عليهما السالم(عن هشام بن سالم ودرست بن أبى منصور الواسطي، عنهما  -١
طبقات، فنبي منبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت وال يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى 

في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى أحد وعليه إمام مثل ما آان إبراهيم على لوط، ونبي يرى 
، ونبي يرى في نومه يزيدون ثلثين ألفًا: قال) َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن: (طائفة قلوا أو آثروا آما قال اهللا

ِإنِّي : (بإمام حتى قال اهللا ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد آان إبراهيم نبيًا وليس
أي من عبد صنمًا أو ) َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن(بأنه يكون في ولده آلهم، ) َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي

 .٣٩٣ص: لمحمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات ) وثنًا
إن اهللا تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدًا قبل أن يتخذه نبيًا، وإن : (يقول X سمعت أبا عبد اهللا: عن زيد الشحام، قال

اهللا اتخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسوًال، وإن اهللا اتخذه رسوًال قبل أن يتخذه خليًال، وإن اهللا اتخذه خليًال قبل أن يجعله 
َوِمن ُذرِّيَِّتي َقاَل : (فمن عظمها في عين إبراهيم قال: قال) امًاِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَم: (إمامًا، فلما جمع له األشياء قال

  .١٧٥ص ١ج: الكافي) ال يكون السفيه إمام التقي: قال) َال َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن



 Wאא

Ïوتاهت �م آراؤهم فيما يعنيهم وما ال يعنيهم٬، املتكلمون من احلديث يف العصمة٬،  أكثر
وفيما يلي أهم !  ةزادوا الطني بعد تيههم الطويل إال بلّوركبوا كل شوهاء وصعبة٬، وما 

  :وص العصمةكلماhم خبص

باملكلّف٬،  لطفÓ يفعلُه£ اُهللا تعاىل: (عر�فها الشيخ املفيد يف كتابه النكت اإلعتقادية بأن�ها
   .)١( )املعصية٬، وترك الطاعة٬، مع قدرته عليهماحبيث متنع منه وقوع 

 العبد فيختار تعاىل٬، يفعله الذي اللطف هي العصمة أن علما: (وقال الشريف املرتضى
 عنده أختار ما له فعل بأن عصمه٬، اهللا إن: هذا على فيقال القبيح٬، فعل من االمتناع عنده

 االمتناع فعل الذي الداعي هذا عند أختار ألنه ؛معتصم العبد إن: ويقال القبيح٬، عن العدول
    .)٢( )القبيح عن

 من باللطف املمنوع الدين يف واملعصوم اآلفة من املنع العصمة: (وقال الشيخ الطوسي
  .)٣( )احليلولة وجه على ال القبيح فعل

العصمة لطف باملكلف حبيث ال ( :احلادي عشر ما نصه العالمة احللي يف الباب وقال
  . )٤( )وارتكاب املعصية مع قدرته على ذلك إىل ترك الطاعةيكون له داع 

نّ اهللا جيب£ره£ على ترك املعصية٬، بل يفعل به إليس معىن العصمة : (اهللا شرب وقال السيد عبد
   .)٥( )ألطافا٬ً، يترك معها املعصية٬، باختياره٬، مع قدرته عليها

العصمة عبارة عن لطف يفعله اهللا يف املكلف حبيث ال ( :وعر�فها الفاضل املقداد بقوله
يكون له مع ذلك داع إىل ترك الطاعة وال إىل فعل املعصية مع قدرته على ذلك وحيصل 

                                                            
 - ٣٧ص: ١٩٩٣دار المفيد، بيروت  - )  ه ٤١٣ - ٣٣٦(سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان  -١

  .السيد محمد رضا الحسيني الجالليتحقيق 
السيد مهدي : إعداد. السيد أحمد الحسيني: تقديم. ٣٢٦ – ٣٢٥ص ٣ج :الشريف المرتضى -رسائل المرتضى  -٢

  .قم –دار القرآن الكريم . قم –مطبعة الخيام . ١٤٠٥. الرجائي
رمضان المبارك  |األولى|يأحمد حبيب قصير العامل: تحقيق وتصحيح. ٤٩٠ص ٥ج :الشيخ الطوسي - التبيان  -٣

  .مكتب اإلعالم اإلسالمي |مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي|١٤٠٩
  .٣٧ص: الباب الحادي عشر -٤
   .٩١ص ١ج :اهللا شبر السيد عبد - حق اليقين -٥



  ١٥ ........................................................ حبث يف العصمة
على املعاصي مضافاً إىل  واإلقدامانتظام ذلك اللطف بأن حيصل له ملكة مانعة من الفجور 

اخذة على ترك ؤمن العقاب٬، مع خوف امل )١()كذا( والعصمة مبا يف الطاعة من الثواب٬،العلم 
   .)٢( )ياُألوىل٬، وفعل املنس

هل املعصوم  أناختلف القائلون بالعصمة يف ( :التجريد قال العالّمة احللي يف شرحو
وذهب آخرون . فذهب قوم منهم إىل عدم متكّنه من ذلك! يتمكن من فعل املعصية أم ال ؟

من قال إنّ املعصوم خمتص يف بدنه٬، أو نفسه خباصي�ة فمنهم : األولونأم�ا  .إىل متكّنه منها
إنّ العصمة هي القدرة على الطاعة٬، : ومنهم من قال. تقتضي امتناع إقدامه على املعصية

وأم�ا اآلخرون الذين مل يسلبوا  .وعدم القدرة على املعصية٬، وهو قول أيب احلسن البصري
املُقرِّبة إىل  األلطافاهللا تعاىل بالعبد من الذي يفعله  األمر بأنه: القدرة فمنهم من فس�رها
 .اإلجلاءإىل  األمرن�ه ال يقدم على املعصية٬، بشرط أن ال ينتهي ذلك أالطاعات٬، اليت يعلم معها 

: وآخرون قالوا .بأن�ها ملكة نفسانية ال يصدر عن صاحبها معها املعاصي: ومنهم من فس�رها
 .معه داعٍ إىل ترك الطاعات٬، وارتكاب املعصية العصمة لطفÓ يفعله اهللا لصاحبها٬، ال يكون

  : وأسباب هذا اللّطف أمور أربعة

أن يكون لنفسه٬، أو لبدنه خاصي�ة٬، تقتضي ملكةً مانعةً من الفجور٬، وهذه امللكة  :أحدها
  .مغايرة للفعل

   .أن حيصل له علم مبثالب املعاصي٬، ومناقب الطاعات :الثاين

   .من اهللا تعاىل اإلهلامتأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي٬، أو  :الثالث

يف  األمر٬، حبيث يعلم ان�ه ال ي£ترك مهمالً؛ بل ي£ضيَّق£ عليه األوىلمؤاخذته على ترك  :الرابع
  .)٣( )معصوماً اإلنسانكان  األمورفإذا اجتمعت هذه  .احلسنة األمورغري الواجب من 

تشكل حمور التعريف غامضةٌ للغاية٬، فما هو هذا اليت ) لطف(من الواضح أن كلمة 
   ؟ اللطف٬، وما هي حقيقته

                                                            
  .ولعلها خطأ طباعي والصحيح هو المعصية -١
  .  ٢٠ص :جعفر سبحاني -  األنبياءنقًال عن عصمة . ٣٠٢ – ٣٠١ص: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين -٢
 ١٣٧٣ ٤ط. ٣٩٢ – ٣٩١ص :العالمة الحلي -) تحقيق الزنجاني(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -٣

  .قم –انتشارات شكوري 



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ١٦

خيربنا العالمة احللي يف النص الذي نقلناه قبل قليل أنه أحد أمور أربعة أو مخسة 
وغري هذا الترديد . باألحرى٬، باعتبار أن اخلاصية اليت ي£شري إليها إما أن تكون لنفسه٬، أو لبدنه

النقطة األوىل اليت ذكرها العالمة ال تزيد مفهوم اللطف غري غموض  بني النفس والبدن فإن
  !! ؟ ال خيربنا العالمة بشيء عنها فما هي هذه اخلاصية اليت تقتضي ملكة!  على غموضه

هذه اخلاصية اللطفية : عن هذا الغموض املضاعف نتساءل اآلن اآلن النظر ناصرفوإذا 
  ؟  سواء كانت يف النفس أو البدن هل هي موهبة خاصة باملعصوم أم يشترك فيها معه غريه

إذا كانت خاصة به فال مفر هلم من القول باإلجلاء٬، وأن املعصوم جمرب على العصمة٬، 
وإذا كان )!! م£كْرÏهÓ أخاكÏ ال بطل(عبري املثل وبالتايل ال فضيلة وال مزية له٬، فهو على حد ت

صمة بقية خلق الشترك معه يف الع هي سبب العصمة٬، وإال يشترك فيها معه غريه فال تكون
  ! اهللا غري املعصومني

: ٬، فقوهلم تقدم يتناقض هذا التعريف متاماً مع ما ورد عن آل حممد  وأكثر مما
يدل على مبادرة من املعصوم تقابل بإجياب من ) ارم اهللاملعصوم هو املمتنع باهللا من مجيع حم(

أما إذا قالوا إن هذه املبادرة ناشئة من تلك اخلاصية الغامضة فهي الطامة الكربى اليت . 8اهللا 
فال تقوى وال إميان نستجري  ٬،أل�م يف هذه احلالة يسلبون املعصوم كل شيء ؛ما بعدها طامة

  .باهللا من قول السوء

إذن ما معىن : إن اللطف هو نفسه التوفيق الذي مين به اهللا على عبده٬، فنقول: وقد ي£قال
وال ارتباط له ببدن وال نفس  8؟ فالتوفيق من اهللا  خاصية إما يف البدن أو النفس هإن: قولكم
؟ أليس املعصوم مرتبط يف هذا )ال يكون له داع للمعصية: (مث كيف تفسرون قولكم. العبد

  ؟ جبسد مادي٬، وهذا اجلسد يطلب الراحة والدعة وهو من هذه اجلهة داع إىل املعصيةالعامل 

عرف املتكلمون العصمة على : (للمتكلمني٬، فقال اًوقد نقل الشيخ جعفر سبحاين تعريف
  .)١( )أعن اقتراف املعصية والوقوع يف اخلط اإلنسانبأن�ها قوة متنع  اإلطالق

                                                            
  .٢٠ – ١٩ص :Xمؤسسة الصادق  -  جعفر سبحاني - عصمة األنبياء -١



  ١٧ ........................................................ حبث يف العصمة
) قوة(هذا التعريف للعصمة أقرب إىل األمر األول الذي ذكره احللي٬، فكو�ا : أقول

٬، أي عالقة بني العبد وربه٬، فمعىن كو�ا االمتناع باهللا عن )عالقة(يسلبها حقيقة كو�ا 
حمارمه٬، هو كما سلفت اإلشارة أن هناك حركة باجتاهه سبحانه ميثلها جلوء العبد٬، أو 

توفيقه ملا حيب وحركة منه سبحانه وتعاىل ميثلها تسديده لعبده اعتصامه باهللا٬، تقابلها 
  .ويرضى

  . بأن املراد هو كو�ا خاصية نفسية أو بدنيةوصف العصمة بأ�ا قوة يوحي  وعليه فإن

 أن حيصل له علم مبثالب املعاصي٬، ومناقب( :وهو أما األمر الثاين الذي ذكره العالمة
٬، فهو صحيح٬، فمن يرى الدنيا عراق خرتير يف يد جمذوم٬، كما ورد عن علي )الطاعات
X) :سيمتنع ٬، فهو )١( )جمذوم يد يف خرتير عراق من عيين يف أهون هذه لدنياكم واهللا

وهلذا  ٬،عصمة املعصوم أساسالعلم واملعرفة مها  ٬،نعم: ونقول .حتماً عن الوقوع يف حبائلها
 اإلخالص( نفس اجلهتني إىلعصم بقدر علمه ومعرفته اليت هي تعود باحلقيقة فاملعصوم ي£
  .اً علموقل ريب زدين) والتوفيق

السيد الطباطبائي لنسمع ما يقوله  ؟ هل العصمة هي هذا العلم نفسه أيضاً ولكننا نقول
تتحقق به إن األمر الذي : (٬، يقول)كالم يف معىن العصمة: (يف تفسري امليزان٬، حتت عنوان

علم مانع عن  :وبعبارة أخرى ٬،العصمة نوع من العلم مينع صاحبه عن التلبس باملعصية واخلطأ
الضالل٬، كما أن سائر األخالق كالشجاعة والعفة والسخاء كل منها صورة علمية راسخة 
موجبة لتحقق آثارها٬، مانعة عن التلبس بأضدادها من آثار اجلنب والتهور واخلمود والشره 

ع والعلم النافع واحلكمة البالغة وإن كانا يوجبان ترته صاحبهما عن الوقو. والبخل والتبذير
يف مهالك الرذائل٬، والتلوث بأقذار املعاصي٬، كما نشاهده يف رجال العلم واحلكمة والفضالء 
من أهل التقوى والدين٬، غري أن ذلك سبب غاليب كسائر األسباب املوجودة يف هذا العامل 
املادي الطبيعي فال تكاد جتد متلبسا بكمال حيجزه كماله من النواقص ويصونه عن اخلطأ 

والوجه يف . من غري ختلف سنة جارية يف مجيع األسباب اليت نراها ونشاهدها ياًدائم صوناً
 اآلخريوجب بعضها ذهوله عن حكم البعض  اإلنسانذلك أن القوى الشعورية املختلفة يف 

بفضيلة تقواه ال مييل إىل  أو ضعف التفاته إليه كما أن صاحب ملكة التقوى ما دام شاعراً
                                                            

 .٥٣ – ٥٢ص ٤ج :Xخطب اإلمام علي  -نهج البالغة  -١
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٬، غري أن اشتعال نار الشهوة واجنذاب ية وجيرى على مقتضى تقواه املرضالشهوة غري إتباع
نفسه إىل هذا النحو من الشعور رمبا حجبه عن تذكر فضيلة التقوى أو ضعف شعور التقوى 

وخيتار سفساف الشره٬، وعلى هذا السبيل  فال يلبث دون أن يرتكب ما ال يرتضيه التقوى٬،
ال حييد عن حكم سبب من هذه األسباب  اإلنسانفوإال  اإلنسانسائر األسباب الشعورية يف 

على ساق٬، وال مانع مينع من تأثريه٬، فجميع هذه التخلفات تستند إىل  ما دام السبب قائماً
ومن هنا يظهر أن هذه القوة املسماة . مغالبة التقوى واألسباب٬، وتغلب بعضها على بعض

من قبيل ما نتعارفه من أقسام  بقوة العصمة سبب شعوري علمي غري مغلوب البتة٬، ولو كانت
الشعور واإلدراك لتسرب إليها التخلف٬، وخبطت يف أثرها أحيانا٬، فهذا العلم من غري سنخ 

وعلى هذا فاملراد بقوله  ... سائر العلوم واالدراكات املتعارفة اليت تقبل االكتساب والتعلم
من لدنه مل يكفك يف إيتائه من العلم لو مل يؤتك إياه  آتاك نوعاً) وعلمك ما مل تكن تعلم(

فقد بان من مجيع ما قدمناه أن هذه . ما يكتسبه من العلوم اإلنساناألسباب العادية اليت تعلم 
نواع العلوم يف أنه املوهبة اإلهلية اليت نسميها قوة العصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر أ

من القوى الشعورية البتة بل هي الغالبة القاهرة عليها املستخدمة إياها٬،  يءغري مغلوب لش
  .)١( )ولذلك كانت تصون صاحبها من الضالل واخلطيئة مطلقاً

فالعصمة تتحقق بالعلم كما  من كالم صاحب امليزان يتضح أن العلم هو علة العصمة٬،
ما يؤكده مركز الرسالة يف غري العصمة نفسها٬، وهذا آخر  اًأمر هو يرى العلم إذن عرب٬،
: ٬، بالقولعلق على كالم الطباطبائي املذكور ٬، فقد)أدلتها .. العصمة حقيقتها( :كتاب

الذي تتحقق به العصمة نوعÓ من العلم مينع صاحبه عن التلبس باملعصية  األمرإنّ ": فقوله(
ء والعلم أمرÓ العصمة شي إنقول دقيق وصحيح٬، فالعلم أمرÓ تتحقق به العصمة٬، أي  "واخلطأ
  .)٢( )آخر

وإذا كان العلم غري العصمة٬، وكانت العصمة إمنا تتحقق به٬، فهو يتقدم عليها رتبياً على 
  كيف يتحصل هذا العلم اخلاص الذي وصفه الطباطبائي؟: األقل٬، وهنا ينقدح سؤال

                                                            
 ٥ج :قم المقدسة - منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية  هـ١٤١٢السيد الطباطبائي : تفسير الميزان -١

 .وما بعدها ٧٨ص
 .١٧ص :وهو بحث منشور على شبكة اإلنترنيت ،تأليف مرآز الرسالة - مرآز الرسالة: أدلتها. العصمة حقيقتها -٢



  ١٩ ........................................................ حبث يف العصمة
 آتاك نوعاً "وعلمك ما مل تكن تعلم" :وعلى هذا فاملراد بقوله: (يبدو من قول الطباطبائي

ما  اإلنسانمن العلم لو مل يؤتك إياه من لدنه مل يكفك يف إيتائه األسباب العادية اليت تعلم 
  . ٬، أن هذا العلم اخلاص هبة من اهللا تعاىل)يكتسبه من العلوم

هل هذه اهلبة اإلهلية م£نحت للعبد دون استحقاق٬، أم أن مثة ما عمله هذا : نسأل اآلن
  ؟  يوهب هذا العلم اخلاصالعبد فاستحق أن 

؟ وملاذا مل ت£عط  إ�ا م£نحت له دون استحقاق٬، فما مزيته وفضله على سائر اخللق: إن قال
  ؟ لغريه دون استحقاق

٬، )١(﴾اللّه8 و#ي8ع#لiم8كُم8 اللّه# و#اتَّقُواْ﴿: إن العبد استحقها٬، كما يقول القرآن الكرمي: وإن قال
حيث جعل العلم مستحقاً ألجل التقوى٬، فإن التقوى بدورها ناجتة عن االعتصام باهللا 

    كما العصمة   واخلضوع له٬، وبالنتيجة ال يصلح العلم لئن يكون علةً للعصمة٬، بل هو 
معلول لالعتصام باهللا تعاىل٬، فالعبد املعتصم باهللا يفيض اهللا عليه العلم والتقوى والعصمة٬، 

  .وكلٌ حبسبه

على أنه يغاير من حيث النوع العلم االكتسايب٬، بل ) خاص(كذلك يدل وصفه للعلم بأنه 
دراكات املتعارفة فهذا العلم من غري سنخ سائر العلوم واإل: (إنه نص على هذه احلقيقة بقوله
يقس�مون العلم إىل   كما هو معروف من كلماhم    هم ٬، و)اليت تقبل االكتساب والتعلم

العلم الذي : وعلم اكتسايب٬، أو حصويل٬، ويقصدون من العلم احلضوري ٬،علم حضوري
 :منه أما العلم احلصويل فيقصدون. ألملحتضر فيه حقيقة املعلوم بنفسها٬، مثل شعور النفس با

علوم فيه من خالل صورته الذهنية٬، مثل علمنا بأن زوايا املثلث تساوي العلم الذي حيضر امل
   .قائمتني

احلضوري ميكن أن تغفل النفس عنه٬، فاإلنسان إذا شغلت باله قضية  ومعلوم أن العلم
 فَأَق%م*﴿بل إن علمنا باهللا تعاىل هو علمÓ حضوري٬،  مهمة ميكن أن ال يشعر بأمل جرح يف بدنه٬،

 الْقَيِّم8 الدِّين8 ذَل%ك# اللDه% ل%خ#لْقِ ت#ب*د%يلَ لَا ع#لَي*ه#ا النَّاس# فَطَر# الDت%ي اللDه% ف%طْر#ةَ ح#نِيفاً ل%لدِّينِ و#ج*ه#ك#

                                                            
  .٢٨٢من اآلية : البقرة -١
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٬، ولكن اإلنسان مع ذلك يغفل عن هذا العلم٬، أو قل ال )١(﴾ي#ع*لَم8ونَ لَا النَّاسِ أَكْثَر# و#لَك%نَّ
ولكننا جند السيد  .يرتب عليه األثر املطلوب٬، فيلحد وينكر وجود خالقه جل وعال

املسماة بقوة العصمة سبب شعوري علمي ومن هنا يظهر أن هذه القوة : (الطباطبائي يقول
فقد بان من مجيع ما قدمناه أن هذه املوهبة اإلهلية اليت نسميها : (٬، ويقول)غري مغلوب البتة

من  يءقوة العصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلوم يف أنه غري مغلوب لش
تخدمة إياها٬، ولذلك كانت تصون القوى الشعورية البتة بل هي الغالبة القاهرة عليها املس

  ؟ ٬، فعن أي علم٬، أو أية قوة يتحدث)صاحبها من الضالل واخلطيئة مطلقاً

لعل السيد الطباطبائي يتكلم عن قوة جربية ال ميلك املعصوم بإزائها حوالً وال  :أقول
إنّ اهللا سبحانه خلق بعض عباده على : (قوة٬، السيما هو يقول يف موضع آخر من كتابه

بأذهان وقّادة٬، وإدراكات صحيحة  األمر بادئاستقامة الفطرة٬، واعتدال اخللقة٬، فنشأوا من 
 اإلخالصونفوس طاهرة٬، وقلوب سليمة٬، فنالوا مبجرد صفاء الفطرة وسالمة النفس من نعمة 

من التلوث بألواث املوانع ما ناله غريهم باالجتهاد والكسب بل أعلى وأرقى لطهارة داخلهم 
 األنبياءهللا يف مصطلح القرآن٬، وهم ) بالفتح(الء هم املخلصون ؤواملزامحات٬، والظاهر أنّ ه

  .٬، وقد نص القرآن بأنّ اهللا اجتباهم٬، أي مجعهم لنفسه وأخلصهم حلضرتهواألئمة

ه8و# اج*ت#باكُم* و#ما ﴿: وقال .)٢(﴾و#اج*ت#ب#ي*ناه8م* و#ه#د#ي*ناه8م* إِىل ص%راط\ م8س*ت#ق%يمٍ﴿: قال تعاىل
وآتاهم اهللا سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم  .)٣(﴾ج#ع#لَ ع#لَي*كُم* ف%ي الد�ينِ م%ن* ح#ر#جٍ

  . )٤( )من الذنوب وارتكاب املعاصي٬، ومتتنع معه٬، صدور شيء منها عنهم صغرية أو كبرية

قد خلق اجلميع على استقامة  8على أننا نقول أن اهللا . وهذا الكالم يوحي باجلرب
  .الفطرة واعتدال اخللقة وليس بعض خلقه٬، كما يقول السيد الطباطبائي

  .)٥(﴾ت#قْوِميٍ أَح*س#نِ ف%ي الْإِنس#انَ خ#لَقْن#ا لَقَد*﴿: قال تعاىل

                                                            
 .٣٠: الروم -١
  .٨٧: اإلنعام -٢
 .٧٨: الحج -٣
  .١٦٢ص ١١ج :تفسير الميزان -٤
 .٤: التين -٥



  ٢١ ........................................................ حبث يف العصمة
 ت#ب*د%يلَ لَا ع#لَي*ه#ا النَّاس# فَطَر# الDت%ي اللDه% ف%طْر#ةَ ح#نِيفاً ل%لدِّينِ و#ج*ه#ك# فَأَق%م*﴿: وقال تعاىل

  .)١(﴾ي#ع*لَم8ونَ لَا النَّاسِ أَكْثَر# و#لَك%نَّ الْقَيِّم8 الدِّين8 ذَل%ك# اللDه% ل%خ#لْقِ

  .أن املعاصي ممتنعة ذاتا٬ً، بل وقوعاً ال يريد )رمحه اهللا(السيد الطباطبائي  قد ي£قال هنا أنو

 االستحالةأو  االمتناعإن الزوجية ممتنعة ذاتاً للعدد ثالثة٬، وهذا هو : وللتوضيح مبثال أقول
ممتنع  فاالحتراقطاملا كانت مبتلة٬،  لالحتراقالذاتية٬، وكذلك فإن الورقة املبتلة غري قابلة 

  .لالحتراقوقوعاً هلا طاملا كانت مبتلة٬، وإن كان الورقة حبد ذاhا قابلة 

ن ممكن ذاتاً أن يوقع املعاصي٬، ولكنه ال يفعلها أبدا٬ً، أي إ�ا ممتنعة وقوعاً فاملعصوم إذ
هو ميكن أن تصدر منه املعصية٬، ولكنه فعالً ويف اخلارج يستحيل  :وبتعبري آخر. بالنسبة له

  .صدورها منه

قادر ذاتاً على الظلم مثال٬ً، ولكنه هل  8إن اهللا : وهم عادة ما ميثلون للمسألة بقوهلم
بأن هذا  ٬، وكذلك من يعلم)٢( كال وحاشاه تعاىل من الظلم :يظلم فعالً ؟ واجلواب هو

  .السائل سمÓ قاتل ال ي£قدم على شربه٬، على الرغم من أن هذا الفعل ممكن حبد ذاته

العاقل الواقف على وجود  اإلنسانإنّ (: ويف هذا الصدد يقول الشيخ جعفر سبحاين
الطبيب ال يأكل  أناملرتوعة من جلدها٬، ال ميس�ها كذلك٬، كما  األسالكالطاقة الكهربائية يف 

ر اäذومني واملسلولني لعلمهما بعواقب فعلهما٬، ويف الوقت نفسه يرى كل واحد منهما ؤس
للمخاطرة �ا٬، نفسه قادراً على ذلك الفعل٬، حبيث لو أغمض العني عن حياته وهيأ نفسه 

 .ال يقومان به لكو�ما حيبان حياhما وسالمتهما إ�مالفعل ما يتجنبه٬، غري 

إنّ العمل املزبور ممكن الصدور بالذات من العاقل والطبيب٬، غري ان�ه : فإن شئت قلت
ممتنع الصدور بالعرض والعادة٬، وليس صدوره حماالً ذاتياً وعقليا٬ً، وكم فرق بني احملالني٬، ففي 

ال العادي يكون صدور الفعل من الفاعل ممكناً بالذات٬، غري ان�ه يرجح أحد الطرفني على احمل
اآلخر بنوع من الترجيح خبالف الثاين فإنّ الفعل فيه يكون ممتنعاً بالذات٬، فال يصدر لعدم 

 .إمكانه الذايت

                                                            
 .٣٠: الروم -١
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وإن شئت فالحظ صدور القبيح منه سبحانه فإنّ صدوره منه أمر ممكن بالذات٬، داخل 
ن�ه ال أيف إطار قدرته فهو يستطيع أن يدخل املطيع يف نار اجلحيم والعاصي يف نعيم اجلنة٬، غري 

يصدر منه ذلك الفعل لكونه خمالفاً للحكمة ومبايناً ملا وعد به وأوعد عليه٬، وعلى ذلك 
والغايات٬، ال يكون دليالً على  األغراضمع التحفظ على  اإلنسانفامتناع صدور الفعل عن 

فالنيب املعصوم قادر على اقتراف املعاصي وارتكاب اخلطايا٬، حسب  .االختيار والقدرةسلب 
حصوله على الدرجة العليا من التقوى واكتساب  ألجلما أُعطي من القدرة واحلرية٬، غري أن�ه 

العلم القطعي بآثار املآمث واملعاصي واستشعاره بعظمة اخلالق٬، يتجنب عن اقترافها واكتسا�ا 
  .ن مصدراً هلا مع قدرته واقتداره عليهاوال يكو

ومثلهم يف ذلك املورد كمثل الوالد العطوف الذي ال يقدم على قتل ولده٬، ولو أُعطيت 
له الكنوز املكنوزة واملناصب املرموقة ومع ذلك فهو قادر على قتله٬، حبمل السكني واهلجوم 

  .)١( )عليه وقطع أوردته

ألن املعصوم معتصم بغريه٬، أي باهللا  ؛وتعاىل يف حملها ال أرى أن املقايسة مع اهللا سبحانه
  . ٬، وبالتايل رمبا كان القياس قياساً مع الفارق8

ميكن أن ي£قدم  والناسي وبالنسبة ملثال شرب السم املشهور بينهم٬، فهم ي£قر�ون بأن الساهي
   .)٢( على شرب السم٬، وبالنتيجة ال يكون علمه بس£م�ي�ته علة تامة لعدم إقدامه على شربه

علة لعدم إقدامه ال جزء من إن هذا الساهي والناسي إذا ما ذكّره أحدهم سيكون تذكريه
وتسديده له٬،  8إن العصمة تتحقق للمعصوم بتوفيق اهللا : على شرب السم٬، وهكذا نقول

: ليس هو العلة التامة الكاملة٬، ونقول: نقول مع ذلك أن العلم ليس له مدخلية٬، بل نقول وال

                                                            
  .٣٨ – ٣٧ص :جعفر سبحاني - عصمة األنبياء -١
أن : فالجواب. عالمًا حال سهوه ونسيانه، وبالتالي ال يرد اعتراضك علينا وإذا قالوا أن الساهي والناسي ال يسمى - ٢

الثمرة التي يرجوها المستدل تتحدد بكون العالم وبسبب علمه ال يورد نفسه وال غيره موارد الخطأ، والحال أن هذا 
ته أن علمه يمكن نحن نتحدث عن فاعل من صفاته أنه يعلم ومن صفا، فالمحذور ممكن عند عروض النسيان والسهو

إن : وبكلمة أخرى .أن يغيب حال السهو والنسيان، وعليه ما يراد من هذا الفاعل ممكن التخلف، وهو المطلوب
المبحوث عنه إمكانية حدوث المحذور أو عدمها، وهذه اإلمكانية تتشارك في تحققها أو عدمها عناصر آثيرة العلم 

  .ته التامةُتعلم عدم علي -أي التشارك  –أحدها، ومنه 
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باهللا٬، واهللا سبحانه هو من إن املعصوم ال ي£عصمه علمه وال يÏعصم ذاته بذاته٬، بل هو ي£عتصم 
   .يعصمه٬، والعلم الذي مينحه اهللا للعبد يدخل يف إطار عصمة اهللا له

تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي٬، : (ذكره العالمة احللي وهو قولهأما األمر الثالث الذي 
  .)من اهللا تعاىل اإلهلامأو 

يف قوله هذا إقرار بأن املعصوم يعصمه اهللا تعاىل٬، وحاجة املعصوم إىل تتابع : أقول
  .٬، وتسديداته8الوحي٬، أو اإلهلام يعين أنه مفتقر إىل اهللا 

ن�ه ال ي£ترك مهمالً؛ بل أعلم ٬، حبيث يÏاألوىله على ترك مؤاخذت: (أما األمر الرابع وهو قوله
٬، فهو ينطوي على معىن أن اإلرادة هلا )احلسنة األموريف غري الواجب من  األمري£ضيَّق£ عليه 

مدخلية يف العصمة٬، وليس العلم وحده سببها٬، بل هو أقرب إىل افتراض أن احلصة األكرب هي 
. فكالمه ي£فهم منه أن العلم موجود٬، ولكنه حمتاج إىل التفعيل٬، وهذا ما يؤديه التضييق. لإلرادة

؟ فإذا كان قبلها٬،  قبل العصمة أم بعدهاكما أن العالمة مل خيربنا مىت يكون هذا التضييق؛ 
فهل يشترك فيه كل الناس٬، وهو ما مل يقل به أحد٬، ويوحي أيضاً باجلرب واإلكراه٬، أم إنه 

  .بعدها٬، وعندئذ ال يكون له دور يف العصمة املتحققة فعالً

أنه يرى أن  )معصوماً اإلنسانكان  األمورفإذا اجتمعت هذه : (ن قولهأخريا٬ً، يتضح م
وأقل ما ي£قال فيه أنه دليل حرية٬، فاألمور  .األمور األربعة اليت ذكرها باجتماعالعصمة تتحقق 

  ؟ األربعة متناقضة فيما بينها٬، وال أدري كيف جتتمع

* * *  

اللوامع ( :ومن أقواهلم يف حتديد حقيقة العصمة ما نقله الشيخ جعفر سبحاين عن كتاب
كما نقل عن بعض احلكماء أنّ املعصوم خلقه اهللا جبلة صافية٬، : (٬، وهو قوله)١٦٩اإلهلية ص

وطينة نقية٬، ومزاجاً قابال٬ً، وخص�ه بعقل قوي وفكر سوي٬، وجعل له ألطافاً زائدة٬، فهو قوي 
مبا خص�ه على فعل الواجبات واجتناب املقبحات٬، وااللتفات إىل ملكوت السماوات٬، 

  .)١()مأسورة مقهورة يف حيز النفس العاقلة األمارةعن عامل اجلهات٬، فتصري النفس  راضواإلع

                                                            
  .٣٠ص :جعفر سبحاني - عصمة األنبياء -١
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وهذا القول ال حيتاج مزيد تأمل إلدراك ما فيه من قول باجلرب٬، وسلب الفضيلة عن 
  .املعصوم

  :رأي الشيخ جعفر السبحاين يف حقيقة العصمة

املعاصي ترجع إىل أحد أُمور  إنّ حقيقة العصمة عن اقتراف(يرى الشيخ جعفر السبحاين 
   حبسبه   ٬، واألمور الثالثة )١()ن كانت غري مانعة عن اجلمعإثالثة على وجه منع اخللو٬، و

  :)٢( هي

  .الدرجة القصوى من التقوى :العصمة  ١

  .نتيجة العلم القطعي بعواقب املعاصي: العصمة  ٢

  .االستشعار بعظمة الرب وكماله ومجاله  ٣

ال شك أن هلذه األمور الثالثة مدخلية يف العصمة٬، ولكنها مجيعاً تصب يف خامتة  :أقول
فالدرجة القصوى من . باهللا تعاىل٬، وطلب تسديده االعتصاماملطاف يف معىن واحد هو 

التقوى والعلم واستشعار عظمة الرب٬، كل هذه األمور ترسخ يف اإلنسان حقيقة افتقاره هللا 
  .باهللا االعتصام٬، وهذا هو 8اته تعاىل٬، وتدفعه لطلب فيوض

* * *  

א Wא
انشغل املتكلمون كثرياً مبناقشة العالقة بني العصمة واجلرب٬، وهي مشكلة واجههم �ا 

  .خصومهم الفكريني٬، بعد أن الحظوا ختبطهم يف تعريف العصمة وحتديد حقيقتها ومنشئها

عدِّ العصمة هبة إهلية ال دور للمعصوم وقد الحظنا فيما تقدم أن أكثر كلماhم متيل إىل 
يف حتصيلها٬، فهم مرة يعدو�ا لطفا٬ً، ومرة هبة٬، ويصفو�ا على أ�ا خاصية نفسية أو بدنية٬، 

  .وهذه الكلمات ت£شعر بأن املعصوم جمرب على الطاعة وترك املعصية

                                                            
  .٢٠ص: عصمة األنبياء -١
  .وما بعدها ٢١ص: انظر المصدر نفسه -٢
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٬، ما )هل العصمة موهبة إهلية أو أمر اكتسايب( :حتت عنوان كتب الشيخ جعفر السبحاين

العصمة سواء أفس�رت بكو�ا هي الدرجة العليا من التقوى٬، أو بكو�ا العلم القطعي  إن: (يلي
بعواقب املآمث واملعاصي٬، أم فس�رت باالستشعار بعظمة الرب ومجاله وجالله٬، وعلى أي تقدير 
 فهو كمال نفساين له أثره اخلاص٬، وعندئذ يسأل عن أنّ هذا الكمال هل هو موهوب من اهللا

؟ فالظاهر من كلمات املتكلمني أن�ها  لعباده املخلصني٬، أو أمر حاصل للشخص باالكتساب
موهبة من مواهب اهللا سبحانه يتفض�ل �ا على من يشاء من عباده بعد وجود أرضيات صاحلة 

العصمة تفضل من اهللا على من علم : قال الشيخ املفيد .عليهم إلفاضتهاوقابليات مصح�حة 
وهذه العبارة تشعر بأنّ إفاضة العصمة من اهللا سبحانه أمر خارج عن  .صمتهن�ه يتمسك بعإ

واالستفادة منها يرجع إىل العبد وداخل يف إطار إرادته٬، فله أن  إعماهلاإطار االختيار٬، غري أنّ 
 .يتمسك �ا فيبقى معصوماً من املعصية٬، كما له أن ال يتمسك بتلك العصمة

نسان مما يكره إذا أتى تعاىل هي التوفيق الذي يسلم به اإلوالعصمة من اهللا : وقال أيضاً
  . بالطاعة

لطف اهللا الذي يفعله تعاىل فيختار العبد عنده االمتناع : العصمة: وقال املرتضى يف أماليه
 .عن فعل قبيح

مر الذي يفعله اهللا بالعبد من ونقل العالّمة احللّي عن بعض املتكلمني بأن�ه فسر العصمة باأل
اف املقربة إىل الطاعات اليت يعلم معها أن�ه ال يقدم على املعصية بشرط أن ال ينتهي ذلك لطاأل

 .)١( )جلاءإىل اإل

فالظاهر من كلمات املتكلمني أن�ها موهبة من مواهب اهللا سبحانه يتفض�ل �ا على : (قوله
يشري إىل ) عليهم إلفاضتهامن يشاء من عباده بعد وجود أرضيات صاحلة وقابليات مصح�حة 

يعصمه ويفيض  8أن العصمة عالقة بني املعصوم وربه٬، فاملعصوم يعتصم باهللا تعاىل٬، واهللا 
  .عليه من فضله

                                                            
  .٣٠ – ٢٩ص: عصمة األنبياء -١
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ولكن ال أدري كيف ظهر له هذا املعىن من كلمات املتكلمني٬، فهو مل يبي�ن على أية 
هور الذي حال٬، مث إنه يف النص نفسه ينقل تعريف الشيخ املفيد ويعلق عليه خبالف هذا الظ

  ! يذكره

كانت العصمة تعين أن  فإذاكما أن كالمه هنا يناقض النظريات الثالث اليت ذكرها؛ 
كان علم املعصوم  وإذاحبسب النظرية األوىل٬،  ٬،املعصوم يرى اجلنة ونعيمها والنار وعذا�ا

حبسب النظرية الثانية٬، وإذا كان يستشعر عظمة اخلالق جل وعال٬،  ٬،بالذنوب كعلمنا بالسم
فله أن يتمسك �ا : (حبسب النظرية الثالثة٬، وهذا كله موهوب له٬، فما معىن قول السبحاين

؟؟ هل معناه أن جيهل بعد  )فيبقى معصوماً من املعصية٬، كما له أن ال يتمسك بتلك العصمة
؟؟ وإذا كان ممكنا٬ً،  ؟؟ وهل هذا ممكن وتقل تقواهيعود يستشعر عظمة الرب  العلم وال
كيف   والسيما مع معرفتنا أنه ميكن أن يفقدها    ميكن أن يفقد عصمته٬، وبالتايل  فاملعصوم

  نطمئن إىل أنه لن يضلنا حال فقدا�ا ؟

ال يسعنا جتاوز احتمال أنه قد فقدها فعال٬ً،    وقد علمنا إمكانية أن يفقدها    بل إننا 
 فإذا كنا ال ندري مىت يفقدها. ذا ما خالف أهواءنا٬، وهنا ينتفي الغرض من العصمةخاصة إ

  .وال ندري إن كان قد فقدها فعالً أم ال٬، فإننا سنتعامل معه كمن هو فاقدها

أن�ها موهبة من مواهب اهللا سبحانه يتفض�ل �ا على من يشاء من (: أما قول السبحاين
٬، فإنه يبني تلك )عليهم إلفاضتهاعباده بعد وجود أرضيات صاحلة وقابليات مصح�حة 

قسم خارج عن : ى قسمنيإنّ تلك القابليات عل(: القابليات يف موضع آخر من كتابه٬، بقوله
  .واختيارهنسان٬، وقسم واقع يف إطار إرادته اختيار اإل

جداده عن طريق الوراثة٬، فهي القابليات اليت تنتقل إىل النيب من آبائه وأ :و�لأم�ا القسم األ
باطنية٬، فترى أنّ والد كما يرثون أموال اآلباء وثرواhم٬، يرثون أوصافهم الظاهرية والفإنّ األ

الل يشبه العم أو الولد احل :م أو اخلال٬، وقد جاء يف املثلب أو العم٬، أو األالولد يشبه األ
  .اخلال

والد٬، فنرى ولد ة تنتقل من طريق الوراثة إىل األوعلى ذلك فالروحيات الصاحلة أو الطاحل
 .وصاف اجلسمانية والروحانيةذلك من األالشجاع شجاعا٬ً، وولد اجلبان جباناً إىل غري 



  ٢٧ ........................................................ حبث يف العصمة
العريقة بالفضائل نبياء كما حيد�ثنا التاريخ كانوا يتولّدون يف البيوتات الصاحلة إنّ األ

والكماالت٬، وما زالت تنتقل تلك الكماالت والفضائل الروحية من نسل إىل نسل وتتكامل 
 .هلية عليهفاضة املواهب اإلكبرية إل إىل أن تتجسد يف نفس النيب ويتولد هو بروح طيبة وقابلية

لتكو��ا يف ك عامل آخر بل هنا ٬،ليست الوراثة العامل الوحيد لتكو�ن تلك القابليات ٬،نعم
م تنتقل من طريق نبياء وهو عامل التربية٬، فإنّ الكماالت والفضائل املوجودة يف بيئتهنفوس األ

 .والدالتربية إىل األ

نرى كثرياً من أهل تلك البيوتات ذوي إميان " الوراثة والتربية: "ففي ظل ذينك العاملني
لك البيئات واملتولدين فيها يكتسبون نّ العائشني يف ت٬، وذكاء ودراية٬، وما ذلك إالّ ألوأمانة

رضيات جل هذه الكماالت من ذينك الطريقني٬، وعلى ذلك فهذه الكماالت الروحية أ
 .هلية إىل أصحا�ا ومنها العصمة والنبوةاملواهب اإل إلفاضةصاحلة 

رضيات الصاحلة داخلة يف إطار االختيار وحرية هناك عوامل أُخر الكتساب األ ٬،نعم
 :يك بعضهاوإل اإلنسان

نبياء من لدن والدhم إىل زمان بعثتهم مشحونة باäاهدات الفردية نّ حياة األإ
م�ارة أشد اجلهاد٬، وميارسون hذيب أنفسهم بل ية٬، فقد كانوا جياهدون النفس األواالجتماع

م�ارة وأجلمها بأشد الوجوه عندما جاهد نفسه األ X د�يقوجمتمعهم٬، فهذا هو يوسف الص
 :فأجاب بالرد والنفي بقوله﴾ب*واب# و#قالَت* ه#ي*ت# لَكو#غَلDقَت% األ﴿ا من هو يف بيته راودته

وهذا موسى كليم اهللا وجد يف . ﴾م#عاذَ اِهللا إِنَّه8 ر#ب�ي أَح*س#ن# م#ثْواى# إِنَّه8 ال ي8فْل%ح8 الظّال%م8ونَ﴿
ال  إنا: ما خطبكما فقالتا: قائالً إليهمامدين امرأتني تذودان واقفتني على بعد من البئر٬، فقدم 

ء إالّ يف رفع ييف شنسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري٬، وعند ذلك مل يتفكر 
ر#ب� إِن�ي ل%ما أَن*ز#لْت# إِلَىَّ م%ن* ﴿  :جل ذلك سقى هلما مث تولّى إىل الظل قائالًحاجتهما٬، وأل

نبياء وقيامهم بواجبهم أب�ان شبا�م تارخيية على جهاد األ وكم هناك من شواهد. ﴾خ#ي*رٍ فَق%ري§
 .نبياء وتواريخ البشرلذكرها الكتب السماوية وقصص األ إىل زمان بعثتهم اليت تصدت



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٢٨

أوجدت  فهذه العوامل٬، الداخل بعضها يف إطار االختيار واخلارج بعضها عن إطاره
خا�م لذلك الفيض العظيم٬، فاضة وصف العصمة عليهم وانتقابليات وأرضيات صاحلة إل

  .فعندئذ تكون العصمة مفخرة للنيب صاحلة للتحسني والتبجيل والتكرمي

إنّ اهللا سبحانه وقف على ضمائرهم وني�اhم ومستقبل أمرهم٬، ومصري : وإن شئت قلت
حاهلم وعلم أن�هم ذوات مقدسة٬، لو أُفيضت إليهم تلك املوهبة الستعانوا �ا يف طريق الطاعة 

ملعصية حبرية واختيار٬، وهذا العلم كاف لتصحيح إفاضة تلك املوهبة عليهم خبالف من وترك ا
 .)١( )يعلم من حاله خالف ذلك

من الواضح أن القسم األول من القابليات يشترك فيه أبناء األنبياء واملعصومني مجيعهم؛ 
أن    وإن من طرف خفي    املعصوم منهم وغري املعصوم٬، أما إذا شاء السبحاين أن يوحي لنا 

  ؟ مثة عناية إهلية خاصة باملعصوم يف هذا الشأن٬، فبماذا جييب من يتهمه بالقول باجلرب

 .وإن الوراثة والتربية هلما تأثريوإذا قيل أن غري املعصومني من األبناء هم من ضيع حظه٬، 
وال ٬، بصفة احلسما قلتموه يؤكد كون دورمها ال يتمتع حنن ال ننكر تأثريمها٬، ولكن م: نقول

  ؟ ينتج أثراً مبفرده٬، وإال ما معىن أن يضيعوا حظهم من العصمة

فيالحظ عليه أن األمثلة اليت يسوقها ال ختدم غرضه٬، فاحلادثة اليت وقعت  :أما القسم الثاين
ليوسف سالم اهللا عليه كانت أب�ان نبوته٬، أي إنه كان معصوما٬ً، وواضح أن عصمته تعين 

وحىت زليخا الحظت هذا املعىن٬، فقالت كما حكى القرآن . صمة اهللا لهاعتصامه باهللا وع
 م#ا ي#فْع#لْ لDم* و#لَئ%ن فَاس#ت#ع*ص#م# نَّفِْسه% ع#ن ر#او#دتُّه8 و#لَقَد* ف%يه% لُم*ت8نَّنِي الDذ%ي فَذَل%كُنَّ قَالَت*﴿: قوهلا
  .)٢(﴾الصَّاغ%رِين# مِّن# و#لَي#كُوناً لَي8س*ج#ن#نَّ آم8ر8ه8

هذا٬، بعد مالحظة أن الشيخ السبحاين أراد من ذكر احلادثة على أ�ا مثال جلهاد  :أقول
املعصوم الذي أهله لبلوغ درجة العصمة٬، أي أن املفروض هو أن كل هذا اجلهاد كان سابقاً 

  .للعصمة٬، وسبباً لنيلها

                                                            
  .وما بعدها ٣٢ص: عصمة األنبياء -١
  .٣٢: يوسف -٢



  ٢٩ ........................................................ حبث يف العصمة
لة أيت بأمثوكان بإمكان السبحاين أن يفهو ضعيف كما ال خيفى٬،  Xأما مثال موسى 

  .أقوى كثرياً منه

هذه األمثلة٬، بل الفكرة برمتها تناقض مقولة أن املعصوم يكون معصوماً قبل بعثته٬، فكيف 
  ؟ ذهل عنها الشيخ السبحاين

بطبيعة احلال الفكرة ال غبار عليها٬، فاملعصومون بلغوا العصمة على أ�ا استحقاق٬، ومل 
ولكن هذه النتيجة رمبا ال يرتضيها الشيخ السبحاين٬، ولعله من . تأhم هبة دون مقابل قدموه

إنّ اهللا : وإن شئت قلت(: أجل عدم الرضا هذا ساق كالماً يقوضها من األصل٬، وهو قوله
على ضمائرهم وني�اhم ومستقبل أمرهم٬، ومصري حاهلم وعلم أن�هم ذوات سبحانه وقف 

مقدسة٬، لو أُفيضت إليهم تلك املوهبة الستعانوا �ا يف طريق الطاعة وترك املعصية حبرية 
واختيار٬، وهذا العلم كاف لتصحيح إفاضة تلك املوهبة عليهم خبالف من يعلم من حاله 

  ! )خالف ذلك

أن نضاالت املعصومني وجهادهم ألنفسهم ال مدخلية هلا يف  فالظاهر من كالمه هذا
  .حتقق عصمتهم٬، فالعصمة جاءhم هبة من اهللا العليم ببواطن عباده وما تنطوي عليه ضمائرهم

* * *  

W
واضح أن املتكلمني قد وقعوا يف تناقضات كثرية٬، وكان يكفيهم أن يقفوا عند ما قاله آل 

هو املعتصم حببل اهللا٬، وحبل اهللا هو القرآن ال (إن املعصوم  :٬، فقوهلم حممد 
٬، ال ي£بقي مساحة للقول باجلرب واإلجلاء٬، فعصمته باختياره٬، وهو قد )يفترقان إىل يوم القيامة

  .فكان اهللا عند حسن ظنه 8اختار االعتصام باهللا 

 إمساعيل بن حممد عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد: فقد ورد يف الكايف
 عند أنا: يقول 8 اهللا فإن ٬،باهللا الظن أحسن(: قال ٬،X الرضا احلسن أيب عن ٬،بزيع بن

  .)١( )فشراً شراً وإن فخرياً خرياً إن يب٬، املؤمن عبدي ظن

                                                            
  .٣٠ح ٧٢ص ٢ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٣٠

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،هريرة أيب عن ٬،عطاء عن: ويف كتاب البخاري
 بشيء عبدي إيلّ تقرب وما ٬،باحلرب آذنته فقد ولياً يل عادى من قال اهللا إن( :وسلم
 أحببته فإذا أحبه حىت بالنوافل إيلّ يتقرب عبدي يزال وما ٬،عليه افترضت مما إيلّ أحب
 �ا ميشي اليت ورجله �ا يبطش اليت ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي مسعه كنت

 عن ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت وما ألعيذنه استعاذين ولئن ألعطينه سألين نإو
  .)١( )مساءته كرهأ وأنا املوت يكره املؤمن نفس

طلبهم من اهللا جل وعال أن ال يكلهم ألنفسهم طرفة  وقد ورد يف أدعية املعصومني 
 قال ٬،جالله جل اهللا على االتكال يف X دعاؤه: (السجادية عني أبدا٬ً، فقد ورد يف الصحيفة

 نفسي إىل تكلين ال اللهم: )السالم عليهما( احلسني بن علي دعاء من كان: أسلم بن زيد
  .)٢( )فيضيعوين املخلوقني إىل تكلين وال عنها٬، فأعجز

 عن سجيم٬، عن سنان٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد :وورد يف الكايف
 ال رب: "السماء إىل يده رافع وهو يقول X اهللا عبد أبا مسعت(: قال ٬،يعفور أيب ابن

 أن من بأسرع كان فما: قال" أكثر وال ذلك من أقل ال ٬،أبداً عني طرفة نفسي إىل تكلين
 وكله مىت بن يونس إن ٬،يعفور أيب ابن يا: فقال علي� أقبل مث حليته٬، جوانب من الدموع حتدر
 أصلحك   كفراً به فبلغ قلت ٬،الذنب ذلك فأحدث عني طرفة من أقل نفسه إىل 8 اهللا
  .)٣( )هالك احلال تلك على املوت ولكن ٬،ال: قال ؟    اهللا

 فاكفين٬، أخاف ما اللهم(: وورد عن اإلمام احلسني سالم اهللا عليه يف دعاء عرفة املشهور
 ومايل أهلي ويف فاحفظين٬، سفري ويف فاحرسين٬، وديين نفسي ويف فقين٬، أحذر وما

 فعظمين٬، الناس أعني ويف فذللين٬، نفسي ويف يل٬، فبارك رزقتين وفيما فاخلفين٬، وولدي
 فال وبعملي ختزين٬، فال وبسريريت تفضحين٬، فال وبذنويب فسلمين٬، واإلنس اجلن شر ومن

 أم يقطعين٬، القريب إىل تكلين من إىل تكلين٬، فال غريك وإىل تسلبين٬، فال ونعمك تبسلين٬،
 غربيت إليك أشكوا أمري٬، ومليك ريب وأنت يل٬، املستضعفني إىل أم يتهجمين٬، البعيد إىل

                                                            
طبعة باألوفست عن طبعة . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع م١٩٨١ - ١٤٠١ :البخاري –صحيح البخاري  -١

  .١٩٠ص ٧دار الطباعة العامرة بإستانبول ج
  .١٤٥ص :Xاإلمام زين العابدين  - ) ابطحي(الصحيفة السجادية  -٢
  .١٥ح ٥٨١ص ٢ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٣



  ٣١ ........................................................ حبث يف العصمة
 غضبت تكن مل نإف غضبك٬، يب حتلل فال للهما. أمري ملكته من على وهواين داري وبعد
 له أشرقت الذي وجهك بنور فأسألك يل٬، أوسع عافيتك أن غري سواك٬، أبايل فال علي�

 ال أن واآلخرين٬، األولني أمر عليه وصلح الظلمات٬، به وانكشفت والسموات٬، األرض
 إال إله ال ذلك٬، قبل من ترضى حىت العتىب لك سخطك٬، يب ترتل وال غضبك٬، على متيتين
 للناس وجعلته الربكة٬، أحللته الذي العتيق والبيت احلرام٬، واملشعر احلرام٬، البلد رب أنت
  .)١( )أمنة

تدل على اعتصامهم باهللا تعاىل٬، وأ�م ال يستغنون عنه  وكل هذه األدعية منهم 
وعصمته هلم ليست يف حقيقتها سوى إجابة لتمسكهم . ٬، فهو سبحانه العاصم هلم8

م تطلعوا هلذه املرتلة ونالوا مثارها٬، فهل من hواعتصامهم به٬، فال وجه للقول باجلرب٬، فهم بإراد
يسعى لنيل درجة الدكتوراه مثالً يف علم من العلوم ومتنحه اجلامعة هذه الدرجة بعد أن تقدم 

  تحق به نيلها يكون جمبوراً ؟منه ما اس

  : جواباً على سؤال و£جه له Xقال السيد أمحد احلسن 

السالم عليكم ورمحة  Xمحد احلسن أالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم: ٧٤ /السؤال(
  :اهللا وبركاته

 :تعاىل يف قوله وهي٬، اليت حريتين اإلشكاالتبعض  وقد طرحت عليَّ ةيل صديقة سني
  .﴾ي8رِيد8 اللDه8 ل%ي8ذْه%ب# ع#نكُم8 الرِّج*س# أَه*لَ الْب#ي*ت% و#ي8طَهِّر#كُم* ت#طْهِرياًنَّم#ا إِ﴿

ر وقد فس� ؟ ذا كانت كذلك هل تستلزم القول باجلربإو ة ؟هنا تكويني ةراداإل نّأهل 
  ة ؟التطهري من الشك يعين العصم نّأو الصادق الرجس هنا بالشك فهل أمام الباقر اإل

 يماء حسن عليش: املرسل

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل : اجلواب
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
  .٩٥١ – ٩٥٠ص :Xلجنة الحديث في معهد باقر العلوم  -Xموسوعة آلمات اإلمام الحسين  -١



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٣٢

إِنَّم#ا أَم*ر8ه8 إِذَا أَر#اد# ﴿: نعم هي إرادة اهللا سبحانه وتعاىل٬، اليت قال عنها سبحانه وتعاىل
إِنَّم#ا ي8رِيد8 ﴿ :ولكن حتقّق هذه اإلرادة اإلهلية يف هذه اآلية ٬،)١(﴾فَي#كُونُش#ي*ئاً أَنْ ي#قُولَ لَه8 كُن* 

 واإلجبارال يكون بالقهر ٬، )٢(﴾اللDه8 ل%ي8ذْه%ب# ع#ن*كُم8 الرِّج*س# أَه*لَ الْب#ي*ت% و#ي8طَهِّر#كُم* ت#طْهِرياً
على الطاعة وترك املعصية٬، بل بكشف احلقائق هلم بعد إخالصهم له سبحانه وتعاىل٬، 

فإذا كشفت حقيقة الدنيا إلنسان وأصبح يراها . وبعصمتهم بعد اعتصامهم به سبحانه وتعاىل
وهذا مثل رمبا !! كيف ي£قبل عليها ؟٬، )٣( جيفة تتنازعها كالب وعراق خرتير يف يد جمذوم

فإذا كان هناك إنسان أعمى يريد عبور الطريق ساملاً من عثرات : (معناهايوضح لك العصمة و
الطريق البد له أن يستنجد بإنسان بصري٬، مث البد له أن ي£س�لìم للبصري معصم يده٬، ليأخذ 

وهنا يف هذا املثل يكون األعمى معتصم . البصري مبعصمه ويعينه على عبور الطريق بسالمة
واألنبياء واألوصياء ). ملثل معصوم٬، ويكون البصري عاصماً لألعمىبالبصري٬، فاألعمى يف هذا ا

هم الذين استنجدوا باهللا ليأخذ بأيديهم إىل بر األمان٬، وهم الذين مد�وا أيديهم هللا  
ولو أنّ عبداً يف املشرق أو يف املغرب فعل كما فعلوا واعتصم باهللا  .)٤( ليأخذ مبعاصمهم

الناس قص�روا يف اللجوء إىل اهللا ومد أيديهم إليه سبحانه٬، بل هم لعصمه اهللا٬، ولكنَّ كثرياً من 
واهللا سبحانه وتعاىل يده ممدودة للناس مجعيهم . يد�عون أن�هم يعرفون ويرون الطريق بوضوح

وعلى الدوام٬، فليس بينه وبني أحد منهم قرابة٬، بل هو خالقهم ولكن أيدي الناس وبإرادhم 
  .)٦() )٥( مقبوضة عنه سبحانه

* * *  
                                                            

  .٨٢: يـس -١
 .٣٣من اآلية : األحزاب -٢
. ٥٢ص ٤ج: نهج البالغة) واهللا لدنياآم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم: (Xقال اإلمام علي  -٣

  ). المعلق. (والظاهر أن العراق هو العظم الذي نزع عنه اللحم
اإلمام منا ال يكون إال معصومًا، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، : (قال ،Xعن علي بن الحسين  -٤

هو المعتصم بحبل اهللا، وحبل اهللا : يابن رسول اهللا فما معنى المعصوم ؟ فقال: فقيل له .فلذلك ال يكون إال منصوصًا
: إلى القرآن والقرآن يهدي إلى اإلمام، وذلك قول اهللا عز وجلهو القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة، واإلمام يهدي 

 . ١٩٤ص ٥٢ج: بحار األنوار) "ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم"
سألت أبا عبد : إن اإلمام ال يكون إال معصومًا، قال: ما معنى قولكم: قلت لهشام بن الحكم: وعن الحسين األشقر، قال

َوَمن َيْعَتِصم ": المعصوم هو الممتنع باهللا من جميع محارم اهللا، وقد قال اهللا تبارك وتعالى: (عن ذلك فقال Xاهللا 
  ).المعلق. (١٩٤ص ٥٢ج: بحار األنوار) "ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

ب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرب إذا ادني العبد من اهللا، يدني اهللا إليه، ومن تقر: (، أنه قالعن  -٥
إليه ذراعًا تقرب إليه باعًا، ومن أتاه مشيًا جاءه هرولة، ومن ذآره في مال ذآره في مال أشرف، ومن شكره شكره 

للميرزا  -مستدرك الوسائل ) في مقام أسنى، وإذا أراد بعبد خيرًا فتح عيني قلبه فيشاهد بها ما آان غائبًا عنه
 ).المعلق. (٢٩٧ص  ٥ج: النوري

 .٢ج: الجواب المنير -٦



Wא
 م#ر*ي#م# اب*ن# ع%يس#ى و#آت#ي*ن#ا بِالرُّس8لِ ب#ع*د%ه% م%ن و#قَفDي*ن#ا الْك%ت#اب# م8وس#ى آت#ي*ن#ا و#لَقَد*﴿ :قال تعاىل

 اس*ت#كْب#ر*ت8م* أَنفُس8كُم8 ت#ه*و#ى الَ بِم#ا ر#س8ولٌ ج#اءكُم* أَفَكُلDم#ا الْقُد8سِ بِر8وحِ و#أَيَّد*ن#اه8 الْب#يِّن#ات%
  .)١(﴾ت#قْت8لُونَ و#فَرِيقاً كَذDب*ت8م* فَفَرِيقاً

 ب#ع*ض#ه8م* و#ر#فَع# اللّه8 كَلDم# مَّن مِّن*ه8م ب#ع*ضٍ ع#لَى ب#ع*ض#ه8م* فَضَّلْن#ا الرُّس8لُ ت%لْك#﴿ :وقال تعاىل
 الDذ%ين# اقْت#ت#لَ م#ا اللّه8 ش#اء و#لَو* الْقُد8سِ بِر8وحِ و#أَيَّد*ن#اه8 الْب#يِّن#ات% م#ر*ي#م# اب*ن# ع%يس#ى و#آت#ي*ن#ا د#ر#ج#ات\

 و#لَو* كَفَر# مَّن و#م%ن*ه8م آم#ن# مَّن* فَم%ن*ه8م اخ*ت#لَفُواْ و#لَك%نِ الْب#يِّن#ات8 ج#اءت*ه8م8 م#ا ب#ع*د% مِّن ب#ع*د%ه%م م%ن
  .)٢(﴾ي8رِيد8 م#ا ي#فْع#لُ اللّه# و#لَك%نَّ اقْت#ت#لُواْ م#ا اللّه8 ش#اء

 إِذْ و#ال%د#ت%ك# و#ع#لَى ع#لَي*ك# نِع*م#ت%ي اذْكُر* م#ر*ي#م# اب*ن# ع%يسى ي#ا اللّه8 قَالَ إِذْ﴿ :وقال تعاىل
 و#التَّو*ر#اةَ و#الْح%كْم#ةَ الْك%ت#اب# ع#لDم*ت8ك# و#إِذْ و#كَه*الً الْم#ه*د% ف%ي النَّاس# ت8كَلiم8 الْقُد8سِ بِر8وحِ أَيَّدتُّك#

 و#ت8ب*رِئ8 بِإِذْنِي طَي*راً فَت#كُونُ ف%يه#ا فَت#نفُخ8 بِإِذْنِي الطDي*رِ كَه#ي*ئَة% الطiنيِ م%ن# ت#خ*لُق8 و#إِذْ و#اِإلجن%يلَ
 جِئْت#ه8م* إِذْ ع#نك# ائ%يلَإِس*ر# ب#نِي كَفَفْت8 و#إِذْ بِإِذْنِي الْم#وت#ى ت8خ*رِج8 و#إِذْ بِإِذْنِي و#اَألب*ر#ص# اَألكْم#ه#

  .)٣(﴾مُّبِني§ س%ح*ر§ إِالD ه#ذَا إِنْ م%ن*ه8م* كَفَر8واْ الDذ%ين# فَقَالَ بِالْب#يِّن#ات%

 و#ب8ش*ر#ى و#ه8دËى آم#ن8واْ الDذ%ين# ل%ي8ثَبِّت# بِالْح#قِّ رَّبِّك# م%ن الْقُد8سِ ر8وح8 ن#زَّلَه8 قُلْ﴿ :وقال تعاىل
  .)٤(﴾ل%لْم8س*ل%م%ني#

  :)٥() األئمة �ا اهللا يسدد اليت الروح( يف باب )رمحه اهللا(وأخرج الشيخ الكليين 

 عن سويد٬، بن النضر عن سعيد٬، بن احلسني عن حممد٬، بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة
 قول عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،بصري أيب عن الكناين٬، الصباح أيب عن احلليب٬، حيىي
 و#لَا الْك%ت#اب8 م#ا ت#د*رِي كُنت# م#ا أَم*رِن#ا مِّن* ر8وحاً إِلَي*ك# أَو*ح#ي*ن#ا و#كَذَل%ك#﴿: وتعاىل تبارك اهللا

                                                            
  .٨٧: البقرة -١
 .٢٥٣: البقرة -٢
  .١١٠: المائدة -٣
 .١٠٢: النحل -٤
  .٦ – ١ح ٢٧٤ – ٢٧٣ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٥
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  اهللا رسول مع كان وميكائيل٬، جربئيل من أعظم 8 اهللا خلق من خلق: قال ﴾الْإِمي#انُ
  .)بعده من األئمة مع وهو ويسدده خيربه

 بن أسباط عن أسباط٬، بن علي عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد: ويف الباب ذاته
 أَو*ح#ي*ن#ا و#كَذَل%ك#﴿: 8 اهللا قول عن    حاضر وأنا    هيت أهل من رجل سأله(: قال ٬،سامل
 إىل صعد ما  حممد على الروح ذلك 8 اهللا أنزل منذ: فقال ﴾أَم*رِن#ا مِّن* ر8وحاً إِلَي*ك#

  .)لفينا وإنه ٬،السماء

 أيب عن مسكان٬، ابن عن يونس٬، عن عيسى٬، بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي: وفيه كذلك
 م%ن* الرُّوح8 قُلِ الرُّوحِ ع#نِ َس*أَلُون#ك#﴿: 8 اهللا قول عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،بصري
 مع وهو  اهللا رسول مع كان وميكائيل٬، جربئيل من أعظم خلق: قال ٬،﴾ر#بِّي أَم*رِ

  .)امللكوت من وهو األئمة٬،

: قال ٬،بصري أيب عن اخلزاز٬، أيوب أيب عن عمري٬، أيب ابن عن أبيه٬، عن علي٬،: وفيه
 خلق: قال ٬،﴾ر#بِّي أَم*رِ م%ن* الرُّوح8 قُلِ الرُّوحِ ع#نِ َس*أَلُون#ك#﴿: يقول X اهللا عبد أبا مسعت(

 األئمة مع وهو  حممد غري مضى٬، ممن أحد مع يكن مل وميكائيل٬، جربئيل من أعظم
  .)وجد طلب ما كل وليس يسددهم٬،

 بن علي عن جعفر٬، بن موسى عن موسى٬، بن عمران عن حيىي٬، بن حممد: وكذلك
 أهو العلم٬، عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال ٬،محزة أيب عن الفضيل٬، بن حممد عن أسباط٬،
 األمر: قال ؟ منه فتعلمون. تقرؤنه عندكم الكتاب يف أم الرجال أفواه من العامل يتعلمه علم

 أَم*رِن#ا مِّن* ر8وحاً إِلَي*ك# أَو*ح#ي*ن#ا و#كَذَل%ك#﴿ :8 اهللا قول مسعت أما وأوجب٬، ذلك من أعظم
 اآلية٬، هذه يف أصحابكم يقول شيء أي: قال مث ﴾الْإِمي#انُ و#لَا الْك%ت#اب8 م#ا ت#د*رِي كُنت# م#ا

 فداك جعلت   أدري ال: فقلت ؟ اإلميان وال الكتاب ما يدري ال حال يف كان أنه أيقرون
 بعث حىت اإلميان وال الكتاب ما يدري ال حال يف كان قد ٬،بلى]: يل[ فقال يقولون٬، ما   

 الروح وهي والفهم٬، العلم �ا علم إليه أوحاها فلما الكتاب٬، يف ذكر اليت الروح تعاىل اهللا
  .)الفهم علمه عبداً أعطاها فإذا شاء٬، من تعاىل اهللا يعطيها اليت



  ٣٥ ........................................................ حبث يف العصمة
 أيب بن احلسني عن أسباط٬، بن علي عن احلسني٬، بن حممد عن حيىي٬، بن حممد: وفيه
 هو أليس الروح٬، عن يسأله X املؤمنني أمري رجل أتى( :قال ٬،اإلسكاف سعد عن العالء٬،
 فكرر جربئيل٬، غري والروح املالئكة من X جربئيل: X املؤمنني أمري له فقال ؟ جربئيل
 ٬،جربئيل غري الروح أن يزعم أحد ما القول٬، من عظيماً قلت لقد: له فقال الرجل على ذلك
 : لنبيه تعاىل اهللا يقول الضالل٬، أهل عن تروي ضال نكإ: X املؤمنني أمري له فقال
 )١(﴾بِالْرُّوحِ الْم#آلئ%كَةَ ي8ن#زِّلُ # ي8ش*رِكُونَ ع#مَّا و#ت#ع#الَى س8ب*ح#ان#ه8 ت#س*ت#ع*جِلُوه8 فَالَ اللّه% أَم*ر8 أَت#ى﴿

  .)عليهم اهللا صلوات املالئكة غري والروح

 ٬،يا جابر( :Xقال أبو عبد اهللا  :قال ٬،عن جابر اجلعفي: )٢( وورد يف بصائر الدرجات
 فَأَص*ح#اب8  #ثَلَاثَةً أَز*و#اجاً و#كُنت8م*﴿ :اهللا خلق الناس ثالثة أصناف وهو قول اهللا تعاىل إن

 و#السَّابِقُونَ #الْم#ش*أَم#ة%  أَص*ح#اب8 م#ا الْم#ش*أَم#ة% و#أَص*ح#اب8 #الْم#ي*م#ن#ة%  أَص*ح#اب8 م#ا الْم#ي*م#ن#ة%
وخاصة اهللا من خلقه  فالسابقون هو رسول اهللا  ٬،)٣(﴾الْم8قَرَّب8ونَ أُو*لَئ%ك# #السَّابِقُونَ 

فبه  اإلميانوأيدهم بروح  ٬،أيدهم بروح القدس فيه بعثوا أنبياء :جعل فيهم مخسة أرواح
وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا  ٬،وأيدهم بروح القوة فبه قووا على طاعة اهللا ٬،خافوا اهللا

طاعة اهللا وكرهوا معصيته وجعل فيهم روح املدرج الذي يذهب به الناس وجييئون وجعل 
وجعل فيهم روح القوة فبه قووا  ٬،فبه خافوا اهللا اإلميانيف املؤمنني أصحاب امليمنة روح 

وجعل فيهم روح  ٬،ل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اهللاوجع ٬،على الطاعة من اهللا
  .)املدرج اليت يذهب الناس به وجييئون

اهللا خلق  إن ٬،يا جابر :قال ٬،عن الروح Xسألت أبا جعفر  :قال ٬،عن جابر: (وفيه
وأصحاب " :ذلك يف كتابه حيث قالن طبقات وأنزهلم ثلث منازل وبي� اخللق على ثلث

امليمنة وأصحاب املشئمة ما أصحاب املشئمة والسابقون السابقون امليمنة ما أصحاب 
ما ذكر من السابقني فهم أنبياء مرسلون وغري مرسلني جعل اهللا  فأما ٬،"أولئك املقربون

وروح  ٬،وروح الشهوة ٬،وروح القوة ٬،اإلميانوروح  ٬،روح القدس ٬،فيهم مخسة أرواح

                                                            
 .٢ – ١: النحل -١
  .وما بعدها ٤٦٥ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .١١ – ٧: الواقعة -٣
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 مَّن مِّن*ه8م ب#ع*ضٍ ع#لَى ب#ع*ض#ه8م* فَضَّلْن#ا الرُّس8لُ ت%لْك#﴿ :ن ذلك يف كتابه حيث قالوبي� ٬،البدن
 ٬،)١(﴾الْقُد8سِ بِر8وحِ و#أَيَّد*ن#اه8 الْب#يِّن#ات% م#ر*ي#م# اب*ن# ع%يس#ى و#آت#ي*ن#ا د#ر#ج#ات\ ب#ع*ض#ه8م* و#ر#فَع# اللّه8 كَلDم#

 ٬،وغري مرسلنيمث قال يف مجيعهم وأيدهم بروح منه فربوح القدس بعثوا أنبياء مرسلني 
وبروح  ٬،عبدوا اهللا ومل يشركوا به شيئاّ اإلميانوبروح  ٬،وبروح القدس علموا مجيع األشياء

وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعام ونكحوا  ٬،القوة جاهدوا عدوهم وعاجلوا معايشهم
ما ذكرت من أصحاب امليمنة فهم  وأما ٬،وبروح البدن يدب ويدرج ٬،احلالل من النساء

وروح  ٬،وروح الشهوة ٬،وروح القوة ٬،اإلميانروح  :جعل فيهم أربعة أرواح قاّاملؤمنون ح
باخلطيئة  باخلطيئة فإذا هم� �ذه األرواح األربعة حىت يهم� وال يزال العبد مستعمالّ ٬،البدن

 ٬،زين له روح الشهوة وشجعه روح القوة وقاده روح البدن حىت يوقعه يف تلك اخلطيئة
وقد  ٬،ن تاب تاب اهللا عليهإف ٬،منه اإلميانوانتقص  اإلميانمن  فإذا المس اخلطيئة انتقص

ومنكم من يرد " :يأيت على العبد تارات ينقص منه بعض هذه األربعة وذلك قول اهللا تعاىل
فتنتقص روح القوة وال يستطيع جماهدة العدو  "إىل أرذل العمر لكيال يعلم بعد علم شيئاً

 ٬،وينتقص منه روح الشهوة فلو مرت به أحسن بنات آدم مل حين إليها ٬،وال معاجلة املعيشة
يعبد اهللا وبروح البدن ويدب ويدرج  اإلميانورح البدن فربوح  اإلميانوتبقى فيه روح 

قال اهللا  ٬،ما ذكرت أصحاب املشئمة فمنهم أهل الكتاب وأما ٬،حىت تأتيه ملك املوت
 مِّن*ه8م* فَرِيقاً و#إِنD أَب*ن#اءه8م* ي#ع*رِفُونَ كَم#ا ي#ع*رِفُون#ه8 الْك%ت#اب# آت#ي*ن#اه8م8 الDذ%ين#﴿ :تبارك وتعاىل

عرفوا رسول  )٢(﴾الْم8م*ت#رِين# م%ن# ت#كُون#نَّ فَالَ رَّبِّك# م%ن الْح#قُّ # ي#ع*لَم8ونَ و#ه8م* الْح#قَّ لَي#كْت8م8ونَ
 ٬،اإلميانفيسلبهم روح  وحسداّ والوصي من بعده وكتموا ما عرفوا من احلق بغياّ اهللا 

 األنعاممث أضافهم إىل  ٬،وروح البدن ٬،وروح الشهوة ٬،روح القوة :وجعل هلم ثالثة أرواح
ن الدابة إمنا حتمل بروح القوة أل ؛)٣(﴾س#بِيالً أَض#ل� ه8م* ب#لْ كَالْأَن*ع#امِ إِلDا ه8م* إِنْ﴿ :فقال

  . )وتعتلف بروح الشهوة ويسري بروح البدن

؟ مبا حتكمون إذا حكمتم  Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،ساباطيعن عمار ال( :هوفي
  .)ليس عندنا تلقانا به روح القدس يءشفإذا ورد علينا  ٬،حبكم اهللا وحكم داود :فقال

                                                            
 .٢٥٣: البقرة -١
 .١٤٧ – ١٤٦: البقرة -٢
 .٤٤: الفرقان -٣
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وكل واحد ٬، وليست واحدة كما يتوهم بعضهم فهي درجات :أما العصمة: (Xوقال 
. اختص بدرجة من درجات العصمة حبسب اختياره هو  من األنبياء واملرسلني واألئمة

  .)١( )من اعتصم باهللا عن حمارم اهللا سبحانه وتعاىل :فاملعصوم هو

 بإخالصأن األمر مرتبط    واهللا أعلم   ي£فهم منه ) حبسب اختياره: (Xوقوله 
شرباً  من تقرب إيلّ(: ٬، وطاعته له٬، فقد ورد يف احلديث القدسي8اإلنسان٬، وتقربه من اهللا 

  .)ذراعاً تقربت إليه باعاً تقربت إليه ذراعا٬ً، ومن تقرب إيلّ

* * *  

Wא
ينبغي أن يكون واضحا٬ً، فطاملا كانت العصمة مثرة أما كون العصمة درجات فهذا 

  .اإلخالص والتقرب هللا سبحانه وتعاىل٬، فسيكون العبد معصوماً مبقدار إخالصه وتقربه

 ب#ع*ض#ه8م* و#ر#فَع# اللّه8 كَلDم# مَّن مِّن*ه8م ب#ع*ضٍ ع#لَى ب#ع*ض#ه8م* فَضَّلْن#ا الرُّس8لُ ت%لْك#﴿ :قال تعاىل
 الDذ%ين# اقْت#ت#لَ م#ا اللّه8 ش#اء و#لَو* الْقُد8سِ بِر8وحِ و#أَيَّد*ن#اه8 الْب#يِّن#ات% م#ر*ي#م# اب*ن# ع%يس#ى و#آت#ي*ن#ا د#ر#ج#ات\

 و#لَو* كَفَر# مَّن و#م%ن*ه8م آم#ن# مَّن* فَم%ن*ه8م اخ*ت#لَفُواْ و#لَك%نِ الْب#يِّن#ات8 ج#اءت*ه8م8 م#ا ب#ع*د% مِّن ب#ع*د%ه%م م%ن
  .)٢(﴾ي8رِيد8 م#ا ي#فْع#لُ اللّه# و#لَك%نَّ اقْت#ت#لُواْ م#ا اللّه8 ش#اء

 ع#لَى النَّبِيِّني# ب#ع*ض# فَضَّلْن#ا و#لَقَد* و#اَألر*ضِ السَّم#او#ات% ف%ي بِم#ن أَع*لَم8 و#ر#بُّك#﴿ :وقال تعاىل
  .)٣(﴾ز#ب8وراً د#او8ود# و#آت#ي*ن#ا ب#ع*ضٍ

 بِظَالDمٍ لَي*س# اللّه# و#أَنD أَي*د%يكُم* قَدَّم#ت* بِم#ا ذَل%ك#﴿وهذا التفضيل نتيجة لدرجة اإلخالص٬، 
  .)٤(﴾لiلْع#بِيد%

االعتصام باهللا عن حمارم اهللا وهلا جهة من : العصمة هي: (Xيقول السيد أمحد احلسن 
  .العبد هي اإلخالص٬، وجهة من الرب سبحانه وهي التوفيق

                                                            
  .٤٠ص: المصدر نفسه -١
  .٢٥٣: البقرة -٢
  .٥٥: اإلسراء -٣
 .٥١: األنفال -٤



  ٣٩ ........................................................ حبث يف العصمة
 مودع يف فطرته قابلية العصمة٬، وما ميتاز به احلجج   واحلال هذه    فكل إنسان 

فهم قد وصلوا باإلخالص هللا سبحانه وتعاىل إىل درجة أن يكون  ٬،هو مقدار إخالصهم
وأيضاً احلجج ميتازون أن من يعرف . التوفيق النازل عليهم وهلم حصناً حيصنهم عن حمارم اهللا

أل�م ال  ؛ن وما يصري إليه قد نص على عصمتهم وأوجب إتباعهماحلقائق ومآل كل إنسا
  .يدخلون الناس يف ضالل وال خيرجو�م من هدى

  . نيب من أويل العزم من الرسل Xموسى 

  .نيب مرسل من اهللا معصوم منصوص العصمة Xموسى 

دم ومع هذا يأمره اهللا سبحانه أن يتبع العبد الصاحل وال خيالفه وهو نفسه قد تعهد بع
ولكنه أخلف وعده  ﴾قَالَ س#ت#جِد8نِي إِن ش#اء اللDه8 ص#ابِراً و#لَا أَع*ص%ي لَك# أَم*راً﴿املخالفة 

  .وخالف العبد الصاحل

ولو كانت املخالفة واحدة ويف مرة واحدة هلانت ولكنه خالف يف كل االمتحانات 
هنا قد خالف أمر اهللا   Xواالختبارات٬، فهي كانت ثالثة وخالف يف ثالثتها٬، يعين موسى

نه خالف تعهده٬، وهذا أكيد ينقض العصمة إنه خالف أمراً مباشراً فليكن إوإذا مل تشأ قول 
  .هنا ويف هذا املوقف

  :ومن هذا املوقف وهذه الرحلة وما حصل فيها نستطيع أن

  .نفهم معىن العصمة بوضوح

  . ونفهم أيضاً أ�ا مراتب

اهللا منصوصي العصمة هلا حد أدىن ال ميكن جتاوزه وهو ونفهم أيضاً أ�ا بالنسبة حلجج 
وهو أ�م ال خيرجون الناس من  ٬،احلد الذي يكونون فيه حمققني لشرط النص على عصمتهم

  .هدى وال يدخلو�م يف باطل

إذا محل على ما هو فوقه لن يكون معصوماً يف تلك املرتبة   Xونفهم أيضاً أن املعصوم
  .اليت مل يرتقِ هلا
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م أيضاً أن هذا النقض على عصمة املعصوم يف مرتبة أعلى من العصمة ال ينقض ونفه
  .  عصمته يف املرتبة األدىن

ونفهم ونعرف أيضاً اجلواب على معصية آدم اليت حصلت وكيف أ�ا ال تنقض عصمته 
حيث إن اختباره كان يف مرتبة أعلى ليتضح له ولغريه أنه  ٬،)١(﴾و#ع#ص#ى آد#م8 ر#بَّه8 فَغ#و#ى﴿

 ٬،ليس له عزم٬، وإن صاحب العزم وخليفة اهللا يف أرضه حقاً هو من ذريته وهو حممد 
وليس آدم٬، فاملراد هو خليفة اهللا املُرسìل ال  فاخلليفة احلقيقي املراد أن يصار إليه هو حممد 

  . )٢( خليفة اهللا املُرسÏل

أن العلم واملعرفة مها أساس عصمة املعصوم٬، وهلذا فاملعصوم يعصم بقدر  ونفهم أيضاً
و#قُل رَّبِّ ﴿) التوفيق   اإلخالص (علمه ومعرفته اليت هي باحلقيقة تعود إىل نفس اجلهتني 

ومن هنا يكون سبب الفشل يف مرتبة أعلى هو القصور العلمي واملعريف ٬، )٣(﴾زِد*نِي ع%لْماً
  .عن اإلحاطة بتلك املرتبة واملقام األعلى Xللمعصوم 

ثُمَّ أَو*ر#ثْن#ا ﴿: ونفهم أيضاً ملا خاطب اهللا بعض املعصومني بأ�م ظاملون يف قوله تعاىل
الْك%ت#اب# الDذ%ين# اص*طَفَي*ن#ا م%ن* ع%ب#اد%ن#ا فَم%ن*ه8م* ظَال%م§ لiن#فِْسه% و#م%ن*ه8م مُّقْت#ص%د§ و#م%ن*ه8م* س#ابِق§ 

ـ  )٤(﴾ي*ر#ات% بِإِذْن% اللDه% ذَل%ك# ه8و# الْفَض*لُ الْكَبِري8بِالْخ# هم ) ظامل لنفسه(فهؤالء الذين وصفوا ب
من ضمن املصطفني الذين أورثوا الكتاب وهم املعصومون٬، وظلمهم ألنفسهم يف تقصريهم يف 
االرتقاء أو ميكن القول تقصري يف اإلخالص منع من التوفيق يف مرتبة أعلى٬، أو باخلصوص منع 

نه ظلم للنفس؛ ألنه خسارة مقام إد وهذا التقصري أكي. من إفاضة العلم واملعرفة ملرتبة أعلى
أعلى وخسارة ارتقاء ملرتبة أعلى٬، وبالتايل أصبح االمتحان يف تلك املرتبة األعلى مقروناً 

  . )٥( بالفشل بالنسبة هلم

ونفهم أيضاً أن االمتحان يف املرتبة األعلى ال يكون يف الفعل وعدمه بقدر ما يكون فيمن 
يقع عليه الفعل أي صاحب املرتبة األعلى نفسه وما يتعلق به كعلمه ومعرفته٬، فكانت معصية 

                                                            
  .١٢١: طه -١
 .، وأيضًا تجد في آتاب النبوة الخاتمة تفصيًال ٤الملحقارجع إلى  -٢
  .١١٤: طه -٣
 .٣٢: فاطر -٤
 .والمتشابهات تجد تفصيًال ٢، وأيضًا في آتاب الجواب المنير ج٥ارجع إلى الملحق -٥



  ٤١ ........................................................ حبث يف العصمة
متعلقة بالشجرة والتعدي عليها أكثر من تعلقها بالثمرة٬، فاملعصية احلقيقية كانت  Xآدم 

 ٬،)١(﴾و#الَ ت#قْر#ب#ا ه#ذ%ه% الشَّج#ر#ةَ فَت#كُون#ا م%ن# الْظDال%م%ني#﴿لى الشجرة ال أكل الثمرة التعدي ع
كان االعتراض على  ٬X، وأيضاً بالنسبة ملوسى وآل حممد  اًوالشجرة كانت حممد

العامل هو اخلطأ الذي كرره فلم يكن امتحانه يف األمور الثالثة بقدر ما كان يف العامل نفسه 
قَالَ  #و#كَي*ف# ت#ص*بِر8 ع#لَى م#ا لَم* ت8ح%طْ بِه% خ8ب*راً  #قَالَ إِنَّك# لَن ت#س*ت#ط%يع# م#ع%ي# ص#ب*راً ﴿

) معي(انتبه إىل كلمة تدبر اآليات جيداً و ﴾س#ت#جِد8نِي إِن ش#اء اللDه8 ص#ابِراً و#لَا أَع*ص%ي لَك# أَم*راً
 . أي إنه يقول له ما دمت مرافقاً لك ستغفل وترفض قياديت لك

كلها كانت اعتراضات على القيادة املعصومة اليت   Xفاحلقيقة أن اعتراضات موسى
قوية وشديدة٬، فلو كانت املسألة  Xيعرفها من اهللا وهلذا كانت ردود العامل على موسى 

معذوراً وال داعي ملعاملة موسى  Xسباب لكان موسى باأل Xفقط متعلقة جبهل موسى 
X ذه الشدة� .  

معه بأنه اجلهل به هو  Xمث لو تدبرنا اآليات وكيف يعلل العامل سبب عدم صرب موسى 
 ﴾و#كَي*ف# ت#ص*بِر8 ع#لَى م#ا لَم* ت8ح%طْ بِه% خ8ب*راً﴿وعدم معرفته هو ألنه فوقه ومن مقام أعلى منه 

وليس كما يتوهم من يقرأ اآلية رمبا    من الصرب معي ألنك ال تعرفين يعين أنت ال تتمكن 
وهلذا انظر ماذا كان جواب    جيهل أسباب أفعال العامل فقط  Xبأن املراد أن موسى 

 ﴾قَالَ س#ت#جِد8نِي إِن ش#اء اللDه8 ص#ابِراً و#لَا أَع*ص%ي لَك# أَم*راً﴿ :وتدبره جيداً  Xموسى
فاألمر متعلق بالعبد الصاحل نفسه ال  ٬،﴾و#لَا أَع*ص%ي لَك# أَم*راً﴿ :Xولنتدبر قول موسى 

نفسه ال بأفعاله أي إن االمتحان كان  Xكان بالعبد الصاحل   Xبأفعاله٬، فامتحان موسى
نه امتحان إ٬، Xنسخة من االمتحان األول املعروف وهو امتحان املالئكة وإبليس بآدم 

رافضاً للسجود   Xاملرة ومل يكن موسىهذه  Xبالسجود مرة أخرى تكرر مع موسى 
من هذا٬، وأيضاً مل يكن معترضاً قبل السجود كاملالئكة  Xوحاشاه  )لعنه اهللا(كإبليس 
بادر إىل السجود ولكن رفع رأسه من سجوده ثالث مرات٬، وميكن أن  Xبل هو  ٬،

تقول إ�ا ثالث مرات متفاوتة؛ األخرية أقلها والذي يفهم هذا يعرف أن الفرق بني 
أفضل من املالئكة وهذا بي�ن هنا٬، فاملالئكة   Xواملالئكة كبري وعظيم فموسى  Xموسى

                                                            
  .١٩: ، األعراف٣٥: البقرة -١
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قَالَ ﴿بادر للسجود دون سؤال   Xح£ج�وا بعلم آدم قبل سجودهم له بينما موسى
فكيف ال يكون هذا الطاهر املقدس  ٬،﴾س#ت#جِد8نِي إِن ش#اء اللDه8 ص#ابِراً و#لَا أَع*ص%ي لَك# أَم*راً

   .نبياً من أويل العزم من الرسل وهذا هو حاله يف الطاعة Xموسى 

األدىن٬، واحلقيقة أن ونفهم أيضاً أن امتحان األدىن باألعلى ال يكون إال برتول األعلى إىل 
ارتقاء األدىن إىل األعلى غري ممكن من دون تبدل مرتبة اإلخالص املتعلقة به وبعمله٬، وبالتايل 
فاألمر حمصور برتول األعلى إىل األدىن٬، وهنا يكون االمتحان٬، حيث إن املخلوق أو اإلنسان 

  :ونهباخلصوص يتوهم دائماً أن املتواجد معه يف نفس مستواه مساو له أو د

   .)١(﴾م#ا ن#ر#اك# إِالD ب#ش#راً مِّثْلَن#ا﴿

   .)٢(﴾قَالُواْ إِنْ أَنت8م* إِالD ب#ش#ر§ مِّثْلُن#ا﴿

  .)٣(﴾فَقَالُوا أَن8ؤ*م%ن8 ل%ب#ش#ر#ي*نِ م%ثْل%ن#ا﴿

  .)٤(﴾م#ا أَنت# إِلDا ب#ش#ر§ مِّثْلُن#ا فَأْت% بِآي#ة\ إِن كُنت# م%ن# الصَّاد%ق%ني#﴿

   .)٥(﴾إِلDا ب#ش#ر§ مِّثْلُن#ا و#إِن نَّظُنُّك# لَم%ن# الْكَاذ%بِني#و#م#ا أَنت# ﴿

  .)٦(﴾قَالُوا م#ا أَنت8م* إِالD ب#ش#ر§ مِّثْلُن#ا و#م#ا أَنز#لَ الرَّح*من م%ن ش#ي*ٍء إِنْ أَنت8م* إِالD ت#كْذ%ب8ونَ﴿

بل وال يعتقد عادة أنه أعلى منه إال عندما جيد ما مييزه بوضوح كالعلم مثالً الذي جعل 
املالئكة تقر� آلدم بالفضل٬، أو رمبا يصل األمر إىل أن اإلنسان يريد ما يضطره إىل التصديق 

املعجزات اليت تقهرهم على االعتقاد    وهم أكثر الناس    �ذا الفضل٬، وهلذا يطلب اجلهلة 
م#ا أَنت# إِلDا ب#ش#ر§ مِّثْلُن#ا فَأْت% بِآي#ة\ ﴿ليؤمنوا بأفضليتهم وحقهم يف القيادة  ية الرسل بأفضل

  . ﴾إِن كُنت# م%ن# الصَّاد%ق%ني#

                                                            
 .٢٧: هود -١
  .١٠: إبراهيم -٢
 .٤٧: المؤمنون -٣
 .١٥٤: الشعراء -٤
 .١٨٦: الشعراء -٥
  .١٥: يس -٦
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أفضل من املالئكة٬، وليسوا كهؤالء اجلهلة ولكن  نه كلٌ حبسبه فاألنبياء أوأكيد 

أيضاً  الظلمة اليت جعلت املالئكة يعترضون وجعلت أولئك اجلهلة يكفرون بالرسل 
فقط  ٬X، ولكنها مبستوى ضئيل جعل موسى  Xويف موسى موجودة يف األنبياء 

ي بِم#ا ن#ِسيت8 و#لَا قَالَ لَا ت8ؤ#اخ%ذْنِ﴿يغفل ويعترض ليندم بعد حلظات على غفلته واعتراضه 
 ﴾و#لَا ت8ر*ه%قْنِي م%ن* أَم*رِي ع8س*راً﴿: ٬، التفت إىل قول موسى جيداً﴾ت8ر*ه%قْنِي م%ن* أَم*رِي ع8س*راً

أي إن موسى يقول للعبد الصاحل أنا هذا حايل وأنت تعرفه فال تتركين وأكمل معي هذه 
الرحلة ألتعلم أكثر٬، مث بعد هذا يغفل ويسأل فال جيد إال التعهد بأنه سيترك السؤال وال جيد 

ه#ا قَالَ إِن س#أَلْت8ك# ع#ن ش#ي*ٍء ب#ع*د#﴿إنه غفل وفشل ومل يصرب مع العبد الصاحل : إال االعتراف
يف املرة الثالثة  ٬X، وهلذا مل يكن كالم موسى ﴾فَلَا ت8ص#اح%ب*نِي قَد* ب#لَغ*ت# م%ن لDد8نِّي ع8ذْراً

  .)١( )﴾قَالَ لَو* ش%ئْت# لَاتَّخ#ذْت# ع#لَي*ه% أَج*راً ...﴿على شكل اعتراض أو سؤال بل هو اقتراح 

* * *  

؟ א
وهذا احلد من املعرفة  . الناس يف باطل وال ي£خرجهم من حقاملعصوم هو من ال ي£دخل 

كافÎ متاما٬ً، وال حاجة لنا باخلوض يف أمور ال تعنينا معرفتها٬، وال أن نشرق أو نغرب مبسائل 
  .ال عالقة هلا بالغرض من وجود املعصوم بيننا

وفق فإذا كان اهلدف هو إثبات ضرورة وجود من يقود البشرية إىل بر األمان٬، وعلى 
املنهج اإلهلي٬، فاملقدار الذي يفي �ذه احلاجة هو أن يكون القائد معصوما٬ً، مبعىن أن ال يدخلنا 

أما احلديث عن كون املعصوم ال يسهو وال ينسى فهو أمر . يف باطل وال خيرجنا من حق
فضالً عن كونه خيالف عشرات النصوص القرآنية واحلديثية٬، هو حديث زائد عن مقدار 

ما سنرى٬، ولكن لنبدأ أوالً بتذكري القارئ ببعض اآليات اليت نصت على وقوع احلاجة٬، ك
  .النسيان من املعصومني 

 إِلَى أَو#ي*ن#ا إِذْ أَر#أَي*ت# قَالَ﴿: على لسان يوشع وهو من أنبياء بين إسرائيل قال تعاىل
 الْب#ح*رِ ف%ي س#بِيلَه8 و#اتَّخ#ذَ أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي الصَّخ*ر#ة%

                                                            
  .وما بعدها ٥١ص :السيد أحمد الحسن -رحلة موسى إلى مجمع البحرين  -١
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 الْب#ح*رِ ف%ي س#بِيلَه8 فَاتَّخ#ذَ ح8وت#ه8م#ا ن#ِسي#ا ب#ي*نِهِم#ا م#ج*م#ع# ب#لَغ#ا فَلَمَّا﴿: وقال تعاىل .)١(﴾ع#ج#باً
  .)٢(﴾س#ر#باً

  .)عليهما السالم(والناسي هنا يوشع وموسى 

  .)٣(﴾ع8س*راً أَم*رِي م%ن* ت8ر*ه%قْنِي و#لَا ن#ِسيت8 بِم#ا ت8ؤ#اخ%ذْنِي لَا قَالَ﴿: وقال تعاىل

هذا املقدار من اآليات يفي بالغرض٬، وإن كانت توجد آيات أخرى كثرية تدل على 
إنّ (: أن�ه قال Xاهللا  مرفوعاً إىل أيب عبد )الكايف(ورد يف  املطلب٬، أما األحاديث فمنها ما

يا : صلّى بالناس الظهر ركعتني٬، مثD سها فسلّم٬، فقال له ذو الشمالني رسول اهللا 
: فقال. إن�ما صلّيت ركعتني: قال! وما ذاك ؟: قال! أنزل يف الصالة شيء ؟ ٬،رسول اهللا

فأمتD �م الصالة٬، وسجد �م  فقام . نعم: قالوا! أتقولون مثل قوله ؟: رسول اهللا 
  .)...سجديت السهو

إنّ اهللا تبارك وتعاىل أنام (: يقول Xاهللا  مسعت أبا عبد :قال عرج٬،األعن سعيد و
عن صالة الفجر حت�ى طلعت الشمس٬، مث قام فبدأ فصلى الركعتني اللتني  رسول اهللا 

  ).لّم يف الركعتنيقبل الفجر٬، مثّ صلّى الفجر٬، وأسهاه يف صالته٬، فس

إن يف الكوفة قوماً يزعمون أن  ٬،يابن رسول اهللا: Xقلت للرضا : وعن اهلروي٬، قال
كذبوا لعنهم اهللا إن الذي ال يسهو هو اهللا (: مل يقع عليه السهو يف صالته٬، فقالالنيب 

  .)٤( )الذي ال إله إال هو

؟  وينفلت من ذلك أحد(: السهو فقال Xعبد اهللا  أليبذكرت  :قال  ٬،وعن الفضيل
  . )٥( )صاليت رمبا أقعدت اخلادم خلفي حيفظ علي�

                                                            
  .٦٣: الكهف -١
 .٦١الكهف  -٢
 .٧٣: الكهف -٣
 - وبحار األنوار ،١٥٥ص ٧ج :للبحراني -ومدينة المعاجز ،٢١٩ص ١ج :للصدوق - عيون أخبار الرضا -٤

  .٣١٢ص :ودرر األخبار ،٢٧١ص ٤٤وج ٣٥٠ص ٥٢وج ١٠٥ص ٧١ج :للمجلسي
  .٣٥٠ص ٢٥ج :بحار األنوار -٥



  ٤٥ ........................................................ حبث يف العصمة
وتوجد روايات كثرية غريها مل أذكرها خشية التطويل٬، وألن الغرض يتحقق مبا ذكرت٬، 

تنص على وقوع السهو من املعصوم٬، وأن من ال يسهو   كما هو جلي    وهذه الروايات 
  ؟ هو اهللا الذي ال إله إال هو٬، فما الذي دفع بعض العلماء إىل القول خبالف ما نصت عليه

  :يف املسألة وإليك اآلن بعض أقواهلم

 مأمون العصيان من معصوم اإلمام أن: ومنها: (اجلارودية قال الشيخ املفيد يف املسائل
 األحكام٬، يف احلق عن ويسهو اآلثام٬، يقارف من بسياسة اخللق لفساد. والنسيان السهو عليه

 الغفلة عند لينبهه ورائه من يكون رئيس إىل صفته هذه من وحاجة الصواب عن ويضل
  .)١( )االعوجاج عند ويقومه

 ؟ ال أم معصوم أثبتموه الذي النيب هذا: قيل فإن: (اإلعتقادية وقال يف كتاب النكت
 والصغائر الكبائر والذنوب والنسيان السهو عن آخره إىل عمره أول من معصوم: فاجلواب
  .)٢( )وسهواً عمداً

 أن جيتنبون احلكماء وجدنا اوألن�: (٬، بقوله النيب سهو وعلل قوله يف كتاب عدم
 النوم يغلبه من ذلك إيداع من ميتنعون وال والنسيان٬، السهو ذوي وأسرارهم أمواهلم يودعوا
 ما يطرحون الفقهاء ووجدنا. واألسقام األمراض يعتريه من إيداعه من ميتنعون ال كما أحيانا٬،
 والفطنة٬، التيقظ٬، ذوي من غريهم فيه يشركهم أن إال احلديث٬، من السهو ذوو يرويه

  .)٣( )واحلصافة والذكاء٬،

إن األئمة القائمني : وأقول القول يف عصمة األئمة ( :٬، فقد قالأوائل املقاالتأما يف 
ب األنام معصومون وإقامة احلدود وحفظ الشرائع وتأدي األحكاميف تنفيذ  مقام األنبياء 

نه ال إما قدمت ذكر جوازه على األنبياء٬، و إال٬، وإ�م ال جيوز منهم صغرية كعصمة األنبياء
٬، وعلى هذا مذهب سائر األحكاممن  جيوز منهم سهو يف شيء يف الدين وال ينسون شيئاً

من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات هلا تأويالت على خالف ظنه الفاسد من هذا  إالاإلمامية 

                                                            
  .٤٥ص :الشيخ المفيد - المسائل الجارودية  -١
  .٣٧ص :الشيخ المفيد - النكت اإلعتقادية  -٢
  .٢٨ص :الشيخ المفيد -  عدم سهو النبي  -٣
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ع الكبائر والردة عن الباب٬، واملعتزلة بأسرها ختالف يف ذلك وجتوز من األئمة وقو
  .)١()اإلسالم

تعليقاً على حديث ذي الشمالني وسهو النيب٬، ما  )االستبصار(يف  الشيخ الطوسي وقال
  .)٢( )جيوز عليه السهو والغلط القاطعة يف أن�ه ال األدلةوذلك مم�ا متنع منه (: نصه

ذكر السهو يف هذا : (أما احلر العاملي فبعد أن نقل بعضاً من أحاديث السهو٬، علق قائالً
العقلية  األدلةاحلديث وأمثاله حممول على التقية يف الرواية كما أشار إليه الشيخ وغريه٬، لكثرة 

وقد حقّقنا ذلك يف رسالة مفردة وذكرنا لذلك . والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً
  . )٣( )حمامل متعددة

يرد£ على الشيخ ابن : (سنذكره بعد قليلوقال رداً على الشيخ الصدوق يف كالمه الذي 
من أين له هذا التقسيم للعبادة٬، وإن�ه جيوز يف : مما حصرنا فيه رأيه األوىلبابويه يف النقطة 

٬، مع إطالق الروايات يف العصمة وقيام الدليل عليها األخرىأحدها السهو٬، وال جيوز يف 
والفرق .  العبادة٬، جلاز يف التبليغجاز السهو والنسيان من املعصوم يف(مطلقاً كذلك ؟ ولو 

 .ليس عليه دليل قاطع٬، وال يفهمه كلñ أحد٬، بل كل من وقف على أحدمها جو�ز اآلخر قطعاً
ال ي£فرِّقون بينهما٬، فال يوثَق£ بشيٍء من أقواله٬، وأفعاله٬، وختتلñ عصمته٬،  األغلب األكثروأقلّه£ أنّ 

  .)٤( )وهو باطل قطعاً

وأن األنبياء معصومون عن اخلطأ والسهو واملعصية ( :املقالطرائف وقال صاحب 
ت فائدة خباراhم وانتفإصغريها وكبريها من أول العمر إىل آخره٬، وإال الرتفع الوثوق عن 

الناس  إرشادوأن األئمة معصومون كاألنبياء يقومون مقامهم يف . بعثتهم ولزم التغري عنهم
ن العصمة لطف خفي ال يعلمه أل ؛اهللا ورسوله٬، وأنه منصوص عليهم من إتباعهمووجوب 

القائم املنتظر املهدي  اإلمام٬، والثاين عشر هو ثنا عشر ليسوا بأقل وال أكثراإلوأ�م . اهللا إال
  .)٥( )هذه خالصة مذهب اإلمامية يف األصول. املطابق امسه وكنيته ولقبه مع النيب األمي 

                                                            
  .٦٥ص :أوائل المقاالت للمفيد -١
  .٣٧١ص ١ج :االستبصار -٢
  . ١٩٩ص ٨ج :الحر العاملي -وسائل الشيعة  -٣
  .٦٠ص :مرآز الرسالة - نقًال عن العصمة .١١١ص: الشيخ الحّر العاملي|التنبيه بالمعلوم -٤
  .٢٨٧ص ٢ج :السيد علي البروجردي - طرائف المقال -٥



  ٤٧ ........................................................ حبث يف العصمة
 كالنيب جيب أن يكون معصوماً اإلمامونعتقد أن  :اإلمامعقيدتنا يف عصمة ( :وقال املظفر

 من مجيع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن٬، من سن الطفولة إىل املوت٬، عمداً
  .)١( )من السهو واخلطأ والنسيان كما جيب أن يكون معصوماً. وسهواً

قال به قابله قول آخر هذا الرأي الذي ذهب له األكثر من علماء ومتكلمي الشيعة٬، ي
  .٬، مستنداً على ما ورد من نصوص كثريةبعض كبار علماء الشيعة

 قال: (فالشيخ الصدوق بعد أن ينقل رواية سهو النيب وصالته الظهر ركعتني٬، يقول
  النيب سهو ينكرون )اهللا لعنهم( واملفوضة الغالة إن: )اهللا رمحه( الكتاب هذا مصنف
 فريضة عليه الصالة نأل ؛التبليغ يف يسهو أن جلاز الصالة يف  يسهو أن جاز لو: ويقولون

 النيب على يقع املشتركة األحوال مجيع نأل وذلك يلزمنا٬، ال وهذا. فريضة عليه التبليغ أن كما
 سواه من كل وليس بنيب٬، ليس ممن كغريه بالصالة متعبد وهو غريه٬، على يقع ما فيها 
 يف عليه يقع أن جيوز وال شرائطها٬، من والتبليغ النبوة هي �ا اختص اليت فاحلالة كهو٬، بنيب

 له تثبت و�ا مشتركة٬، عبادة والصالة خمصوصة عبادة أل�ا ؛الصالة يف عليه يقع ما التبليغ
 ؛عنه الربوبية نفي إليه منه وقصد له إرادة غري من 8 ربه خدمة عن له النوم وبإثبات العبودية

 نأل ؛كسهونا  النيب سهو وليس القيوم٬، احلي اهللا هو نوم وال سنة تأخذه ال الذي نأل
 الناس وليعلم دونه٬، معبوداً رباً ي£تخذ فال خملوق بشر أنه لي£علم أسهاه وإمنا 8،٬ اهللا من سهوه
 واألئمة  النيب على للشيطان وليس الشيطان من وسهونا سهوا٬، مىت السهو حكم بسهوه
 ﴾م8ش*رِكُونَ بِه% ه8م و#الDذ%ين# ي#ت#و#لDو*ن#ه8 الDذ%ين# ع#لَى س8لْطَان8ه8 إِنَّم#ا﴿ سلطان عليهم اهللا صلوات
 يقال من الصحابة يف يكن مل إنه:  النيب لسهو الدافعون ويقول الغاوين٬، من تبعه من وعلى
 بن حممد أبو وهو معروف الرجل نأل وكذبوا للخرب وال للرجل أصل ال وإنه اليدين٬، ذو: له

 عنه أخرجت وقد واملؤالف٬، املخالف عن نقل وقد اليدين بذي املعروف عمرو عبد بن عمري
 بن احلسن بن حممد شيخنا وكان. بصفني القاسطني )كذا(القتال  وصف كتاب يف أخبار
 أن جاز ولو ٬، النيب عن السهو نفي الغلو يف درجة أول: يقول اهللا رمحه الوليد بن أمحد
. والشريعة الدين إبطال ردها ويف األخبار مجيع ترد أن جلاز املعىن هذا يف الواردة األخبار ترد

                                                            
  .٦٧ص :عقائد اإلمامية للمظفر -١
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 إن منكريه على والرد  النيب سهو إثبات يف منفرد كتاب تصنيف يف األجر أحتسب وأنا
  .)١( )تعاىل اهللا شاء

إن أكثر : (قوله لسيد نعمة اهللا اجلزائري٬،لكتاب األنوار النعمانية  وينقل البحراين عن
أصحابنا قد تبعوا مجاعة من املخالفني من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفالسفة 

 وغريهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدالالhا٬، وطرحوا ما جاءت به األنبياء 
ملا دعا ) على نبينا وآله وعليه السالم(حيث مل يأت على وفق عقوهلم٬، حىت نقل أن عيسى 

ن إىل التصديق مبا جاء به أجاب بأن عيسى رسول إىل ضعفة العقول٬، وأما أنا وأمثايل أفالطو
من أمورهم إال على  يءواحلاصل أ�م اعتمدوا يف ش. بياءفلسنا حنتاج يف املعرفة إىل إرسال األن

إنه إذا تعارض الدليل العقلي : العقل٬، فتابعهم بعض أصحابنا وإن مل يعترفوا باملتابعة٬، فقالوا
ومن هنا تراهم يف مسائل األصول . والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه مبا يرجع إىل العقل

لوجود ما ختيلوا أنه دليل . يذهبون إىل أشياء كثرية قد قامت الدالئل النقلية على خالفها
يف العمل تعويال على ما ذكروه يف حمله من مقدمات ال تفيد  اإلحباطعقلي٬، كقوهلم بنفي 

مع وجود الدالئل من . عن العلم٬، وسنذكرها إن شاء اهللا تعاىل يف أنوار القيامةظنا فضال 
 وإبقاءاملتقابلني  وإسقاطالذي هو املوازنة بني األعمال  اإلحباطالكتاب والسنة على أن 

مل حيصل له االسهاء  إن النيب : الرجحان حق ال شك فيه وال ريب يعتريه٬، ومثل قوهلم
على ما قالوه من أنه لو جاز السهو عليه يف الصالة جلاز  ة قط٬، تعويالًمن اهللا تعاىل يف صال

عليه يف األحكام٬، مع وجود الدالئل الكثرية من األحاديث الصحاح واحلسان واملوثقات 
 ؛والضعفاء واäاهيل على حصول مثل هذا االسهاء٬، وعلل يف تلك الروايات بأنه رمحة لألمة

  . )٢( )السهولئال يعري الناس بعضهم بعضا ب

 من كثرياً أن الظاهر أن اعلم(:   كما ينقل الشيخ السبحاين   البهبهاين  ويقول الوحيد
 الرفعة من خاصة مرتلة  لألئمة يعتقدون كانوا والغضائري منهم القميني سيما القدماء
 جيوزون كانوا وما ورأيهم٬، اجتهادهم حبسب والكمال العصمة من معينة ومرتبة واجلاللة٬،
 مثل جعلوا إ�م حىت معتقدهم٬، حسب وغلوا ارتفاعاً التعدي يعدون وكانوا عنها٬، التعدي

                                                            
 .٣٦٠ – ٣٥٩ص ١ج :الشيخ الصدوق - من ال يحضره الفقيه  -١
  .وما بعدها ١٢٦ص ١ج :المحقق البحراني - الحدائق الناضرة -٢



  ٤٩ ........................................................ حبث يف العصمة
 فيه اختلف الذي التفويض أو إليهم التفويض مطلق جعلوا رمبا بل ٬،غلواً عنهم السهو نفي
 يف اإلغراق أو عنهم٬، العادات خوارق من العجائب ونقل معجزاhم يف املبالغة أو سنذكر كما
 علمهم وذكر هلم٬، قدرة كثري وإظهار النقائص٬، من كثري عن وترتيههم وإجالهلم شأ�م

 أن جبهة سيما به٬، للتهمة مورثاً أو ارتفاعاً) ذلك كل جعلوا( واألرض السماء مبكنونات
  . )١( )مدلسني �م خملوطني الشيعة يف خمتفني كانوا الغالة

أ�م انطلقوا من فكرة أن وظيفة واضح من كلمات من نفوا السهو والنسيان عن املعصوم 
املعصوم هي أن يهدي األمة٬، فإذا ما سها أو نسي فإنه سي£ضل األمة٬، وهذا خالف املفروض٬، 

  .وعليه تقتضي الضرورة أن ال ينسى وال يسهو

ولكن هذه النتيجة أكرب بكثري من غرضهم٬، إذ يكفيهم لتحقيقه أن جيوزوا السهو 
أن يالحظوا أنه يستدرك بعد  ذلك القرآن والسنة٬، علىوالنسيان على املعصوم ويوافقوا ب

    وهو املعتصم باهللا تعاىل   أو نسيانه٬، واستدراكه هذا جزء من عصمته٬، مبعىن أنه  سهوه
  .وي£ذكّره فال ي£دخل األمة يف ضالل وال ي£خرجها من هدى 8يعصمه اهللا 

 بن السندي حدثنا: ٬، من قبيل ما رواه الصفار٬، قالوهذا املعىن هو ما دلت عليه الروايات
 احلسن بن عمر بن حممد عن ٬،حريز عن ٬،اإلسكاف سعد بن اهللا عبد عن ٬،صفوان عن ٬،حممد
X،يل اجلنة ويدخل ميتيت وميوت حيايت حيىي أن سره من( : اهللا رسول قال :قال ٬ 

 طالب أيب بن علي فليتول فكان كن له قال مث بيده غرسه قضبانه من قضيب ريب وعدين
X م ٬،ذرييت من واألوصياء بعدي منàردى يف يعيدونكم وال هدى من خيرجونكم ال فإ 
  .)٢( )منكم علمأ فإàم تعلموهم وال

 حيايت حيىي أن أحب من : اهللا رسول قال: (قال ٬،X الرضا بن احلسن أيب وعن
 له قال مث بيده غرسه قضبانه من قضيب ريب وعدين اليت عدن جنة ويدخل ممايت وميوت

 من خيرجونكم ال فإàم بعده من واألوصياء X طالب أيب بن علي فليتول فكان كن
  .)٣( )ضاللة يف يدخلونكم وال هدى

                                                            
 .٩٤ – ٩٣ص :الشيخ السبحاني - آليات في علم الرجال  -١
  .٧٠ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .٧٢ – ٧١ص: المصدر نفسه -٣
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٬، فهي تكشف حقيقة Xوحيسن يف هذا الصدد اإلصغاء لكلمات السيد أمحد احلسن 
  .هذا املوقف وتوضح أبعاده بصورة تقطع على املعتذرين عذرهم

 إِذْ أَر#أَي*ت# قَالَ﴿ومعصوم٬، ومع هذا   Xوصي موسى Xإذن٬، يوشع : (Xقال 
٬، فنسيانه ﴾أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي الصَّخ*ر#ة% إِلَى أَو#ي*ن#ا

النسيان وإن وقع للحوت ثابت يف القرآن ولكن هذا النسيان ال خيرجه من دائرة العصمة؛ ألن 
ولكنه وقع ضمن إرادة ومشيئة اهللا   Xاملوجودة يف صفحة يوشع) الشيطان(لعلة الظلمة 

فلن يكون هلذا النسيان تأثري سليب  Xحتما٬ً، وملا كانت إرادة اهللا ومشيئته أن يعصم يوشع 
بل على العكس شاء اهللا سبحانه وتعاىل الذي يبدل السيئات باحلسنات جبوده وكرمه أن 

إىل خري وبركة وعاقبة حسنة    أي الظلمة    يقلب هذا احلدث الذي وقع بسبب الشيطان 
تؤدي إىل أن يكون هذا النسيان سبباً ملعرفة العبد الصاحل والوصول له٬، وهو كان اهلدف 

   .)١(﴾ي#ع*لَم8ونَ الَ النَّاسِ أَكْثَر# و#لَك%نَّ أَم*رِه% ع#لَى غَال%ب§ و#اللّهX  :﴿ ...8الذي يطلبه موسى

أما ما يتومهه بعضهم أن املعصوم ال يغفل أو ال ينسى مطلقاً فهذا منقوض ببساطة؛ ألن 
الزم قوهلم هذا إن املعصوم نور ال ظلمة فيه٬، وهذا باطل؛ ألن النور الذي ال ظلمة فيه هو اهللا 

هوية وجوده  وهي   فيبقى أن املعصوم نور وشائبة ظلمة ) الالهوت املطلق(سبحانه وتعاىل 
وهلا تأثري يف حركته٬، وكو�ا ظلمة فيكون أثرها نسياناً وغفلة وغريها مما يطرأ على    

يكون وجود هذه األمور أقل ما ميكن ورمبا ) املعصوم(املخلوق٬، ولكن يف هذا العبد املخلص 
ال تكاد تذكر يف بعض احلاالت٬، ولكنها تبقى موجودة وميكن أن حتصل كما مر يف حادثة 

  .  Xيان يوشع نس

بأ�ا  Xويوشع  Xوهذه الظلمة اليت سببت النسيان هي اليت عرب عنها يوسف 
 ر#بِّه% ذ%كْر# الشَّي*طَانُ فَأَنس#اه8 ر#بِّك# ع%ند# اذْكُر*نِي مِّن*ه8م#ا ن#اجٍ أَنَّه8 ظَنَّ ل%لDذ%ي و#قَالَ﴿الشيطان 

 الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي الصَّخ*ر#ة% إِلَى أَو#ي*ن#ا إِذْ أَر#أَي*ت# قَالَ﴿ ٬،)٢(﴾س%نِني# بِض*ع# السِّج*نِ ف%ي فَلَبِثَ
والشيطان هنا يعين  ٬،)٣(﴾ع#ج#باً الْب#ح*رِ ف%ي س#بِيلَه8 و#اتَّخ#ذَ أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا

                                                            
  .٢١: يوسف -١
  .٤٢: يوسف -٢
 .٦٣: الكهف -٣



  ٥١ ........................................................ حبث يف العصمة
وليس كما يتوهم بعضهم أن املقصود إبليس والعياذ باهللا٬، فليس ) وشائبة الظلمة(الشر 

وحركته؛ ألنه حمفوظ عن وصول هذا اخلبيث إليه وإضالله   Xإلبليس سلطان على يوشع
 # ي*ه% و#م%ن* خ#لْف%ه% ر#ص#داًإِلDا م#نِ ار*ت#ض#ى م%ن* ر#س8ولٍ فَإِنَّه8 ي#س*لُك8 م%ن* ب#ي*نِ ي#د#﴿عن سواء السبيل 

   .)١(﴾ل%ي#ع*لَم# أَنْ قَد* أَب*لَغ8وا رِس#االت% ر#بِّهِم* و#أَح#اطَ بِم#ا لَد#ي*هِم* و#أَح*ص#ى كُلD ش#ي*ٍء ع#د#داً

ال أنه معصوم بنفسه أو عاصم   باهللا سبحانه وتعاىل   وبالتايل فاملعصوم معصوم بغريه 
هو املعتصم باهللا عن حمارم اهللا٬، فاهللا هو الذي يعصمه؛ ألنه فقري لنفسه كما تومهوا٬، فاملعصوم 

وناقص وهويته الظلمة فال ميكن أن يستغين بنفسه ال ابتداًء وال دواماً وبقاًء٬، وبالتايل ففي أي 
آن يكون لشائبة الظلمة تأثري على هذا اإلنسان املخلص٬، ولكن تأثريها ضئيل ومواجه بالنور 

ثر جيعل هذا العبد خيرج من أهلا  نجود هذا العبد املخلص٬، فال يكواملهيمن على صفحة و
أن يكون النور يف صفحة : هدى أو يدخل يف ضالل٬، هذه هي العصمة يف العوامل العلوية

وجود املعصوم بقدر مهيمن على شائبة الظلمة يف صفحة وجوده حبيث ال يكون لشائبة 
  .يف ضالل ثر يسبب له اخلروج من هدى أو الدخولأالظلمة 

إن صفحة وجود اإلنسان هي ظلمة ونور فكلما علم وعمل : وتوضيح أكثر أقول
وأخلص اإلنسان زاد النور يف صفحة وجوده واحنسرت الظلمة حىت تكون شائبة٬، ويكون 

  .  أثرها ضئيالً ال خيرج اإلنسان من هدى وال يدخله يف ضالل٬، وهذه هي العصمة

فقط بل إىل  Xه وتعاىل مل ينسب النسيان إىل يوشع وحري االلتفات إىل أن اهللا سبحان
وهو احلق٬، فإذا كان يوشع  ﴾ح8وت#ه8م#ا ن#ِسي#ا ب#ي*نِهِم#ا م#ج*م#ع# ب#لَغ#ا فَلَمَّا﴿أيضاً   Xموسى
X  قد نسي باعتباره املسؤول املباشر عن محل احلوت فموسىX  أيضاً مسؤول عن هذا

أكرب ونسبة النسيان له أحق وحق من عند  Xألنه القائد٬، بل مسؤولية موسى  ؛النسيان
  .احلق

قال ): (١ق ٣إضاءات من دعوات املرسلني ج(ولتتم الفائدة أنقل هذا النص من كتاب 
وسبب التفات يوسف لألسباب هو الشيطان  ﴾اذْكُر*نِي ع%ن*د# ر#بِّك#﴿للسجني  X يوسف

وهذا  ٬،)٢(﴾فَلَبِثَ ف%ي السِّج*نِ بِض*ع# س%نِني#﴿فكانت النتيجة  ﴾فَأَن*س#اه8 الشَّي*طَانُ ذ%كْر# ر#بِّه%﴿
                                                            

 .٢٨ - ٢٧: الجن -١
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هو الظلمة اليت ال خيلو منها خملوق فالنور الذي ال ظلمة فيه هو اهللا ) أي الشر(الشيطان 
ن هذه الظلمة قليلة يف كيانات األنبياء النورانية املقدسة ولكنها موجودة وهلا أسبحانه ومع 

إِلDا م#نِ ار*ت#ض#ى م%ن* ر#س8ولٍ  ﴿ىل العصمة من اهللا وهلذا فهم حيتاجون إ ٬،ثر على حركتهم أ
ل%ي#ع*لَم# أَنْ قَد* أَب*لَغ8وا رِس#االت% ر#بِّهِم* و#أَح#اطَ بِم#ا  # فَإِنَّه8 ي#س*لُك8 م%ن* ب#ي*نِ ي#د#ي*ه% و#م%ن* خ#لْف%ه% ر#ص#داً

  .)١(﴾لَد#ي*هِم* و#أَح*ص#ى كُلD ش#ي*ٍء ع#د#داً

اهللا  ةاحتاجوا إىل العصمة٬، ومن يعتقد غري هذا فهو يرتهلم مرتلفلوال هذه الظلمة ملا 
حىت يوصلهم بعض من جيهل احلقيقة  وهذه املغاالة يف الترتيه هلم  ٬،سبحانه عما يشركون

ن من يستخف بعصمتهم وحبقهم أإىل مرتبة نور ال ظلمة فيه هي شرك خيطأ من يعتقده٬، كما 
ثر هذه الظلمة يف مسرية األنبياء يف أومرتبتهم يكفر حبقهم وخيطأ٬، وقد بني سبحانه يف القرآن 

قَالَ أَر#أَي*ت# إِذْ أَو#ي*ن#ا إِلَى الصَّخ*ر#ة% فَإِنِّي ن#ِسيت8 الْح8وت# و#م#ا ﴿ :قال تعاىل ٬،مواضع كثرية
والذي نسى وأنساه  ٬،)٢(﴾نْ أَذْكُر#ه8 و#اتَّخ#ذَ س#بِيلَه8 ف%ي الْب#ح*رِ ع#ج#باًأَن*س#انِيه8 إِلDا الشَّي*طَانُ أَ

وهو يوشع بن نون نيب من أنبياء بين إسرائيل ووصي   Xالشيطان هو فىت موسى
اهللا سبحانه وتعاىل  نّأالذي فتح األرض املقدسة٬، ومع هذا فالبد من مالحظة   Xموسى

يوصلهم  جعل األنبياء حمط نظره فحىت ما حيصل بسبب هذه الظلمة يكون يف النتيجة سبباً
قَالَ ﴿ Xفأصبح نسيان احلوت سبباً دهلم على العامل  ٬،﴾و#اتَّخ#ذَ س#بِيلَه8 ف%ي الْب#ح*رِ ع#ج#باً﴿

   .)٣(﴾ذَل%ك# م#ا كُنَّا ن#ب*غِ فَار*ت#دَّا ع#لَى آثَارِه%م#ا قَص#صاً

قَالَ لَقَد* ظَلَم#ك# بِس8ؤ#الِ ن#ع*ج#ت%ك# إِلَى نِع#اجِه% و#إِنD كَث%رياً م%ن# الْخ8لَطَاِء ﴿أو يزيد علمهم 
ا لَي#ب*غ%ي ب#ع*ض8ه8م* ع#لَى ب#ع*ضٍ إِلDا الDذ%ين# آم#ن8وا و#ع#م%لُوا الصَّال%ح#ات% و#قَل%يلٌ م#ا ه8م* و#ظَنَّ د#او8د8 أَنَّم#

من هذه احلادثة أن ال   ٬X، فبعد أن تعلم داود)٤(﴾فَاس*ت#غ*فَر# ر#بَّه8 و#خ#رَّ ر#اك%عاً و#أَن#اب#فَت#نَّاه8 
ي#ا د#او8د8 إِنَّا ج#ع#لْن#اك# خ#ل%يفَةً ف%ي الْأَر*ضِ ﴿: يتكلم إال بعد أن يسمع اخلصمني خاطبه تعاىل
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ي8ض%لDك# ع#ن* س#بِيلِ اللDه% إِنD الDذ%ين# ي#ض%ل�ونَ ع#ن* فَاح*كُم* ب#ي*ن# النَّاسِ بِالْح#قِّ و#ال ت#تَّبِعِ الْه#و#ى فَ

  .)٢( ))١(﴾س#بِيلِ اللDه% لَه8م* ع#ذَاب§ ش#د%يد§ بِم#ا ن#س8وا ي#و*م# الْح%س#ابِ

البد أن نعرف كيف تكون الذاكرة واملعلومات عند اإلنسان لكي نعرف : (Xوقال 
  .فيها أو بعضهما يترتب عليها وهو النسيان أو الغفلة عما 

فمعلومات اإلنسان يأيت بعضها من هذا العامل اجلسماين عن طريق البصر والسمع مثال٬ً، 
والرؤيا  ويأيت بعضها من امللكوت األعلى ومثال ما يأيت من األعلى هو الوحي لألنبياء 

  .الصادقة

وهذه املعلومات تنطبع يف صفحة اإلنسان أو ميكنك تسميته موضع الذاكرة أو 
وليس يف اجلسد كما يتوهم كثري من الناس انه ) الروح(علومات٬، وهو يف النفس اإلنسانية امل

يف الدماغ٬، بل الدماغ هو متاماً كجهاز الفاكس أو التلفون فهو ليس موضع حفظ املعلومات 
  .الدائم٬، بل هو جهاز يوصل املعلومات من وإىل وجود اإلنسان يف هذا العامل اجلسماين

ما دام اإلنسان يف هذا العامل فهي يف زيادة مستمرة فمثالً ما تراه بعينك  وهذه املعلومات
وتدركه وما تستمعه بأذنك وما تقرأه هي معلومات متراكمة يف النفس اإلنسانية٬، والتذكر 

  .هو استخراج هذه املعلومات وحضورها عند اإلنسان يف هذا العامل عند إرادته ذلك

حتصيل املعلومة واستخراجها من الذاكرة فهي عدة أمور أما ما يؤثر يف هذا التذكر أو 
  :منها

كم املعلومات٬، وأثر كم املعلومات على التذكر بني من خالل الواقع الذي نعيشه٬،  :أوال
فقدرة الطفل مثالً على احلفظ أكرب بكثري من الكبار٬، واحلفظ ما هو إال تذكر للمعلومة 

راغ ذاكرته من املعلومات تقريباً عند بدء التذكر وسبب قدرة الطفل الفائقة على التذكر هو ف
عنده٬، وبالتايل فكم املعلومات املتراكم عنده مع مرور الوقت يف البداية سيكون حتت السيطرة 
حيث يكون من السهل فرزه والوصول إىل املعلومة بعكس الكبري الذي تراكم عنده كم هائل 

لو كان عندك شيء : أقول  لة الكم أكثرولتتوضح مسأ. من املعلومات يصعب السيطرة عليه

                                                            
 .٢٦: ص -١
  .وما بعدها ٢٧ص :Xالسيد أحمد الحسن  - رحلة موسى إلى مجمع البحرين -٢



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٥٤

تبحث عنه فإن وصولك إليه سيكون أسهل لو حبثت عنه بني عشرة أشياء مما لو حبثت عنه 
  .بني مائة

الكيف أو نوع املعلومات٬، حيث إنّ املعلومة البسيطة ليست كاملعلومة املركبة  :ثانياً
ظمة وعشوائية نتيجة عدم اإلدراك واملعقدة٬، فاألخرية رمبا توضع يف الذاكرة بصورة غري من

الكلي والتام هلا٬، وبالتايل يصعب تذكرها أو إخراجها بصورة صحيحة أو بكل جزئياhا 
ولوازمها بل حىت مع إدراكها ووضعها بشكل منظم ودقيق فإن تذكرها يكون أكثر صعوبة 

  . من املعلومة البسيطة؛ ألن تذكرها حيتاج إىل تذكر كل أجزائها

سد٬، وهو حجاب يؤثر على تذكر اإلنسان ويكون مبثابة غطاء على املعلومات اجل :ثالثاً
يزداد مساكة كلما زاد االنشغال به جللب املالئمات له ودفع املنافيات عنه٬، وخيف كغطاء 
على املعلومات كلما غُفل عنه حلساب التركيز على املعلومة ولكنه مهما أُغفل يبقى حجاباً 

  .ا البد منه كاألكل للقوةوله أثر حيث إنّ هناك م

النور والظلمة يف نفس اإلنسان٬، فكلما زاد النور زادت القدرة على التذكر٬، وأيضاً  :رابعاً
 Xالنيب الطاهر  Xكلما قل النور وزادت الظلمة قلّت القدرة على التذكر٬، وهلذا فيوشع 

 الصَّخ*ر#ة% إِلَى أَو#ي*ن#ا إِذْ أَر#أَي*ت# َالَق﴿ماذا نتوقع منه غري أن يتهم نفسه بالقصور والتقصري 
  .  أي الظلمة ﴾أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي

الدماغ باعتباره جهاز النقل إىل هذا العامل ومنه٬، فهو يؤثر تأثرياً كبرياً على  :خامساً
غذاء املالئم له مثالً جتعله أكثر كفاءة٬، مسألة التذكر فحركة الدم الصحيحة فيه ووصول ال

وحدوث خلل فيه أو مرض قد يؤدي إىل فقدان القدرة على التذكر كلياً أو جزئيا٬ً، مؤقتاً أو 
  .دائماً

وهناك أمر أيضاً البد من االلتفات له وهو أن تكون املعلومة م£حÏصَّلَة فعالً أي إن اإلنسان 
قصد حتصيلها ال أ�ا مرت على أذنه مثالً دون أن يستمعها٬، بل هو مسعها دون التفات منه 
إليها كما لو أنه مر مبكان ورآه ولكنه مل يهتم إلدراك تفاصيل ما يرى٬، فهذه غري واقعة ضمن 
مسألة التذكر أل�ا أصالً ليست معلومات م£حÏصَّلَة ليتم تذكرها أو يوصف من غفل عنها بأنه 

  . نسيها



  ٥٥ ........................................................ حبث يف العصمة
عند    هذه األمور اليت ذكرhا هلا عالقة مباشرة بالتذكر سلباً أو إجيابا٬ً، ولكن عادة 

  :ال تؤثر مجيعها بنفس القدر واالجتاه   إنسان معني 

االنشغال باجلسد الذي يؤثر سلباً على قدرة : احدفمثالً ميكن أن جيتمع يف إنسان و
اإلنسان على حتصيل املعلومة من امللكوت فضالً عن تذكرها فيما بعد٬، مع زيادة النور يف 
صفحة وجود اإلنسان الذي يوثر إجياباً على قدرة اإلنسان على حتصيل املعلومة فضالً عن 

  .)١( داخل يف معادلة التذكرتذكرها٬، وأيضاً قدر هذا االنشغال وقدر هذا النور 

وهلذا فمسألة التذكر عبارة عن معادلة وفيها عدد من املتغريات ومنها اخلمسة املذكورة 
بل هو مستحيل عادة أن نعرف ناتج هذه املعادلة من خالل معرفة  أعاله٬، ومن الصعب جداً

د من معرفة قيمة كل القيمة احلقيقية أو التقريبية لواحد أو اثنني من هذه املتغريات٬، بل الب
متغري منها لتحصيل النتيجة النهائية أي إننا ال ميكن أن حنكم على مؤمن صاحل فقط ملعرفتنا انه 
مؤمن صاحل بأنّ درجة تذكره عالية أو أن حنكم على غري مؤمن طاحل فقط ألنه غري مؤمن بأنّ 

تعلق بالنور له مخسة درجة تذكره واطئة٬، فيمكن أن يكون إنسان غري مؤمن وقيمة املتغري امل
باملائة مثالً ولكن املتغريات األخرى قيمتها عنده عالية لصاحل التذكر٬، و�ذا يكون هذا 
اإلنسان غري املؤمن قد حقق قيمة عالية يف معادلة التذكر٬، ويكون صاحب قدرة فائقة على 

  .التذكر رغم كونه غري مؤمن

كل دقيق أنه ال ميكن ملخلوق أن حيقق واألمر املهم الذي البد أن نلتفت إليه ونعيه بش
وحيصل من هذه املعادلة قيمة كاملة وتامة ليوصف بأن درجة تذكره هي مائة باملائة٬، والسبب 

متغري النور : أنه ال ميكن ملخلوق أن حيقق قيمة مائة باملائة يف كل املتغريات٬، وعلى سبيل املثال
خلوق نور ال ظلمة فيه وهذا حمال ألن النور فإن فرض حتقيق مائة باملائة فيه يعين أن هذا امل

  . )٢( الذي ال ظلمة فيه هو اهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
فالنور الذي حصله من اإليمان ... عبد مؤمن صالح عابد ولكنه يمأل بطنه بالطعام في بعض األحيان : ومثاله -١

بينما ... والصالح والعبادة يؤثر إيجابًا، وأيضًا آلما زادت العبادة مثًال زاد النور  فالمسألة ليست ثابتة عند حد معين 
سلبًا على التذآر، وآلما زادت تلك األوقات التي تكون فيها بطنه  آونه يمأل بطنه بالطعام في بعض األحيان يؤثر

 .ممتلئة زاد التأثير السلبي، وآلما زاد قدر الملء لبطنه زاد األثر السلبي أيضًا
وعن يونس بن عبد ) إن اهللا علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه: (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -٢

روينا أن اهللا علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه، قال : Xالحسن الرضا  يت ألبقل :قال ،الرحمن
X) :١٣٧ص: الشيخ الصدوق -التوحيد ) آذلك هو. 
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و�ذا يظهر ويتبني أنه ال يوجد خملوق حيقق يف معادلة التذكر مائة باملائة ليمكن أن 
يوصف تذكره بأنه تام وكامل٬، وبالتايل يكون نسيانه وغفلته مساوية للصفر أي إنه ال ينسى 
وال يغفل واهللا سبحانه ال ميكن أن خيلق خملوقاً تذكره مائة باملائة ونسيانه وغفلته صفر٬، ليس 

اهللا غري قادر وال يتعلق األمر بالقدرة٬، بل ألن هذا أمر حمال ومعناه تعدد الالهوت املطلق ألن 
  . )١( )تعاىل اهللا علواً كبرياً

* * *  

Wא
 قَالَ﴿: الواردة يف قوله تعاىل) الشيطان(ورد يف حديث السيد أمحد احلسن تفسري لكلمة 

 و#اتَّخ#ذَ أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي الصَّخ*ر#ة% إِلَى أَو#ي*ن#ا إِذْ أَر#أَي*ت#
٬، وقد بي�ن )الظلمة اليت ال خيلو منها خملوق( :٬، بأن املقصود منها)٢(﴾ع#ج#باً الْب#ح*رِ ف%ي س#بِيلَه8

فالفطرة اإلنسانية فيها النكتة : (... كتاب املتشا�ات بقولهسالم اهللا عليه هذه الظلمة يف 
هي جنود اجلهل اليت : احلجب الظلمانية: (٬، وقوله)٣()السوداء اليت هي شائبة العدم والظلمة

املغروسة يف فطرة اإلنسان٬، ) األنا( واألخالق الذميمة و٬، )٤( Xذكرها اإلمام الصادق 
عند اإلنسان قلت ) األنا(احلجب٬، وكلما قل÷ت  زادت هذهعند اإلنسان ) األنا(فكلما زادت 

لكل  ها الظلمة والعدم واملادة٬، وهي ليست إال سلبؤهذه احلجب٬، فهذه احلجب منش
  . )٥()خري

هذه ي£فهم أن الظلمة أو النكتة السوداء هي األنا املغروسة يف فطرة  Xومن كلماته 
اإلنسان٬، وهذه األنا حجاب٬، وهي البد منها٬، فإذا ما أُميطت عن وجود اإلنسان يفىن وال 

 :)لعنه اهللا(يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وهي أس املصائب كلها٬، وهي اليت أردت إبليس 
  .)٦(﴾ط%نيٍ م%ن و#خ#لَقْت#ه8 نَّارٍ م%ن خ#لَقْت#نِي مِّن*ه8 خ#ي*ر§ أَن#اْ قَالَ أَم#ر*ت8ك# إِذْ ت#س*ج8د# أَالD م#ن#ع#ك# م#ا قَالَ﴿

                                                            
  .وما بعدها ٣٠ص: المصدر نفسه -١
 .٦٣: الكهف -٢
  .٧٠ – ٦٩ص :المتشابهات األجزاء األربعة -٣
  .١٤ح ٢٣ – ٢٠ص ١ج: جنود العقل والجهل، الكافي Xفي الحديث الذي رواه سماعة عنه، وقد ذآر فيه  -٤
  .٧٠ص :المتشابهات األجزاء األربعة -٥
 .١٢: األعراف -٦



  ٥٧ ........................................................ حبث يف العصمة
 Xولعل أصحاب القلوب احلية يدركون جبالء باهر أن تفسري السيد أمحد احلسن 

 )١( املفسرين واجهتاملشار إليها حتل مشكلة من أعقد املشاكل اليت ) شيطان(لكلمة 

  . الباحثني يف مسألة العصمةو

) يوشع(فالنصوص القرآنية واضحة يف أن الشيطان كان سبباً يف نسيان فىت موسى 
 ع#لَي*هِم* لَك# لَي*س# ع%ب#اد%ي إِنD﴿: ٬، بينما آيات أخرى من قبيل قوله تعاىل)عليهما السالم(

 ي#ت#و#لDو*ن#ه8 الDذ%ين# ع#لَى س8لْطَان8ه8 إِنَّم#ا﴿: ٬، وقوله تعاىل)٢(﴾الْغ#اوِين# م%ن# اتَّب#ع#ك# م#نِ إِالD س8لْطَانٌ
 اَألر*ضِ ف%ي لَه8م* ُألز#يِّن#نَّ أَغْو#ي*ت#نِي بِم#ا ر#بِّ قَالَ﴿: ٬، وقوله تعاىل)٣(﴾م8ش*رِكُونَ بِه% ه8م و#الDذ%ين#

٬، تنفي أن يكون للشيطان سلطان على )٤(﴾الْم8خ*لَص%ني# م%ن*ه8م8 ع%ب#اد#ك# إِالD أَج*م#ع%ني# و#ُألغْوِي#نَّه8م*
٬، األمر الذي يظهر منه للجاهل أن مثة تناقضاً والعياذ باهللا٬، ومن هنا صني األنبياء واملخلَ

  .وجدنا كلماhم حائرة يف حل هذه املعضلة

 على بناء الشيطان من تصرف إىل نسيانه الفىت نسبة يف ضري وال: (قال السيد الطباطبائي
 يرجع مما معصومون أل�م ؛الشيطان من إهلية عصمة يف واألنبياء النيب نون بن يوشع كان أنه
: تعاىل قال ٬،مينعه دليل فال معصية إىل يرجع ال فيما الشيطان إيذاء مطلق وأما ٬،املعصية إىل
  .)٦( ))٥(﴾و#ع#ذَابٍ بِن8ص*بٍ الشَّي*طَانُ م#سَّنِي# أَنِّي ر#بَّه8 ن#اد#ى إِذْ أَيُّوب# ع#ب*د#ن#ا و#اذْكُر*﴿

السيد الطباطبائي ال يأنف من نسبة نسيان يوشع واألنبياء للشيطان٬، وكأنه �ذا يقول بأن 
ال يصرح �ذا٬، ومل يؤكده٬، وإن    لألسف الشديد    املعصومني جيري عليهم النسيان٬، ولكنه 

أن السيد الطباطبائي واألمر املهم الذي حنن بصدده هو . كان ي£فهم من كالمه بطبيعة احلال
  .حيدد قدرة الشيطان يف إيذاء األنبياء إىل مطلق اإليذاء ويستثين إدخاهلم يف املعصية

عاثر٬، فهو هنا جيعل لعل حرية السيد الطباطبائي اضطرته إىل ركوب هذا املركب ال :أقول
سلطاناً على األنبياء٬، بينما القرآن الكرمي ينفي نفياً قاطعاً ومطلقاً أن يكون  )لعنه اهللا(إلبليس 

                                                            

، فهم عدل القرآن، بحسب الشائع بين الناس، وإال فالتفسير ينبغي أن يؤخذ من آل محمد ) مفسرين(أقول  -١
  .الناطقوهم القرآن 

 .٤٢: الحجر -٢
 .١٠٠: النحل -٣
 .٤٠ – ٣٩: الحجر -٤
 .٤١: ص -٥
  .٣٤١ص ١٣ج :السيد الطباطبائي -تفسير الميزان  -٦
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 ع#لَي*هِم* لَك# لَي*س# ع%ب#اد%ي إِنD﴿: هلذا اخلبيث سلطان على األنبياء ومن أي نوع كان٬، قال تعاىل
  .)١(﴾الْغ#اوِين# م%ن# اتَّب#ع#ك# م#نِ إِالD س8لْطَانٌ

  .)٢(﴾ي#ت#و#كDلُونَ ر#بِّهِم* و#ع#لَى آم#ن8واْ الDذ%ين# ع#لَى س8لْطَانٌ لَه8 لَي*س# إِنَّه8﴿: وقال تعاىل

٬، واألنبياء )٣(﴾م8ش*رِكُونَ بِه% ه8م و#الDذ%ين# ي#ت#و#لDو*ن#ه8 الDذ%ين# ع#لَى س8لْطَان8ه8 إِنَّم#ا﴿ :وقال تعاىل
  .ليسوا منهم

  .)٤(﴾و#ك%يالً بِر#بِّك# و#كَفَى س8لْطَانٌ ع#لَي*هِم* لَك# لَي*س# ع%ب#اد%ي إِنD﴿: وقال تعاىل

 س#بِيلِ ف%ي ي8قَات%لُونَ كَفَر8واْ و#الDذ%ين# اللّه% س#بِيلِ ف%ي ي8قَات%لُونَ آم#ن8واْ الDذ%ين#﴿: وقال تعاىل
  .)٥(﴾ض#ع%يفاً كَانَ الشَّي*طَان% كَي*د# إِنD الشَّي*طَان% أَو*ل%ي#اء فَقَات%لُواْ الطDاغُوت%

هل ميكن لنيب : وهنا قد يطرح هذا السؤال: (ريازي فقد قالأما الشيخ ناصر مكارم الش
مث ملاذا نسب صاحب  ٬،أن يصاب بالنسيان حيث يقول القرآن فنسيا حوhما Xمثل موسى 

مثة مانع من اإلصابة إنه ال يوجد : ؟ يف اجلواب نقول نسيانه إىل الشيطان Xموسى 
بالنسيان يف املسائل واملوارد اليت ال ترتبط باألحكام اإلهلية واألمور التبليغية٬، أي يف مسائل 

خاصة يف املواقع اليت هلا طابع اختبار٬، كما هو احلال يف موسى هنا٬، وسوف (احلياة العادية 
 أن بسبب ذلك كوني أن فيمكن بالشيطان٬، صاحبه نسيان ربط أما. )نشرح ذلك فيما بعد

الرجل العامل٬، ومبا أن الشيطان يقوم بالغواية٬، لذا فإنه  ذلك على بالعثور ترتبط السمكة قضية
أن يصال متأخرين إىل ذلك العامل٬، وقد تكون مقدمات ) النسيان(أراد من خالل هذا العمل 

  .)٦( )حيث أنه مل يدقق ويهتم باألمر كثرياً ٬،نفسه) يوشع(النسيان قد بدأت من 

ها هو ناصر مكارم الشريازي يلتحق بركب من جيوزون النسيان على األنبياء٬، وإن : أقول
إن الطائفة أطبقت على القول بأ�م ال ( :فما معىن قول البعضإذن يف موارد دون أخرى٬، 

؟ والشيخ ناصر يتعقب هنا أثر السيد الطباطبائي ويتبىن مقولته آنفة  )ينسون وال يسهون
                                                            

 .٤٢: الحجر -١
 .٩٩: النحل -٢
  .١٠٠: النحل -٣
 .٦٥: االسراء -٤
  .٧٦: النساء -٥
  .٣١٦ – ٣١٥ص ٩ج :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -األمثل في تفسير آتاب اهللا المنزل  -٦



  ٥٩ ........................................................ حبث يف العصمة
ومبا أن الشيطان يقوم : (ويزيد عليه أن قوله .يه ما ورد على السيد الطباطبائيالذكر فريد عل

٬، هذا )أن يصال متأخرين إىل ذلك العامل) النسيان(بالغواية٬، لذا فإنه أراد من خالل هذا العمل 
يف  تسبب    نا بطبيعة احلال ال أنسبه إلبليس لعنه اهللاوأ   القول إذا كان يريد منه أن النسيان 

   هلم متأخرين للعامل فهو غري صحيح متاما٬ً، بل العكس هو الصحيح٬، فالنسيان كان وصو
 أَو#ي*ن#ا إِذْ أَر#أَي*ت# قَالَ﴿: يف بلوغهما اهلدف٬، قال تعاىلسبباً    كما قال السيد أمحد احلسن 

 ف%ي س#بِيلَه8 و#اتَّخ#ذَ أَذْكُر#ه8 أَنْ الشَّي*طَانُ إِلDا أَنس#انِيه8 و#م#ا الْح8وت# ن#ِسيت8 فَإِنِّي الصَّخ*ر#ة% إِلَى
  .)١(﴾قَص#صاً آثَارِه%م#ا ع#لَى فَار*ت#دَّا ن#ب*غِ كُنَّا م#ا ذَل%ك# قَالَ ع#ج#باً الْب#ح*رِ

أما كيف يكون املراد من الشيطان يف هذه اآلية هو األنا٬، فالبد أن نعرف أوالً أن األصل 
أي احترق غضبا٬ً، ) شاط(وهو البعد٬، وإما أن يكون  )شطن(من كلمة شيطان إما أن يكون 

  : قال الراغب يف املفردات

الشيطان النون فيه أصلية وهو من شطن أي تباعد ومنه بئر شطون وشطنت : شطن(
فالشيطان خملوق  ٬،الدار وغربة شطون٬، وقيل بل النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضباً

ولكونه من ذلك اختص بفرط  ﴾نَّارٍ مِّن مَّارِجٍ م%ن الْج#انD و#خ#لَق#﴿: من النار كما دل عليه
الشيطان اسم لكل : قال أبو عبيدة. القوة الغضبية واحلمية الذميمة وامتنع من السجود آلدم

 الشَّي#اط%ني# و#إِنD﴿: وقال ٬،﴾و#الْجِنِّ اِإلنسِ ش#ي#اط%ني#﴿: عارم من اجلن واإلنس واحليوانات٬، قال
 كَأَنَّه8﴿: وقوله ٬،أي أصحا�م من اجلن واإلنس ﴾ش#ي#اط%ينِهِم* إِلَى خ#لَو*اْ و#إِذَا    لَي8وح8ونَ
وقيل أراد به عارم اجلن فتشبه به لقبح  ٬،قيل هي حية خفيفة اجلسم ﴾الشَّي#اط%نيِ ر8ؤ8وس8
 اإلنسفهم مردة اجلن ويصح أن يكونوا هم مردة  ﴾الشَّي#اط%ني8 ت#ت*لُواْ م#ا﴿: وقوله ٬،تصورها

مجع العاسل وهو الذي يضطرب يف * لو أن شيطان الذئاب العسل : * أيضا٬، وقال الشاعر
كل خلق  وس£مي* ما ليلة الفقري إال شيطان : * وقال آخر. عدوه واختص به عسالن الذئب

  .)٢( )"احلسد شيطان والغضب شيطان: "٬X، فقال شيطاناً لإلنسانذميم 

                                                            
 .٦٤ – ٦٣: الكهف -١
، ولسان ٢١٤٤ص ٥ج :الجوهري –الصحاح :  وانظر ،٢٦١ص :الراغب األصفهاني -مفردات غريب القرآن  -٢

  .٣٢٣ – ٣٢١ص ١٨ج :الزبيدي –، وتاج العروس ٢٣٩ – ٢٣٧ص ١٣ج :ابن منظور -العرب 
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تعين إذن البعيد عن احلق واملتمرد٬، ومن هنا يصح أن ت£طلق على األنا ) شيطان(كلمة 
٬، بل لعل ٬8، فكلما نظر اإلنسان إىل أناه وشعر بوجوده ابتعد عن اهللا )هو(باعتبارها تقابل 

٬، فهي بيت الداء٬، وأصل البالء٬، هلذا كان )لعنه اهللا(من إبليس ) شيطان(األنا أوىل بتسمية 
إهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إن مل (: يتضرع إىل اهللا باكياً Xعلي 

  . )١( )تغفر هلا

* * *  

W
هل يوجد معصومون غري منصوص عليهم٬، وهل يوجد : هناك من يطرح أسئلة من قبيل
يرد هلا  ؟ ويف زمننا هذا بدأنا نسمع تقسيمات للعصمة مل يف زمن واحد أكثر من معصوم

٬، ذكر يف النصوص من قبيل تقسيمها إىل عصمة صغرى وكربى٬، وأصلية وثانوية٬، أو نسبية
مثل هذه التقسيمات يؤذن بأن  إطالقويبدو أن . وواجبة وغري واجبة٬، وذاتية واكتسابية

  . الباب باتت مشرعة على مصراعيها للتقوالت والتخرصات

إن العصمة على : يف زمن واحد أقولبالنسبة لوجود أو عدم وجود أكثر من معصوم 
العموم متاحة للجميع٬، فكل من طلبها وأعد هلا عدhا يناهلا بفضل اهللا ومن�ه٬، ولكن اخلوض يف 

  .هذا األمر فضول ال ت£رجتى منه فائدة

فاهللا تعاىل مل يتعبدنا مبعرفة أحد والطاعة له غري خلفاء اهللا وحججه على خلقه٬، هذا 
صوم املعاصر خلليفة اهللا هو بدوره مكلف بإتباع خليفة اهللا والطاعة فضالً عن كون هذا املع

بأوامره ونواهيه٬، بل إنه يكون معصوماً خبليفة اهللا٬، فهو أفضل منه وأعلم٬، و�ذا  وااللتزامله٬، 
  .استحق مقام خالفة اهللا تعاىل دونه

عاىل كان بعضهم متعاصرين٬، وكلهم خلفاء اهللا ت بطبيعة احلال أئمة أهل البيت 
حبسب احلقيقة٬، ولكن من جهة الفعلية يكون أحدهم خليفة اهللا واآلخرون حمجوجون به٬، 
وحبسب الوارد يف الروايات إن احملجوج رمبا كانت حقيقته أفضل من احلجة٬، فأفضليتهم ال 

                                                            
  .٩٧ص ٩١ج: بحار األنوار Xمن المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -١



  ٦١ ........................................................ حبث يف العصمة
تستتبع ترتيب خالفتهم زمنيا٬ً، وعليه فإن ما قلناه أعاله خبصوص األفضلية يراد منه غريهم٬، 

  .سلمان واملقداد٬، اللذين تفهم من بعض األخبار عصمتهممن قبيل 

وكل ما ميكن أن يفترضوه أساساً  أما تقسيم العصمة إىل ما ذكروا فال دليل عليه٬،
لتقسيماhم لن يعدو عن كونه خترصاتÎ وظنوناً ما أنزل اهللا �ا من سلطان٬، بل إن هذا 

فالعصمة٬، وإن كانت ختتلف  .التقسيم غريب مل يصدر حىت عن من ي£عتد �م من العلماء
. وتوفيق اهللا وتسديده لهحقيقة واحدة مضمو�ا اعتصام العبد باهللا تعاىل٬، بالدرجة٬، إال أ�ا 

واعتصام العبد بربه ال يتجزأ لكي ي£قال بالعصمة النسبية٬، فيكون معصوماً هنا وغري معصوم 
طاملا كانت العصمة درجات متفاوتة٬، فاملعصوم  ٬،نعم. هناك٬، أو معصوم �ذا األمر دون ذلك

قى العبد حني الت Xبدرجة ال يكون معصوماً يف درجة أرفع منها٬، كما حصل مع موسى 
عنه٬، ولكن ال ي£قال هنا أن عصمة موسى  Xالصاحل٬، وقد مر� حديث السيد أمحد احلسن 

يصح أن ي£قال هي نسبية قياساً بعصمة العبد  قد نسبية٬، هكذا على اإلطالق٬، وإن كان
  . الصاحل

٬، )١( دون العصمة الصغرى ٬،أما ما ي£قال من أن العصمة الكربى تشمل السهو والنسيان
كما إن  ل خبالف الدليل٬، والنصوص اليت أثبتت وقوع النسيان والسهو للمعصومني٬،فهو تقو�

ينم عن شعور لدى املعاصرين بأن ما ذهب له األقدمون من املتكلمني  قد مثل هذا التقسيم
من أن املعصوم ال يسهو وال ينسى هو مذهب حمرج للغاية لتناقضه مع كثري من النصوص 

                                                            
  : وجدت هذا القول منسوبًا للشيخ ياسر الحبيب في شبكة اإلنترنيت على الرابط أدناه، وإليكم ما وجدته -١

   :السؤال
  .وأرجو أن تتقبلوني بسعة رحب..  السالم عليكم

  .ووفقكم وأعلى مقامكم وزاد علمكم ووسع مدارآكم لعن اهللا من عاداآم ونصب العداوة لكم
  ؟ ما الفرق بين العصمة الصغرى والعصمة الكبرى... سؤال بسيط فقط أرجو توضيحه

  الدرازي
   :الجواب

ولعنة اهللا  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين..  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .على أعدائهم أجمعين

  .عظم اهللا أجورنا وأجورآم ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
بمراجعة الشيخ أفاد أن من الفوارق أن العصمة الكبرى تشمل السهو والنسيان وترك األولى وما يكون خالف 

  .المروءة، فيما ال  تشمل العصمة الصغرى ذلك
  .آما أن العصمة الكبرى ذاتية لكن العصمة الصغرى مكتسبة، لكن ليس في آل الشخصيات آما يقول الشيخ

  مكتب الشيخ الحبيب في لندن
  ١٤٢٩ربيع األول  ١ليلة 

http://alqatrah.net/question/index.php?id=٥٨٧  
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 لاللتفاف على موقفهم احملرج٬، وإن كنتهلذه الطريقة امللتوية  جلئواالقرآنية واحلديثية٬، وهنا 
  .)١( أظن أ�م رمبا يريدون منها منح بعض املراجع مقامات ليست هلم

أما عن كون العصمة واجبة أو غري واجبة فال أدري حقاً ماذا يعنون على وجه التحديد٬، 
شريعات يف التقسيم اخلماسي يستخدمونه عادة يف وصف األحكام أو الت) واجب(فمصطلح 
٬، وال أظنهم يقولون بأن العصمة من )مباح   مكروه   مندوب    حرام   واجب (املشهور 

أ�م يقصدون من الواجب هنا ما  جحواألر. سنخ األحكام اليت تقع حتت هذا التقسيم
واجب وممكن٬، فإذا كان هذا٬،  إىلالفلسفي الذي يقسم الوجود  االستعماليقصدونه يف 

ون مرادهم من وجوبية العصمة وعدم وجوبيتها٬، هو أن الضرورة تقتضي وجود معصوم يك
وهذا هو املعصوم الواجبة عصمته٬، ولكن وجوده ال يعين عدم وجود معصوم غريه وهذا هو 

   املعصوم غري الواجب وجوده٬، ولكن هذا التقسيم ال خيلو من رائحة جرب٬، بل لعل القائل به 
يفترض أن العصمة موهبة من اهللا تعاىل للعبد٬، وليست مقاما٬ً، أو    أدرك ذلك أم مل يدركه 

إذ لو كان القائل يرى العصمة درجة يبلغها  .درجة ميكن للعبد أن يصل هلا من خالل سعيه
العبد بسعيه٬، ملا كان هنالك وجه للقول بالوجوبية وعدمها٬، فالعصمة بوصفها درجة يسعى 

  .ع على حد سواءالعبد لبلوغها ممكنة بالنسبة للجمي

                                                            
  :أورده نصًا وبأخطائه وجدت في بعض المنتديات ما يلي -١

  أليها ؟؟؟يستطيع المرجع الوصول  العصمة الصغرى درجة هل
  محمد المعصومين هم الرسول الثابت لدينا نحن الشيعة بأن ليسوا بمعصومين آون أن المراجع العضام فعًال

 ... المستفيضة األحاديث في واالئمة االثنا عشر ألذي ذآرهم رسول اهللا  )عليها السالم( وأبنته الزهراء
 في االستقامة( وهي )العدالة (وأهمها المرجع ومنها ولكن الشارع المقدس شرط عدة شروط يجب توفرها في

 من يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام بأن ال وشماًال االنحراف عنها يمينًا وعدم الشريعة المقدسة جادة
سره  قدس( آالم السيد الخوئي انتهى) هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة في المعاصي من فرق وال ،شرعي دون عذر
 ..)الشريف

 تقليده يستحق منا نحن المؤمنين ترك الواجبات لذلك ذن شرط من شروط المرجع عدم فعل المحرمات وعدمإ
 لهذه االنتباه األعزاء رجاءًا اإلخوةأيها  نعم ،يجوز تقليد المجتهد الغير عادل ال برسالته وخالف ذلك والعمل
 الوصول لها ولكن المرجعية تتطلب العدالة ةطريق الدراس للكثيرين عن درجة علمية يمكن االجتهاد( الفقرة

في  االجتهاد واألخوات اعتماد العدالة مع لذلك على األخوة  !!!)وهنا الفيصل فكم من مجتهد غير عادل االجتهادمع 
 عدم درجة إلىألن المرجع وصل  ؛لماذا ،المجتهد وليس التقليد من هنا يتبين لنا مدى قدسية المرجع

 الكبرى ولكنه اإللهيةبالعصمة  لم يكن معصومًا X العباس األمام ... ترك الواجباتالمحرمات وعدم  عمل
 لذلك ... للواجبات والمستحبات والمكروهات وعدم ترآه بالعصمة الصغرى وهي عدم فعله للمحرمات معصومًا

 عاشر أنه) قدس(روى السيد هادي الشيرازي  .. )درجة هي األعلى بين الناس في زمانه يكون للمرجع
 يفعل المرجع في ذلك أنظر عزيزي لم( مكروهًا الميرزا مهدي الشيرازي أآثر من أربعين سنة فلم يراه يفعل

 المرجع بعنايته لذلك يكون أختصه اهللا إال من ينالها وهذه درجة ال (أي مكروه )قدس( الزمان مهدي الشيرازي
 ... وأختيارك حجتك لمسؤول عن أختي لمن تقلد فانك غدًاأنظر أخي  ... وتعالى المسدد من قبل اهللا سبحانه الحق هو
  .العليم أنه السميع وقوة ومنارًا يحفظ لنا الباقين سندًا الماضين وأن مراجعنا الواسعة يتغمد برحمته أننسأل اهللا 

  http://www.afadak.com/forum/showthread.php?t=243 :هذا الكالم تجدونه على الرابط أدناه



  ٦٣ ........................................................ حبث يف العصمة
ومثل هذا الكالم ي£قال بالنسبة ملن قس�مها إىل ذاتية واكتسابية٬، ولنتذكر اآلن ما كتبه 

نّ العصمة سواء أفس�رت بكو�ا هي الدرجة العليا من التقوى٬، أو إ: (الشيخ جعفر السبحاين
ومجاله بكو�ا العلم القطعي بعواقب املآمث واملعاصي٬، أم فس�رت باالستشعار بعظمة الرب 

وجالله٬، وعلى أي تقدير فهو كمال نفساين له أثره اخلاص٬، وعندئذ يسأل عن أنّ هذا 
؟  الكمال هل هو موهوب من اهللا لعباده املخلصني٬، أو أمر حاصل للشخص باالكتساب

فالظاهر من كلمات املتكلمني أن�ها موهبة من مواهب اهللا سبحانه يتفض�ل �ا على من يشاء 
   .)١( )عليهم إلفاضتهاد أرضيات صاحلة وقابليات مصح�حة من عباده بعد وجو

أدرك    واضح إن الشيخ السبحاين ينفي يف هذا النص كون العصمة أمراً مكتسبا٬ً، فيلزمه 
أن يقول باجلرب واإلجلاء٬، فإذا مل تكن العصمة درجةً ت£كتسب بالعمل٬، فلن    أم مل يدرك 

بعد وجود أرضيات صاحلة (السبحاين قوله  ولن ينفع!  تكون إال هبة ت£عطى بال استحقاق
٬، فهذه األرضيات والقابليات املصححة إما أن يكون )عليهم إلفاضتهاوقابليات مصح�حة 

   هي بدورها    ٬، وإما أن تكون لنفي االكتسابالعبد اكتسبها بعمله٬، وعندها ال يبقى وجه 
  .اجلرب مطبقاً من كل وجهله فيكون موهوبة 

كتب يف مواضع كثرية أن ) عصمة األنبياء(السبحاين يف كتابه  بطبيعة احلال الشيخ
العصمة ال تكون باإلجلاء واجلرب٬، ولكن ما قيمة مثل هذه الكلمات إذا كان املستقر يف الذهن 

  ؟ نقيضها

* * *  

א Wא
 حمارم اهللا٬،عر�فنا العصمة بأ�ا االعتصام باهللا عن حمارم اهللا٬، واملعصوم هو املعتصم باهللا عن 

 8األمر الذي يعين أن العصمة أو االعتصام باهللا سبحانه ليس شيئاً آخر سوى اإلميان به 
  .وإخالص الطاعة له

                                                            
  .٢٩ص :جعفر السبحاني - عصمة األنبياء -١
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؟  يد منه وعصمة للعبد٬، أم البتسد 8هل اعتصام العبد باهللا يقابله اهللا : السؤال اآلن هو
ق توفي الطرف اآلخر من يقابله ٬، فهلالعبد طرف فعل اعتصام أو إخالص من أليست العصمة

   ؟ أو عصمة من اهللا سبحانه وتعاىل

وعلى الرغم من كون جواب السؤال أعاله بديهياً بالنسبة لكل مؤمن باهللا سبحانه 
وتعاىل٬، غري أننا نريد استعراض بعض اآليات القرآنية لتكون موجهاً ملسرية عقولنا وقلوبنا 

  :معاً

 ي#ع*ت#ص%م و#م#ن ر#س8ولُه8 و#ف%يكُم* اللّه% آي#ات8 ع#لَي*كُم* ت8ت*لَى و#أَنت8م* ت#كْفُر8ونَ و#كَي*ف#﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾مُّس*ت#ق%يمٍ ص%ر#اط\ إِلَى ه8د%ي# فَقَد* بِاللّه%

ـئ%ك# ل%لّه% د%ين#ه8م* و#أَخ*لَص8واْ بِاللّه% و#اع*ت#ص#م8واْ و#أَص*لَح8واْ ت#اب8واْ الDذ%ين# إِالD﴿ :وقال تعاىل  فَأُو*لَ
  .)٢(﴾ع#ظ%يماً أَج*راً الْم8ؤ*م%نِني# اللّه8 ي8ؤ*ت% و#س#و*ف# الْم8ؤ*م%نِني# م#ع#

 و#فَض*لٍ مِّن*ه8 ر#ح*م#ة\ ف%ي فَس#ي8د*خ%لُه8م* بِه% و#اع*ت#ص#م8واْ بِاللّه% آم#ن8واْ الDذ%ين# فَأَمَّا﴿ :وقال تعاىل
  .)٣(﴾مُّس*ت#ق%يماً ص%ر#اطاً إِلَي*ه% و#ي#ه*د%يهِم*

 الدِّينِ ف%ي ع#لَي*كُم* ج#ع#لَ و#م#ا اج*ت#ب#اكُم* ه8و# جِه#اد%ه% ح#قَّ اللDه% ف%ي و#ج#اه%د8وا﴿ :تعاىلوقال 
 الرَّس8ولُ ه#ذَا ل%ي#كُونَ و#ف%ي قَب*لُ م%ن الْم8س*ل%مني# س#مَّاكُم8 ه8و# إِب*ر#اه%يم# أَبِيكُم* مِّلDةَ ح#ر#جٍ م%ن*

 بِاللDه% و#اع*ت#ص%م8وا الزَّكَاةَ و#آت8وا الصَّلَاةَ فَأَق%يم8وا النَّاسِ ع#لَى ش8ه#د#اء و#ت#كُون8وا ع#لَي*كُم* ش#هِيداً
  .)٤(﴾النَّص%ري8 و#نِع*م# الْم#و*لَى فَنِع*م# م#و*لَاكُم* ه8و#

 و#فَض*لٍ مِّن*ه8 ر#ح*م#ة\ ف%ي فَس#ي8د*خ%لُه8م* بِه% و#اع*ت#ص#م8واْ بِاللّه% آم#ن8واْ الDذ%ين# فَأَمَّا﴿ :وقال تعاىل
  .)٥(﴾مُّس*ت#ق%يماً ص%ر#اطاً إِلَي*ه% و#ي#ه*د%يهِم*

                                                            
 .١٠١: عمران آل -١
  .١٤٦: النساء -٢
 .١٧٥: النساء -٣
 .٧٨: الحج -٤
  .١٧٥: النساء -٥



  ٦٥ ........................................................ حبث يف العصمة
إن هذه اآليات توجهنا لالعتصام : واآلن لو أعدنا السؤال على ضوء هذه اآليات قائلني

؟ ال يشك مؤمن  باهللا تعاىل٬، فإذا ما اعتصم العبد بربه٬، هل يعصمه اهللا وتتحقق العصمة أم ال
  .  باهللا بأنه سبحانه٬، وقد أرشدنا لالعتصام به٬، سيعصم من اعتصم به

أنه ال يوجد شيء امسه العصمة٬، أو : ؟ ملاذا يقول البعض إذن أين املشكلة مع العصمة
يريد إال ما  يوجد من ال الخملص هللا سبحانه وتعاىل٬، و ال يوجد: ؟ ملاذا يقولون املعصوم
  ؟ يريده اهللا

٬، وإذا كانت العصمة 8في العصمة ال يعين سوى نفي اإلخالص واملخلصني هللا إن ن
درجة عليا من اإلخالص٬، فما املانع من حتققها يف خنبة من خلق اهللا٬، بل ال أدري ما عسى 

  تكون حجة من ينفي٬، بينما القرآن صريح بأن بعض عباد اهللا م£خلَصون ؟ 

وأن بيده أزِم�ة مالك امللك٬،  8االعتقاد بأنه االعتصام باهللا منشؤه اإلميان به تعاىل٬، و
٬، وهو على كل شيء قدير٬، إمياناً واعتقاداً راسخا٬ً، ال شك فيه٬، وال شبهة تعتريه٬، األمور كلها

  ؟  فهل القول بوجود شخص يعتقد هذا االعتقاد أمر مستحيل٬، أم إنه أمر طبيعي

ه يف أوامره ونواهيه٬، والتزام ليس شيئاً آخر غري إطاعت 8االعتصام باهللا : وبكلمة أخرى
عنه ويتسبب بسخطه٬، واالعتقاد بأن ال متحرك  جتنب ما ي£بع�دما يقرب منه سبحانه وتعاىل٬، و

  ؟ أمر متعذر   مرة أخرى   يتحرك٬، وال ساكن يسكن٬، إال بإذنه٬، فهل هذا 

هات احلق ي£قال أرى مسألة العصمة أمراً بديهيا٬ً، ما كانت لتصبح مثار جدل لوال التشوي
اليت أحلقت �ا٬، واإلضافات اليت ح£م�لت عليه٬، فأظهرhا بصورة معقدة هي أبعد ما تكون 

  .عنها

يراها أمراً متعذراً عليه هو أن حيض�ر أجوبة على أسئلة واحلق إن من ال يقول بالعصمة٬، و
  ! صعبة ال ميكنه اإلجابة٬، ألنه ببساطة يعتقد بأن اإلميان أمر متعذر

  ؟ أم كلفنا ما هو ميسور لنا ؟ بههل كلفنا اهللا ما ال طاقة لنا  ؟ عنتفهل يف دين اهللا 

هو احملجة البيضاء اليت ال عوج فيها وال أمت٬، وأن من  8إذا كنتم تؤمنون أن دين اهللا 
يلتزم به يهتدي٬، وحيظى برضا اهللا ورعايته٬، وأنه سهل يسري٬، فالبد أن تقولوا بوجود املعصوم٬، 
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ألنكم إن مل تقولوا بوجوده٬، تقولون حتماً بأن االلتزام بدين اهللا أمر  ؛أي املتمسك بدين اهللا
جيرب عباده على املعصية    وحاشا هللا    فوق طاقة البشر٬، أو تقولون بأن اهللا سبحانه وتعاىل 

  .وحيول بينهم وبني التمسك بدينه

مهم ويهديهم الذي وعد املتقني أن يعص  تعاىل علواً كبرياً    أو لعلكم تقولون بأن اهللا 
 الDذ%ين# إِنD لَكُم* أَس*ت#جِب* اد*ع8ونِي ر#بُّكُم8 و#قَالَ﴿: خيلف وعده٬، وهل مر بكم قوله تعاىل

  .)١(﴾د#اخ%رِين# ج#ه#نَّم# س#ي#د*خ8لُونَ ع%ب#اد#ت%ي ع#ن* ي#س*ت#كْبِر8ونَ

 د#ع#ان% إِذَا الدَّاعِ د#ع*و#ةَ أُجِيب8 قَرِيب§ فَإِنِّي ع#نِّي ع%ب#اد%ي س#أَلَك# و#إِذَا﴿ :وقوله تعاىل
  .)٢(﴾ي#ر*ش8د8ونَ لَع#لDه8م* بِي و#لْي8ؤ*م%ن8واْ ل%ي فَلْي#س*ت#جِيب8واْ

  .﴾م#خ*ر#جاً لDه8 ي#ج*ع#ل اللDه# ي#تَّقِ و#م#ن﴿: من سورة الطالق) ٢(وقال تعاىل يف آية 

* * *  

تعين االبتعاد عن األنا وعدم النظر هلا٬،    كما نستشف مما تقدم   وإذا كانت العصمة 
إن مشكلة الناس وتصويب النظر إىل خالق السموات واألرض سبحانه وتعاىل٬، وكل حبسبه٬، ف

مع خليفة اهللا أو مع املعصوم ميكن اختصارها بقصة األنا اليت حتضر أمامهم يف كل حني٬، وال 
  .تصور املعصوم٬، والقائلون بالنقيضيريدون مفارقتها ولو للحظة٬، يستوي يف هذا املغالون يف 

وحني تصطدم فالناس ينظرون حلاهلم٬، فيبصرون أناساً منغمسني يف العصيان والشهوات٬، 
أنظارهم بصورة املعصوم املشرقة تضطرب أفكارهم٬، فهل من املمكن أن يكون إنسان خمتلفاً 

�ذا الشكل ؟ هل من املعقول أن يكون هناك شخص مقدس بإخالصه وعمله  عنهم هكذا
  ؟؟ املختلف عنا

شعر الناس بنقص صورهم٬، تشعرهم بأ�م مذنبون وعاصون٬، إن صورة املعصوم هذه ت£
. وأ�م قد فرطوا كثريا٬ً، وهنا تنتفض األنا وتشرع بالدفاع٬، فطن لذلك اإلنسان أم مل يفطن

له كل ما  وهنا طريقتان للدفاع؛ فإما أن hرع النفس لتدمري صورة املعصوم املشرقة٬، فتنسب

                                                            
 .٦٠: غافر -١
 .١٨٦: البقرة -٢



  ٦٧ ........................................................ حبث يف العصمة
فهو بشر مثلنا٬، وإما أن تذهب إىل  ٬،جتده فيها٬، فاملعصوم يستمع للمغنني٬، وينظر للراقصات

الطرف اآلخر فتنفي عنه صورة البشرية متاما٬ً، وتفترض فيه آالالت وطاقات واستعدادات 
فترى املعصوم منعدم الظل وحميطاً   أي ليست فينا حنن البشر    ليست يف البشر العاديني 

ألننا نرى صورة البشر على أ�ا هي صورتنا حنن٬، وطاملا  ؛وكل ذلك.. و .. ل اللغات و بك
٬، إذن لنسحب صورة املعصوم فيكون مثلنا بشراً خطّاء. ائني فصورة البشر أنه خطاءكنا خطّ

      .  هوية مثلنا   أو نذهب باالجتاه اآلخر ونسحب منه هويته البشرية 

صورة البشر من خالل ذواتنا٬، من خالل صورنا٬، وكل  حنن نرى: إذن هذه هي املشكلة
  .ما خيالفها فليس هو بشر٬، ليس مثلنا

فلو نظرنا اآلن لصورة املعصوم املستقرة يف أذهان بسطاء الناس من الشيعة سنجدها 
وإذا كنت . ٬، بل هي أقرب لصورة ما خيتلف عنا متاماً)مثلنا(صورة ال تنتسب لصورة البشر 

ذهنية اإلنسان البسيط٬، ورصدت الصورة من خالله٬، فألن هذه الذهنية قد ركزت هنا على 
فذهنية اإلنسان البسيط . يف احلقيقة هي املرصد املثايل الذي ميكن سرب غور األفكار من خالله

ال تلتقط الفكرة كما هي جمردة ملتبسة كما يريد هلا أصحا�ا٬، أي ال تلتقطها مموهة مغطاة 
ل العقل وختدع الوعي٬، بل تراها حتتضن الفكرة بكل إحياءاhا وظالهلا٬، برباقع األلفاظ اليت تضل

  .وبكل ما تثريه يف املخيلة٬، فتتجسد الفكرة كاملة فيها

نعم املثقفون الذين ينطلقون يف أعماقهم من نفس الفكرة اليت جترد املعصوم من هويته 
تقدون٬، فهم يعيشون صراعاً بني ٬، هؤالء ال ميلكون اجلرأة للتصريح مبا يع)هوية مثلنا(البشرية 

الثقافة اليت متنعهم من االعتقاد �ذه الفكرة٬، واألنا اäروحة اليت تدفعهم بقوة لالعتقاد �ا٬، 
  .فتخرج كلماhم غامضة متناقضة

إن ما مل جيرؤا علماء الشيعة على التصريح به٬، نطقت به شفاه املسيحيني٬، فهؤالء ختلصوا 
٬، فلو كان بشراً مثلنا لفعل كما )بشراً مثلنا هذا املقدس٬، بل إله ليس هو(من املشكلة بكلمة 

  .نفعل

ستبدلوها بصورهم هم٬، يأما السنة والوهابيون فاختاروا متزيق صورة املعصوم املقدسة ل
  . فيستوي اجلميع ويكون املعصوم بشراً مثلنا
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 مِّن ب#ي*ت§ لَك# نَي#كُو أَو*﴿ :أليس القرآن يقول عنه إنه بشر٬، أي إنه مثلنا٬، قال تعاىل
 ر#بِّي س8ب*ح#انَ قُلْ نَّقْر#ؤ8ه8 ك%ت#اباً ع#لَي*ن#ا ت8ن#زِّلَ ح#تَّى ل%ر8ق%يِّك# نُّؤ*م%ن# و#لَن السَّم#اء ف%ي ت#ر*قَى أَو* ز8خ*ر8ف\

  .)١(﴾رَّس8والً ب#ش#راً إَالD كُنت8 ه#لْ

ومل ) رسوالً(كلمة غضوا أبصارهم متاماً عن ) بشراً(ولكن هؤالء الذين سحرhم كلمة 
نعم هو بشر مثلنا٬، ). رسوالً(يتساءلوا٬، أو قل مل تسمح هلم أنواhم أن يتساءلوا عن معىن 

؟ ألنه ببساطة بشر أخلص هللا واعتصم باهللا٬، وألنه ببساطة  وليس أنتم) رسوالً(ولكن ملاذا هو 
ليستحق أن يكون  ميكن للبشر الذي هو مثلنا أن خيلص هللا٬، أن يتجرد من أناه ويعتصم باهللا

٬، فكونه بشر هو مثلنا نعم٬، ولكن هذا ال يستلزم أن يكون مثلنا مبعىن أن تكون )رسوالً(
زارياً بنفسه٬، مبتعداً ) مثلنا(هو قدر حمتوم أن يكون البشر صورته األخالقية كصورنا٬، وكأمنا 

ظهر بصورة  علينا أن نعترف أن البشر مثلنا ميكن أن يكون صفحة مشرقة٬، وأما إذا. عن ربه
مشوهة كصورنا فليس هذا أمراً طبيعيا٬ً، بل إن هذا منشؤه إننا حنن من فشل يف االرتقاء٬، 
فالبشر مثلنا ال يعين أن يكون مثلنا على مستوى األخالق٬، هل بإمكاننا أن نتواضع ونقر �ذه 

   ؟ احلقيقة٬، هل بإمكاننا أن نواجه هذه احلقيقة املرة

ظن بأحد إىل أن كالمي ينطوي على إساءة لشخص ما٬، أرجو أن ال يذهب ال: مالحظة
  .فالكالم متوجه لألفكار ال للشخوص

* * *  

Wא
٬، ويزعمون تنسب العصيان واخلطأ لألنبياء واحلجج  )٢( يستدل البعض بآيات قرآنية

  .أثراًأ�ا تنقض مقولة العصمة من األساس وال ت£بقي هلا عيناً وال 

ويف هذا الصدد البد أن نالحظ أمراً مهماً للغاية هو أن ما يهمنا من أمر املعصوم ليس 
٬، فقد سبق أن بينا أن اخلطأ ممكن عليه٬، وقلنا هناك أن إمكانية أن ئأو ال ي£خط ئكونه ي£خط

                                                            
  .٩٣: اإلسراء -١
 َفَأَآَلا ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه(: من قبيل قوله تعالى -٢

 .، وغيرها الكثير١٢١: طه )َفَغَوى



  ٦٩ ........................................................ حبث يف العصمة
هي العلة يف حاجته إىل العصمة٬، فلو كان اخلطأ مستحيالً عليه٬، وكان هو يعصم  ئي£خط

بنفسه ال تبقى حاجة للعصمة٬، فالعصمة هي اعتصام بآخر هو اهللا تعاىل٬، أي إ�ا مطلوبة نفسه 
  .ملن هو مفتقر يف األصل

  ؟  ماذا يريد من يستدل باآليات املشار إليها: وعليه نسأل

إذا كان يريد إثبات أن من نقول بعصمته قد وقع منه اخلطأ٬، فنحن قلنا سلفاً بأن هذا 
يف الباطل٬،    وحىت نفسه    وإذا أراد أنه خبطئه سيدخل الناس . تنعاألمر ممكن٬، وغري مم

وخيرجهم من احلق٬، فاإلشكال ال موضوع له يف احلقيقة٬، طاملا كانت العصمة هي التسديد 
والتوفيق الذي ي£قابل به اهللا إخالص العبد٬، والتوفيق متحقق يف االستدراك كما هو متحقق يف 

  .وإذا حتقق التوفيق حتققت العصمة٬، وثبتت. أ سواء بسواءإبعاد العبد عن الوقوع يف اخلط

املستشكل يف الواقع غري ملتفت إىل مسألة االستدراك٬، وكونه تتحقق العصمة معه٬، 
وفهمه املغلوط هذا ميثل مصادرةً . ويفهم العصمة فهماً مغلوطاً فحواه أ�ا عدم اخلطأ متاماً

نا ال نقول به٬، وباعتبار أنه ال يرى االستدراك مما وحتكماً إذا ما أراد فرضه علينا٬، باعتبار أن
  . تتحقق به العصمة

  ؟  ملاذا ال يعصمهم حبيث ال يصدر منهم خطأ أصالً: قد ي£قال

هذا السؤال إذا أريد به اإلشكال على ما سبق قوله من كون العصمة متحققة يف 
  . االستدراك باعتباره مشموالً للتوفيق والتسديد٬، فاإلشكال به ال يتم

فإن باإلمكان اجلواب عليه بأمور تنطوي مجيعها حتت عنوان ي£ثبت أن ال تعلق لألمر 
ن يعلم الناس أن املعصومني ليسوا آهلة إن السبب هو من أجل أ: بالعصمة٬، مثل أن نقول
فمن خالل هذه اجلواب وغريه ي£فهم أن سبب وقوعهم يف اخلطأ . وليسوا نوراً ال ظلمة فيه

ليس هو عدم عصمتهم كما يريد املستشكل٬، بل العصمة ثابتة هلم٬، ولكنهم يقعون يف اخلطأ 
رتب عليه ضالل من يتبعهم٬، ال يدوم٬، وال يت   كما قلنا    ووقوعهم يف اخلطأ . حلكمة معينة

  .بل يتداركهم اهللا سبحانه وتعاىل ويسددهم فيتداركون



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٧٠

٬، )ملاذا ال يعصمهم اهللا حبيث ال يصدر منهم خطأ أصالً: ( إن من يقول: وبعبارة أخرى
قد يريد استيضاح وجه احلكمة من إمكانية وقوعهم يف اخلطأ٬، والسؤال عن هذا األمر ال 

ألن السؤال عن حكمة أمر إمنا  ؛صمة من جهة كو�ا ممكنة أو العالقة له بنفس موضوع الع
وقد يراد منه اإلشكال على نفس املوضوع٬، وهنا البد . يتوجه بعد تسليم وجود نفس األمر

أن يكون بناء املستشكل على أن عدم اخلطأ أصالً هو حقيقة العصمة٬، وأن االستدراك ليس 
ه طاملا كنا ال نقول به٬، فإن من يقول مبفهوم هو من وهذا ال ميكنه أن يلزمنا ب. منها يف شيء

  .حيدده وليس لآلخر إلزامه بغريه

* * *  

Wא
حيصر السنة عموماً عصمة األنبياء بالتبليغ٬، ورمبا قالوا تبليغ كتب اهللا حصرا٬ً، فالرسول 

   .)١( معصوم خبصوص تبليغ القرآن الكرمي فقط   كما يقول بعضهم     حممد 

  وهنا نتساءل عن حقيقة هذه العصمة٬، وما معىن أن تكون متحققة يف جانب دون آخر؟؟

شك يف أن احنصارها يف جانب معني يدل على أن ال مدخلية لإلنسان وعمله يف  ال
وبالنتيجة . حتققها٬، إذ ال معىن لئن خيتار اإلنسان العصمة يف جانب دون بقية اجلوانب األخرى

  .مفروضة واملعصوم جمرب عليها تكون هذه العصمة

وإذا كانت حقيقة هذه العصمة املدعاة هي اجلرب فال معىن لتسميتها بالعصمة٬، بل إن 
  . إطالق اسم العصمة يف هذا املوضع ليس سوى تالعب باأللفاظ٬، فاالسم الالئق �ا هو اجلرب

ن قبل العبد فالعصمة كما يشهد معناها اللغوي مصدرها االعتصام٬، وهو حركة إجيابية م
إىل ربه٬، بينما اجلرب أو العصمة اليت يزعمو�ا واقع سليب ي£فرض فيه أمر  ئالذي ي£خلص ويلتج

  .على العبد دون إرادة منه

                                                            
بتأثير  –آما يزعمون  –على الرغم من إمكانية النقاش هنا بقوة فالكثير منهم يؤمن بقصة الغرانيق، وهي  -١

   .الشياطين، فال تنفع هنا مقولة االستدراك، ولكن سأترك هذا النقاش



Wא
مام منا ال يكون إال اإل: (٬، قولهXورد يف احلديث عن اإلمام علي بن احلسني 

  .)١( )عرف �ا ولذلك ال يكون إال منصوصاًوليست العصمة يف ظاهر اخللقة في8 ٬،معصوماً

فطاملا كانت العصمة أمراً باطنيا٬ً، والباطن ال  فالطريق ملعرفة املعصوم هو النص عليه٬،
  .يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل٬، ومن أعلمه اهللا

 فَإِنَّه8 رَّس8ولٍ م%ن ار*ت#ض#ى م#نِ أَح#داً إِلDا غَي*بِه% ع#لَى ي8ظْهِر8 فَلَا الْغ#ي*بِ ع#ال%م8﴿ :قال تعاىل
  .)٢(﴾ر#ص#داً خ#لْف%ه% و#م%ن* ي#د#ي*ه% ب#ي*نِ م%ن ي#س*لُك8

لكننا يف هذا املبحث ال نريد القول أن فالناً أو فالناً من الناس معصومون٬، ونأيت جبردة 
بإتباعهم وإطاعتهم واألخذ منهم البد أن أمساء٬، بل الغاية هي التدليل على أن من تعبدنا اهللا 

يكونوا معصومني٬، فإذا ثبت هذا٬، يثبت أن علينا البحث عم�ن ن£صَّ عليه أنه معصوم وأن علينا 
  .إتباعه

واحلق أن احلديث عن ما هو الدليل على ضرورة أن يكون خليفة اهللا أو حجته على خلقه 
لبديهيات املتقررة يف األذهان سلفا٬ً، معصوما٬ً، كان ينبغي أن يكون من قبيل احلديث عن ا

ولكن اخلالف العقائدي والسياسي الذي عصف باألمة٬، وما استتبعه من طروحات مغلوطة 
قدمها املتكلمون٬، كل ذلك أظهر املسألة مشوبة بالكثري من اللبس والغموض٬، ونأى �ا بعيداً 

  .عن حقيقتها البسيطة

ن من يطبق شرع اهللا البد أن يكون مسدداً فال أفمن الواضح اجللي لكل عقل سليم 
ن٬، طاملا فإ�م معذورووإال فإنه إن أضل الناس ي£دخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق٬، 

ن من خيالف شرع اهللا ال عذر له٬، فالبد إاملفترض الطاعة من قبلهم٬، وحيث  كان هو إمامهم
  .ي£خرجهم من هدىأن يكون اإلمام معصوماً ال يدخل الناس يف باطل وال 

                                                            
  .١٣٢ص: الشيخ الصدوق –معاني األخبار  -١
 .٢٧ – ٢٦: الجن -٢
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٬، 8إن على الناس مجيعاً أن خيضعوا ألحكام اهللا : ولنقل هذا األمر بطريقة أخرى
 وأحكام اهللا هذه يعرفو�ا من إمامهم املفروض الطاعة٬، فهو الذي حيدد هلم اخلطأ والصواب٬،

فإذا ما أخطأ هذا اإلمام دون أن يستدرك يكون قد أدخل الناس يف  مبقتضى وظيفته كإمام٬،
  ؟ ٬، وبالتايل كيف حياسبهم اهللا على ضالهلم وهو أمرهم بإطاعة إمامهمالضالل

البد إذن أن يكون اإلمام معصوماً ال ي£دخل الناس يف ضالل وال ي£خرجهم من هدى 
  .عةليصح الثواب والعقاب٬، وال يÏبطُل الدين وتنمحق الشري

إن اهللا جل وعال هو خالق اخللق٬، وهو واضع القانون الذي ينظم : أقول وبتقرير آخر
 8نه إوحيث . فر به تعاىل علواً كبرياًكافة شؤو�م الدنيوية واألخروية٬، ال ي£نكر هذا إال كا

٬، فالبد إذن أن يكون ال يباشر تطبيق أحكامه٬، وإمنا هو ي£نùفذُها من خالل خليفة له يف األرض
ذا اخلليفة مرآة صافية ال تعكس غري احلق والصواب٬، فحىت إن تشوشت لسبب أو آلخر ه

  .فهي سرعان ما تعود لصفائها بتسديد منه سبحانه وتعاىل

يستلزم بالضرورة أن يفترضوا أن إن عدم افتراض الصفاء والعصمة يف اإلمام٬، أو اخلليفة 
يجة باخلطأ والضالل٬، أو على األقل يلزم اهللا تعاىل يأمر بإطاعة من خيطأ ويضل٬، ويأمر بالنت

اهللا تعاىل ال حياسب على الضالل٬، وهذا ال يقول به مؤمن  منكر عصمة اإلمام أن يفترض أنّ
  .8باهللا 

  :و ميكن يف هذا الصدد اإلفادة من بعض ما قال العالمة احللي٬، من قبيل قوله

املقدمة األوىل فألن احلافظ  ٬، أماأن اإلمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوماً: الثاين(
للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته جبميع األحكام التفصيلية وال السنة لذلك أيضا وال 

ألن كل واحد منهم على تقدير عدم املعصوم فيهم جيوز عليه اخلطأ فاäموع  ؛إمجاع األمة
اق الناس يف سائر كذلك٬، وألن إمجاعهم ليس لداللة وإال الشتهرت وال ألمارة إذ ميتنع اتف

البقاع على األمارة الواحدة٬، كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معني يف وقت 
٬، وال القياس لبطالن القول به على ما ظهر يف أصول الفقه فيكون باطالً )١( واحد٬، أو ال هلما

ه لو وجب املصري ألن ؛وعلى تقدير تسليمه فليس حبافظ للشرع باإلمجاع٬، وال الرباءة األصلية

                                                            
  . أي وليس لهما معًا، وهما الداللة واألمارة -١



  ٧٣ ........................................................ حبث يف العصمة
ولإلمجاع على عدم حفظها للشرع فلم يبق إال اإلمام فلو جاز  ٬،إليها ملا وجب بعثة األنبياء

اخلطأ عليه مل يبق وثوق مبا تعبدنا اهللا تعاىل به وما كلفناه٬، وذلك مناقض للغرض من التكليف 
  . )١( )وهو االنقياد إىل مراد اهللا تعاىل

إىل النقض على مسألة طاعة اإلمام بعد رسول  هي أ�م يذهبون العصمة مشكلة منكري
 ليقطعوا الطريق على الربهان٬، وهنا البد من مناقشة هذه احملاولة امللتوية٬، طاعة مطلقة اهللا 

  . وغلق الباب عليهم من هذه اجلهة

 الرَّس8ولَ و#أَط%يع8واْ للّه#ا أَط%يع8واْ آم#ن8واْ الDذ%ين# أَيُّه#ا ي#ا﴿ :ويف هذا الصدد نستدل بقوله تعاىل
بِاللّه%  ت8ؤ*م%ن8ونَ كُنت8م* إِن و#الرَّس8ولِ اللّه% إِلَى فَر8دُّوه8 ش#ي*ٍء ف%ي ت#ن#از#ع*ت8م* فَإِن م%نكُم* اَألم*رِ و#أُو*ل%ي
  .)٢(﴾ت#أْوِيالً و#أَح*س#ن8 خ#ي*ر§ ذَل%ك# اآلخ%رِ و#الْي#و*مِ

 أويلإطاعة تعاىل٬، مثّ إطاعة النيب و اهللا تدل على وجوب إطاعة   كما هو واضح   اآلية 
هي مطلقة غري مقيدة وال مشروطة٬، يستوي �ذا إطاعة اهللا٬، أما حدود اإلطاعة ف٬، األمر

  .٬، حبسب ما يقتضيه العطفوإطاعة الرسول٬، وإطاعة أويل األمر

  :ولكن للقوم إشكاالت٬، منها

قوهلم أن اآلية أمرت بالرد إىل اهللا والرسول٬، ومل تأمر بالرد إىل أويل األمر٬، يريدون  :والًأ
  .إطاعة مطلقة لقول النقض على وجوب إطاعة أويل األمر�ذا ا

ألننا نقول إن هذا التنازع الذي  ؛إن هذا الذي زعموه ال يصلح قيداً: ويف اجلواب أقول
هو بينهم من جهة  أمه٬، املؤمنني أنفسهم٬، فيكونون هم طرفاذكرته اآلية٬، هل هو تنازع بني 

  ؟ الطرف اآلخرجهة أخرى فيكونون فيكونون طرفا٬ً، وبني أويل األمر من 

 إذن إذا قيل باألول٬، أي إن طريف الرتاع هم املؤمنون دون ويل األمر٬، فمن يفض الرتاع
وعدم ذكر  م وصالحيتهم٬،وفض الرتاع والفصل فيه يقع ضمن دائرة وظيفته ٬،ويل األمرأ هم

جتريدهم من هذه ال يعين   وسنرى أن آية أخرى أمرت �ذا    الرد إليهم يف هذه اآلية 

                                                            
  .٤٩٣ص :العالمة الحلي -) تحقيق اآلملي(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -١
  .٥٩: النساء -٢
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أن أويل األمر ليس هلم أن    )١( كما قال بعضهم    الوظيفة أو الصالحية٬، بل رمبا كان يعين
وعدم تشريعهم شيء وطاعتهم وكو�ا  يشرعوا٬، وإمنا عليهم التزام ما ورد يف الكتاب والسنة٬،

أن طاعتهم مقيدة٬، بل  ال يعين عدم ذكر الرد إليهم إذن وبالنتيجة .مطلقة أو مقيدة شيء آخر
فإذا مل تكن طاعتهم واجبة ٬، مطلقةً ليتحقق املطلوب٬، وهو فض نزاع املؤمننياألوىل أن تكون 

لون به على أنه حكم اهللا يف ومطلقة كيف يرضخ املتنازعون للحكم الذي يصدر عنهم٬، ويقب
؟ ولعله واضح أن افتراض اإلطاعة املطلقة هلم من لوازم كمال  الواقعة املعينة مورد التنازع

الدين٬، ذلك أن أويل األمر يف هذه احلالة سيتعينون بوصفهم صمام األمان الذي حيفظ األمة 
باهللا أنه تعاىل يترك األمة  من الفنت واملنازعات اليت رمبا أتت على كيا�ا٬، فهل يتعقل مؤمن

   ؟ دون أن حيدد هلا العالج الناجع هلذا الداء اخلطري

الظاهر من اآلية هو أن الرتاع بني املؤمنني باعتبار توجه اخلطاب إليهم٬، ف ٬،على أي حالو
وإن قيل بالثاين٬، وهو أن ويل األمر  ٬،﴾آم#ن8واْ الDذ%ين# أَيُّه#ا ي#ا﴿: فقد ص£د�رت اآلية بقوله تعاىل
  :فهنا كالم٬، طرف يف الرتاع٬، والتنازع معه

جيري ما تقولون على الرسول٬، بل وعلى اهللا أيضا٬ً، باعتبار اإلطاعة واحدة كما هل   أ
   ٬، وهذا اإلفراد ﴾اللّه# أَط%يع8واْ﴿؟ وإذا استثنيتم اهللا بدعوى إفراده بأمر  هو مقتضى العطف

إن اإلفراد املذكور قد يكون ٬، فجوابه دليل على أن إطاعته سبحانه خمتلفة   كما قد تقولون 
ناظراً إىل أن طاعته سبحانه وتعاىل هي األصل٬، وطاعة الرسول وأويل األمر بالتبع٬، وال عالقة 

  .هلذا بإطالق الطاعة أو عدمه

ع أويل األمر بأمر وحىت لو سلمنا لكم فيه٬، فبأي ظن خترجون الرسول٬، وهو يشترك م
مطلقة٬،  فمن الواضح لكل مؤمن أن إطاعته  ؟؟﴾اَألم*رِ و#أُو*ل%ي الرَّس8ولَ أَط%يع8واْ﴿واحد 

   .وأويل األمر بالنتيجة هلم ذات اإلطاعة املطلقة مبقتضى العطف

                                                            
  .٣٨٩ص ٤ج :السيد الطباطبائي -تفسير الميزان :  انظر -١



  ٧٥ ........................................................ حبث يف العصمة
قد يستدلون ببعض اآليات على أن طاعة اهللا وطاعة الرسول خمتلفة عن طاعة أويل وهنا 

 :بدليل ورودها يف كثري من اآليات٬، مبعزل عن ذكر أويل األمر٬، من قبيل قوله تعاىلاألمر٬، 
  .)١(﴾الْم8بِني8 الْب#لَاغُ ر#س8ول%ن#ا ع#لَى فَإِنَّم#ا ت#و#لDي*ت8م* فَإِن الرَّس8ولَ و#أَط%يع8وا اللDه# و#أَط%يع8وا﴿

 اللDه8 و#ت#اب# ت#فْع#لُوا لَم* فَإِذْ ص#د#قَات\ ن#ج*و#اكُم* ي#د#ي* ب#ي*ن# ت8قَدِّم8وا أَن أَأَش*فَقْت8م*﴿ :وقوله تعاىل
  .)٢(﴾ت#ع*م#لُونَ بِم#ا و#اللDه8 خ#بِري§ و#ر#س8ولَه8 اللDه# و#أَط%يع8وا الزَّكَاةَ و#آت8وا الصَّلَاةَ فَأَق%يم8وا ع#لَي*كُم*

 ت8ب*ط%لُوا و#لَا الرَّس8ولَ و#أَط%يع8وا اللDه# أَط%يع8وا آم#ن8وا الDذ%ين# أَيُّه#ا ي#ا﴿ :وقوله تعاىل
  .)٣(﴾أَع*م#الَكُم*

 و#ع#لَي*كُم ح8مِّلَ م#ا ع#لَي*ه% فَإِنَّم#ا ت#و#لDوا فَإِن الرَّس8ولَ و#أَط%يع8وا اللDه# أَط%يع8وا قُلْ﴿ :وقوله تعاىل
  .)٤(﴾الْم8بِني8 الْب#لَاغُ إِلDا الرَّس8ولِ ع#لَى و#م#ا ت#ه*ت#د8وا ت8ط%يع8وه8 و#إِن ح8مِّلْت8م* مَّا

 إِنD و#اص*بِر8واْ رِحي8كُم* و#ت#ذْه#ب# فَت#فْش#لُواْ ت#ن#از#ع8واْ و#الَ و#ر#س8ولَه8 اللّه# و#أَط%يع8واْ﴿ :وقوله تعاىل
  .)٥(﴾الصَّابِرِين# م#ع# اللّه#

ن ما تقولون حمض خترص٬، وإال ما الدليل على أن عدم ذكر أويل األمر يف هذه إ :هوجواب
؟  اآليات وأمثاهلا ي£فهم منه تقييد إطاعتهم٬، أليس من اجلائز أن يكون السبب غري ما ذكرمت

أن السبب هو ما ذكرمت حصرا٬ً، وبأي دليل   على حنو اجلزم    فهل ميكنكم أن تقولوا 
  ؟ تقطعون

ذُكر يف هذه اآليات وأُريد  بل ما عساكم تقولون ملن يعترضكم بالقول أن الرسول 
كونه ولياً ألمر األمة٬، أي املصداق    ورمبا على رأسها    ين املرتبطة به٬، ومنها كل العناو

 أَر*س#لْن#ا و#م#ا﴿: مفروغ منها لقوله تعاىل الفعلي ألويل األمر٬، وإال فإن إطاعة رسول اهللا 

                                                            
  .١٢: التغابن -١
 .١٣: المجادلة -٢
 .٣٣: محمد -٣
 .٥٤: النور -٤
 .٤٦: األنفال -٥
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 اللّه# فَاس*ت#غ*فَر8واْ ج#آؤ8وك# أَنفُس#ه8م* ظDلَم8واْ إِذ أَنَّه8م* و#لَو* اللّه% بِإِذْن% ل%ي8طَاع# إِالD رَّس8ولٍ م%ن
  .)١(﴾ت#وَّاباً رَّح%يماً اللّه# لَو#ج#د8واْ الرَّس8ولُ لَه8م8 و#اس*ت#غ*فَر#

يراد منه ترسيخ فكرة أن للرسول ؟ أليس  إذن ما معىن هذا التأكيد املضاعف على إطاعته
  ؟ املراد بدليل قطعيحق الوالية على املؤمنني٬، أو على األقل هل ميكنكم أن تنكروا هذا 

ي£راد منها من مجلة ما ي£راد عنوان كونه ويل األمر٬، تثبت  وإذا ثبت أن إطاعة الرسول 
مدخلية نفس العنوان يف تقرير اإلطاعة٬، وثبوhا للعنوان يستلزم ثبوhا لكل املصاديق اليت 

. حاكماًأو تندرج حتته٬، دون فرق بني كون املصداق مرسالً من اهللا ويوحى له أم خليفة 
 ن#بِيُّه8م* لَه8م* و#قَالَ﴿ :ولعل يف قصة طالوت مثالً جلياً ملن ألقى السمع وهو شهيد٬، قال تعاىل

Dم%ن*ه8 بِالْم8لْك% أَح#قُّ و#ن#ح*ن8 ع#لَي*ن#ا الْم8لْك8 لَه8 ي#كُونُ أَنَّى قَالُو#اْ م#ل%كاً طَالُوت# لَكُم* ب#ع#ثَ قَد* اللّه# إِن 
 و#اللّه8 و#الْجِس*مِ الْع%لْمِ ف%ي ب#س*طَةً و#ز#اد#ه8 ع#لَي*كُم* اص*طَفَاه8 إِنD اللّه# قَالَ الْم#الِ مِّن# س#ع#ةً ي8ؤ*ت# و#لَم*

  .)٢(﴾ع#ل%يم§ و#اس%ع§ و#اللّه8 ي#ش#اُء م#ن م8لْكَه8 ي8ؤ*ت%ي

ن اهللا هلم عي�مل يكن نبيا٬ً، بل إن النيب بينهم ومنه طلبوا أن ي£  كما هو واضح   فطالوت 
ملكا٬ً، ومع ذلك كان له حق الطاعة عليهم٬، وكان له أن ينهاهم ويأمرهم٬، كما ي£ستدل من 

 فَلَي*س# م%ن*ه8 ش#رِب# فَم#ن بِن#ه#رٍ م8ب*ت#ل%يكُم اللّه# إِنD قَالَ بِالْج8ن8ود% طَالُوت8 فَص#لَ فَلَمَّا﴿: قوله تعاىل
 فَلَمَّا مِّن*ه8م* قَل%يالً إِالD فَش#رِب8واْ م%ن*ه8 بِي#د%ه% غُر*فَةً اغْت#ر#ف# م#نِ إِالD م%نِّي فَإِنَّه8 ي#طْع#م*ه8 لDم* و#م#ن م%نِّي

 ي#ظُنُّونَ الDذ%ين# قَالَ و#ج8نود%ه% بِج#الُوت# الْي#و*م# لَن#ا طَاقَةَ الَ قَالُواْ م#ع#ه8 آم#ن8واْ و#الDذ%ين# ه8و# ج#او#ز#ه8
  .)٣(﴾الصَّابِرِين# م#ع# و#اللّه8 اللّه% بِإِذْن% كَث%ري#ةً ف%ئَةً قَل%يلَة\ غَلَب#ت* ف%ئَة\ مِّن كَم اللّه% مُّالَقُو أَنَّه8م

٬، )٤(عن هذا اإلشكال يف كتاب اجلواب املنري Xأجاب السيد أمحد احلسن   ب
  :وإليكم السؤال الذي و£جه له وجوابه عليه

السالم عليكم ورمحة  Xمحد احلسن أالسيد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :٧٥ /السؤال(
    .اهللا وبركاته

                                                            
  .٦٤: النساء -١
 .٢٤٧: البقرة -٢
 .٢٤٩: البقرة -٣
  .وما بعدها ١٣٤ص :الجواب المنير األجزاء الثالثة -٤



  ٧٧ ........................................................ حبث يف العصمة
 :عاىلتيف قوله  وهي٬، رتيناليت حي� اإلشكاالتبعض  وقد طرحت عليَّ ةيل صديقة سني�

ش#ي*ٍء ي#ا أَيُّه#ا الDذ%ين# آم#ن8واْ أَط%يع8واْ اللّه# و#أَط%يع8واْ الرَّس8ولَ و#أُو*ل%ي اَألم*رِ م%نكُم* فَإِن ت#ن#از#ع*ت8م* ف%ي ﴿
 ٬،﴾فَر8دُّوه8 إِلَى اللّه% و#الرَّس8ولِ إِن كُنت8م* ت8ؤ*م%ن8ونَ بِاللّه% و#الْي#و*مِ اآلخ%رِ ذَل%ك# خ#ي*ر§ و#أَح*س#ن8 ت#أْوِيالً

  ؟ عصومنيمن كانوا هنا إمر ويل األأىل إ مر بالرد�أملاذا مل ي

  شيماء حسن علي: املرسل

لعاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب ا :اجلواب
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

و#إِذَا ج#اَءه8م* أَم*ر§ م%ن# الْأَم*نِ أَوِ ﴿ :بعد هذه اآلية بآيات يف نفس السورة قال تعاىل  ١
لَع#ل%م#ه8 الDذ%ين# ي#س*ت#ن*بِطُون#ه8  و#لَو* ر#دُّوه8 إِلَى الرَّس8ولِ و#إِلَى أُول%ي الْأَم*رِ م%ن*ه8م*الْخ#و*ف% أَذَاع8وا بِه% 

ويف هذه اآلية أمر اهللا  ٬،)١(﴾م%ن*ه8م* و#لَو*ال فَض*لُ اللDه% ع#لَي*كُم* و#ر#ح*م#ت8ه8 لَاتَّب#ع*ت8م8 الشَّي*طَانَ إِلDا قَل%يالً
  .ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد بالرد إىل أُويل األمر 

؛ ألن�هم االمتداد لدعوته اإلهلية من بعده يعين الرد� إليهم  الرد إىل الرسول   ٢
فَإِنْ ت#ن#از#ع*ت8م* ف%ي ش#ي*ٍء فَر8دُّوه8 إِلَى اللDه% و#الرَّس8ولِ إِنْ كُن*ت8م* ت8ؤ*م%ن8ونَ ﴿ :وإالّ ملاتت هذه اآلية

ومل يكن هناك  مبوت رسول اهللا  )٢(﴾بِاللDه% و#الْي#و*مِ الْآخ%رِ ذَل%ك# خ#ي*ر§ و#أَح*س#ن8 ت#أْوِيالً
  .حاكم حيكم بأمر اهللا يرد إليه عند التنازع٬، فينتفي عندها الرد� إىل الرسول واىل اهللا سبحانه

حاشاه سبحانه وتعاىل من أن ي£ضيع عباده٬، فلماذا يضع هلم من يرجعون إليه عند   ٣
وإن قالوا !! نظرهم ؟تنازعهم يف زمن مث يهملهم يف آخر٬، وهل هذا هو العدل اإلهلي يف 

مل يكن قبل وÏمن بعده٬، فقد جلّوا يف العناد واملكابرة٬، أَ نرجع إىل القرآن وسن�ة الرسول 
٬، فلماذا مل يأمر سبحانه باالكتفاء �ا٬، بل إنّ نزول هذه اآلية قرآن مرتل وسن�ة للرسول 

األمر آل حممد لكل حادث حديثا٬ً، ولكل مستجد حكماً من اهللا يعلمه رسول اهللا وأُولو 
مت الدين بالقرآن  األئمة واملهديون الذين أمر اهللا بطاعتهم ؟ وإن قالوا إنّ بعد حممد  

  .والسن�ة النبوية اليت عندهم وال تنازع بعده 

                                                            
 .٨٣: النساء -١
  .٥٩من اآلية : النساء -٢
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ا ال أنقلهم إىل تنازعهم يف األحكام منذ مئات السنني٬، فهذا حيلل وذاك حير�م نفس فأن
لكن أريد طرح مصيبة . اً يف مسألة خلق القرآن املعروفةالشيء٬، بل كفّر أئمتهم بعضهم بعض

اليوم اليت هم فيها خمتلفون٬، وهي مصيبة حتليل إرضاع الكبري الذي افترت عائشة على رسول 
أن�ه جوزه٬، وحاشاه صلوات اهللا عليه وعلى آله من هذا الفساد الذي افترته عائشة  اهللا 

بنت عمر٬، ومل يرتدعا عندما ضرب اهللا هلما مثالً بنت أيب بكر ومل تعمل به معها إالّ حفصة 
ض#ر#ب# اللDه8 م#ثَالً ل%لDذ%ين# كَفَر8وا ﴿ ٬، ومل يزدمها هذا املثل إالّ طغياناXًولوط  Xامرأيت نوح

ي8غ*نِي#ا ام*ر#أَت# ن8وحٍ و#ام*ر#أَت# لُوط\ كَان#ت#ا ت#ح*ت# ع#ب*د#ي*نِ م%ن* ع%ب#اد%ن#ا ص#ال%ح#ي*نِ فَخ#ان#ت#اه8م#ا فَلَم* 
والطامة الكربى أن�هم يعتربون هذا  .)١(﴾ع#ن*ه8م#ا م%ن# اللDه% ش#ي*ئاً و#ق%يلَ اد*خ8ال النَّار# م#ع# الدَّاخ%ل%ني#

  .احلديث صحيحاً ورواه البخاري ومسلم

وإليك نص هذه املصيبة٬، فقد أفىت رئيس قسم احلديث يف جامعة األزهر جبواز إرضاع 
  :الكبري

٬، أن�ه ت عطية رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهرعز� .دحيث أفىت (
مة٬، إذا كان وجودمها احملر� للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها يف العمل منعاً للخلوةجيوز 

  .)أحدمها ةبواسط يف غرفة مغلقة ال يفتح با�ا إالّ

ـأو( اخللوة  أن إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبيح »نت .العربية« كد عطية ل
أمام من  ن املرأة يف العمل ميكنها أن ختلع احلجاب أو تكشف شعرهاإم الزواج٬، ووال حير�

  .أرضعت فالناً فالنة نّأأرضعته٬، مطالباً توثيق هذا اإلرضاع كتابة ورمسيüا ويكتب يف العقد 

ـ اخلطأ يف هذا  نإ: لس الشعب خلف اهللاقال عضو جم »نت .العربية« ويف تصرحيات ل
ها الختلفت املسألة٬، لكن� ه مل يتم تناوله بطريقة علمية أو أكادميية٬، فلو حدث ذلكاملوضوع أن�

  .الفاحشة هناك من حيبون أن تشيع بطريقة ساخرة كأنّ عالمياًإأثريت 

أعلى هيئة وهي  الشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق äمع البحوث اإلسالمية٬، نّإ إالّ
ه ن�إالرأي مؤكداً  والنائب عن مجاعة اإلخوان املسلمني بالربملان٬، رفض هذا٬، فقهية باألزهر

                                                            
  .١٠: التحريم -١



  ٧٩ ........................................................ حبث يف العصمة
 ؛ومطالباً بالتصدي لذلك حالة خاصة٬، ىخروج على إمجاع علماء األمة وال جيوز القياس عل

  .ه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألن�

سم احلزب احلاكم الذي إالناطقة ب »اليومالوطين «ح جلريدة ت عطية صر�عز� .كان دو
ألن محاية ؛ ملشكلة اخللوة يضع حالý«إرضاع الكبري  نّإأعضاؤه على جملس الشعب٬،  يهيمن

 بتوثيق اإلرضاع مطالباً. ويبين عليها كثري من األحكام ٬،من املقاصد األصيلة للشريعة األعراض

 ذلك وحنن من ىونشهد اهللا عل ناًفالنة أرضعت فال ٬، ويكتب يف العقد أنّاًيكتابة ورمس

  .ر ذلك يف لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولةمث كر�. »الشاهدين

 اهللا بن عمر يرضع من السيدة حفصة اليت بعثت ابن أخيها سامل بن عبدأنّ وأضاف 

ات وتعبت ومل يتم مخس رضعات خت السيدة عائشة حىت يدخل عليها٬، فرضع ثالث مر�أ
  ).ذلك ن حيدثأتدخله السيدة عائشة وماتت قبل  فلم

ويستطيع ) ٢٠٠٧/ ٥(هذا بعض ما ورد يف وسائل اإلعالم حول هذه الفتوى يف شهر 
  .أي أحد االطالع على الفتوى واجلدل حوهلا يف وسائل اإلعالم ويف شبكة اإلنترنت

: (... سالميةالشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق äمع البحوث اإلوانظري إىل ما يقول 
٬، وكأن�ه مل يلتفت إىل أنّ )ه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألن�؛ ومطالباً بالتصدي لذلك

هذا الذي يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني٬، ورد يف البخاري ومسلم ومن افترته على 
 هي عائشة٬، ولكن�ه هل يستطيع أن يقول إنّ ما قامت به عائشة بنت أيب بكر الرسول 

  ).يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني(وحفصة بنت عمر كما هو مروي يف البخاري ومسلم 

على كل حال هذه املصيبة وأنا اعتربها مصيبة٬، ولكن�هم يعتربو�ا مسألة خالفية وهم 
فإن قالت . فلتفتهم األخت السني�ة لعلها تفض نزاع القوم! متنازعون فيها٬، إىل من يرد�و�ا ؟

عين بذلك القرآن؛ ألن�ه ال يوجد بني القوم نيب وال وصي وإىل الرسول٬، وتعين بذلك إىل اهللا وت
 ت عطيةعز� .دالسنة أو احلديث الذي رواه كل من البخاري ومسلم٬، فإن�ها بذلك تؤيد 

يف فتواه؛ ألنّ القوم مل جيدوا يف القرآن  رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر
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ما حير�م إرضاع الكبري ووجدوا يف البخاري ومسلم ما جيوز إرضاع الكبري ووجدوا أنّ عائشة 
  .)١(بنت أيب بكر وحفصة بنت عمر عملتا حبديث إرضاع الكبري املفترى 

الضغط على  كما أنّ القوم يتشاورون يف الرجوع إىل الربملان املصري ليحل نزاعهم أو
  !!!أن تستعجل يف إفتائهم إىل من يرجعون  فأرجوعطية ليتراجع عن فتواه بالقو�ة 

وأنا انتظر جواب األخت السني�ة صاحبة اإلشكاالت املذكورة٬، وأرجو أن تكون منصفة 
  .أليب ذر يف اجلواب إن كانت تطلب احلق٬، واذكرها بقول رسول اهللا 

قل احلق يا أبا ذر وقد قلت احلق ( : رسول اهللا قال يل حبييب :قال أبو ذر الغفاري
  ).وما أبقى يل احلق من خليل

إِنD اللDه# ي#أْم8ر8كُم* ﴿ :8عÏنù قَوùلِ الل÷هX  ìقَالَ سÏأَلْت£ أَبÏا جÏعùفَرٍ  ٬،عÏنù ب£رÏيùدÎ الْعìجùلìيِّ  ٤
إِيَّان#ا ( :قَالَ .﴾النَّاسِ أَنْ ت#ح*كُم8وا بِالْع#د*لِأَنْ ت8ؤ#دُّوا الْأَمانات% إِىل أَه*ل%ها و#إِذا ح#كَم*ت8م* ب#ي*ن# 

و#إِذا ح#كَم*ت8م* ب#ي*ن#  .ع#ن#ى أَنْ ي8ؤ#دِّي# الْأَوَّلُ إِلَى الْإِم#امِ الDذ%ي ب#ع*د#ه8 الْكُت8ب# و#الْع%لْم# و#السِّلَاح#
يا أَيُّه#ا الDذ%ين# آم#ن8وا أَط%يع8وا  :لìلنَّاسِ قَالَثُمَّ  .الDذ%ي ف%ي أَي*د%يكُم* ٬،النَّاسِ أَنْ ت#ح*كُم8وا بِالْع#د*لِ

إِيَّان#ا ع#ن#ى خ#اصَّةً أَم#ر# ج#م%يع# الْم8ؤ*م%نِني# إِلَى ي#و*مِ   ٬،اللDه# و#أَط%يع8وا الرَّس8ولَ و#أُول%ي الْأَم*رِ م%ن*كُم*
وه8 إِلَى اللDه% و#إِلَى الرَّس8ولِ و#إِلَى أُول%ي الْأَم*رِ فَإِنْ خ%فْت8م* ت#ن#از8عاً ف%ي أَم*رٍ فَر8دُّ ٬،الْق%ي#ام#ة% بِطَاع#ت%ن#ا

إِنَّم#ا  ٬،بِطَاع#ة% و8لَاة% الْأَم*رِ و#ي8ر#خِّص8 ف%ي م8ن#از#ع#ت%هِم* 8كَذَا ن#ز#لَت* و#كَي*ف# ي#أْم8ر8ه8م8 اللDه8  ٬،م%ن*كُم*
يف  .)٢()لDه# و#أَط%يع8وا الرَّس8ولَ و#أُول%ي الْأَم*رِ م%ن*كُم*ق%يلَ ذَل%ك# ل%لْم#أْم8ورِين# الDذ%ين# ق%يلَ لَه8م* أَط%يع8وا ال

  .)هذه الرواية بيان لرتول اآلية من اهللا سبحانه وتعاىل

٬، قائلني أنه يقيد إطاعة )٣( حيتجون كذلك حبديث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق :ثانياً
  .اهللاأويل األمر خبصوص ما يصدر عنهم من أوامر ال ختالف أحكام 

  : ويف اجلواب أقول

                                                            
أنصار اإلمام المهدي  إصداراتأحد ...). بدعة رضاع الكبير (لقد تم الرد على هذه البدعة بالتفصيل في آتاب  -١
Xالمعلق. (، فمن أراد التفصيل فعليه مراجعة الكتاب.(  
  .٢٧٦ص ١ج: الكافي -٢
 ،٦٢١ص ٢ج :الشيخ الصدوق تصحيح وتعليق علي أآبر الغفاري -من ال يحضره الفقيه : انظر على سبيل المثال -٣

  .، وغيرهما٢٢٦ص ٥ج :لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية  م ١٩٨٨ - ١٤٠٨ الهيثمي –ومجمع الزوائد 



  ٨١ ........................................................ حبث يف العصمة
مطلقة غري مقيدة بشيء٬، وكون ال طاعة ملخلوق يف   كما تقدم    إن اإلطاعة يف اآلية 

٬، بل األوىل أن ي£قال أن هذا معصية اخلالق صحيح يف نفسه ال يعين أنه يقيد إطالق اآلية
  :احلديث يؤكد عصمة أويل األمر٬، بالتقريب التايل

 .اخلالقال طاعة ملخلوق يف معصية 

 .أويل األمر مأمور بإطاعتهم إطاعة مطلقة

 .ال يدخلون الناس يف معصيةالبد أن يكونوا معصومني  إذن أويل األمر

  :أما افتراض كون الفكرة على النحو التايل

 .اآلية أمرت بإطاعة أويل األمر

 .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: ولكن ورد حديث

  . عدم أمرهم مبعصيةإذن إطاعة أويل األمر مقيدة ب

ه هذه الصورة الثانية من القياس تفترض سلفاً عدم وجود معصوم٬، فهي من هذ: أقول
   إذ لو كانوا حيتملون وجود معصوم جتب طاعته وجوباً مطلقاً . البحث اجلهة تصادر أصل

وال أقول يفترضون وجوده بصورة مسبقة٬، بل حيتملون وجوده احتماال٬ً، وفرق بني افتراض 
وجوده مسبقا٬ً، وبني احتمال وجوده٬، فاحتمال وجوده يعين عدم وجود حكم مسبق فيما 

لو كانوا حيتملون  :أقول   يتعلق بوجوده أو عدمه٬، وترك املسألة للبحث والتقصي والدليل 
بينما وا بالدليل٬، وجعلوا من احلديث حاكماً على اآلية٬، وقيدوها به٬، ملا حتكم وجود معصوم

احلديث ال يقيد اآلية يف احلقيقة طاملا كان ممكناً اإلبقاء على إطالق اآلية من جهة٬، وإطالق 
 إطاعة كل شخص مبا يف ذلك أمراء بأن نقول أن احلديث يقي�داحلديث من جهة أخرى٬، 
بل كل شخص باستثناء ويل أمر األمة واملسلمني عموما٬ً،  ٬،ماجلند وأمراء املناطق٬، وأمثاهل

باعتبار أن هلذا الشخص خصوصية متيزه عن غريه٬، هي أنه املرجع يف حتديد احلالل واحلرام٬، 
  .واملعصية من غريها٬، واآلية اليت حنن بصددها تكفلت بيان هذا التمييز
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بأن حتديد املعصية ميكن أن أما الضرورة اليت دعت لتمييزه فيمكن إمجال القول فيها 
خيتلف فيه الناس٬، بل حىت من نسميهم علماء خيتلفون كما هو معروف للجميع٬، وكذلك 

٬، وليس هو كذلك ألسباب كثرية٬، فالبد إذن من ميكن للناس أن يروا فعالً ما على أنه معصية
ال ميكن أن  وهذا امليزان. ميزان ال ي£خطأ نعرض عليه األفعال لنميز ما هو معصية عن غريه

يكون الكتاب والسنة٬، باعتبار وجودمها بيننا ومع ذلك نرى العلماء الذين يقولون أ�م 
يعتمدون عليهما خيطئون يف حتديد األحكام٬، وخيتلفون٬، فالضرورة تقتضي إذن وجود من ال 

٬، ويكون كالمه الفيصل وامليزان٬، والبد من إطاعة خيطئ يف حتديد مرادات الكتاب والسنة
  .الشخص وتعيينه للناس٬، واآلية قيد البحث حددت عنوانه بوصفه ويل األمرهذا 

و�ذا حنتفظ لآلية بإطالقها٬، أو على األقل نثبت عدم متامية استدالهلم باحلديث على 
   .االحتمالألن التقييد البد فيه من دليل قاطع٬، ال يتطرق له  ؛التقييد

إطاعة الرسول هي  إن لونأ�م يقومن جهة أخرى يعين القول بتقييد احلديث لآلية 
وهو قول ال يستسيغه قلب مؤمن أبدا٬ً، فضالً عن   حاشاه    بدورها مقيدة بعدم معصيته 

  !  فيكون الناس هم من حيدد املعصية ال الرسولكونه يقلب األمور رأساً على عقب٬، 

* * *  



א ؟אא
يتوارثونه  علماً مجاً تثبت للمعصومني من آل حممد  وردت أحاديث صحيحة كثرية

وأ�م صلوات اهللا عليهم تتلقاهم املالئكة والروح القدس٬، وأ�م ٬، عن رسول اهللا 
يزدادون٬، ويكفي من أراد أن يعرف ذلك أن ينظر ما ورد يف اجلزء األول من كتاب الكايف 

   .)رمحه اهللا(ملؤلفه الشيخ الكليين 

هل يقتضي هذا أ�م يعلمون فعلياً كل العلوم الدنيوية : والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن
من قبيل علم الطب   أل�م األدالء على اهللا  ؛وال أقول األخروية فعلمهم �ا مفروغ منه   

  ؟ ٬، وأ�م بالتايل مستغنون عن تعلمها من غريهمواهلندسة والفيزياء وما إىل ذلك

يعلمون كل هذا٬، ويبدو أن األمر عقيدة راسخة يف  أ�م  هو ما نسمعه من الناس
  .يعهم٬، وأعين باجلميع الشيعة خصوصاًأذهان أكثرهم٬، إن مل نقل مج

فال أدري حقاً ملاذا ذهلوا  واحلق أن اعتقاد الناس هذا منشؤه عدم دقتهم يف فهم األدلة٬،
يف معركة اخلندق عن أخبار كثرية تدل على خالف ما يعتقدونه٬، منها احلادثة املشهورة 

٬، )١(بأن حيفر اخلندق ويتحصن وراءه حيث أشار سلمان رضوان اهللا عليه على رسول اهللا 
طبيباً من أطباء الكوفة لينظر يف حالة  أحضرا )عليهما السالم(سن واحلسني ومنها أن احل

بعد أن ضربه اللعني ابن ملجم٬، ولو كان املعصوم يعلم هذه العلوم ما كان  Xعلي االمام 
 بةًسفهاً وجمانÏ   وحاشاهم    مثة موجب لالستعانة بغريه٬، بل إن االستعانة بالغري ستكون 

قد طلب عرق شاة حار   كما ينص اخلرب    بل إن الطبيب الذي استدعوه  .للحكمة
للفحص٬، ولو كانوا يعرفون الطب لكانوا حضروا هذا العرق سلفا٬ً، فجلبه يترتب عليه تأخري 

  .الفحص والعالج كما هو واضح

: قال Xكان أليب جعفر  ٬،ؤدبعن حممد بن قتيبة٬، عن م: (الثاقب يف املناقبورد يف 
إنا هللا : "وهو يقول يقرأ يف اللوح إذ رمى اللوح من يده وقام فزعاً إنه كان بني يدي يوماً

دخلين : "؟ فقال من أين علمت هذا: فقلت" Xوإنا إليه راجعون٬، مضى واهللا٬، مات أيب 
 ائذندع عنك هذا٬، : "قال! ؟ وقد مضى: فقلت". ال أعهده يءمن إجالل اهللا وعظمته ش

                                                            
  .٥٠ص ٢ج :لبنان –بيروت  -تاريخ اليعقوبي دار صادر : انظر على سبيل المثال -١
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" يل أن أدخل البيت وأخرج إليك٬، واستعرضين بآي القرآن إن شئت سأفسر لك وحتفظه
دخل هذا البيت : مين عليه٬، فسألت عنه فقيل إشفاقاًفدخل البيت٬، فقمت ودخلت يف طلبه 

: وهو يقول فخرج متغرياً" حىت أخرج إليكم ألحد ال تأذنوا علي�: "ورد الباب دونه٬، وقال
نعم٬، : "فقال! ؟ جعلت فداك٬، قد مضى: فقلت" هللا وإنا إليه راجعون٬، مضى واهللا أيب إنا"

دع عنك : "مث قال يل". وتوليت غسله وتكفينه٬، وما كان ذلك ليلي منه غريي
األعراف٬، فاستعاذ باهللا من : فقلت". واستعرضين آي القرآن إن شئت أفسر لك حتفظه

 و#ظَنُّواْ ظُلDةٌ كَأَنَّه8 فَو*قَه8م* الْج#ب#لَ ن#ت#قْن#ا و#إِذ﴿ الرمحن الرحيمبسم اهللا : "الشيطان الرجيم مث قرأ
وهذا ناسخ٬، وهذا  ٬،هذا أول السورة: "فقال )٢(﴾املص﴿: فقلت" )١(﴾بِهِم* و#اق%ع§ أَنَّه8

منسوخ٬، وهذا حمكم وهذا متشابه٬، وهذا خاص وهذا عام٬، وهذا ما غلط به الكتاب٬، 
. إنه كان باملدينة وأبوه بطوس: )رضي اهللا عنه(يقول املصنف  .وهذا ما اشتبه عليه الناس

٬، وأغلقنا الباب دخل علينا فىت Xملا مضى الرضا : وروى ذلك أبو الصلت اهلروي٬، وقال
  .)٣( )مغلق من صفته كذا وكذا٬، والقصة مشهورة والباب

   ٬، فهل كان يتعلم على يدي مؤدب٬، أي معلم Xفهذا اإلمام أيب جعفر حممد اجلواد 
  ؟ يصرف وقته عبثاً بتعلم أشياء يعلمها سلفاً  حاشاه 

: كان يتعلم الكتابة على يد معلم٬، ففي اهلداية الكربى Xوورد أن اإلمام احلسن اäتىب 
 قومه من خرج أعرابياً أن :X اهللا عبد أيب عن ٬،عمر بن املفضل عن ٬،سنان بن حممد عن(

 الصيد أن وذكره منه كلأو واشتواه فأخذه بيض فيه نعام ادحي على فورد ٬،حمرماً حاجاً
 إىل فأرسل ٬،عظيماً جنيت فقد  اهللا رسول بعد اخلليفة أين :فقال املدينة فورد ٬،حرام

 وطلحة عفان بن وعثمان اخلطاب بن عمر فيهم قريش من مأل وعنده عليه فورد بكر أيب
 الوليد بن وخالد اجلراح بن عبيدة وأبو عوف بن الرمحن وعبد وسعيد وسعد والزبري
 قل: بكر أبو له فقال أفتين٬، اهللا رسول خليفة يا: قال مث األعرايب فسلم ٬،شعبة بن واملغرية

 نعام بيض فيه أدحي على فأتيت حمرماً حاجاً قومي من خرجت إين: فقال أعرايب٬، يا

                                                            
 .١٧١: األعراف -١
 .١: األعراف -٢
السيد الحسيني  - Xوموسوعة اإلمام الجواد  ،٥١٠ – ٥٠٩ص :ابن حمزة الطوسي -الثاقب في المناقب  -٣

  .٧٦ – ٧٥ص ١ج :القزويني
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 فاقبل .الصيد من حرام فيه علي� وما اللح فيه علي� ما احلج من يل فأذن واشتويته فأخذته

 أنت :الناس دون من الزبري فقال ٬،اهللا رسول حواري أنتم: وقال حوله من على بكر أبو
 يف طالب أيب بن علي ٬،زبري يا: بكر أبو له فقال ٬،بإجابته أحق وأنت  اهللا رسول خليفة

 يف ما :األعرايب فقال اهللا٬، رسول عمة املطلب عبد ابنة صفية وأمي وكيف :قال ٬،صدرك
 نسأله من املدينة يف يبق مل :الزبري له قال ؟ اصنع ما: األعرايب له وقال ٬،جيهد من إال القوم
 :األعرايب قال منهم٬، اêلس �ذا أوىل هو الذي احلق صاحب إال اêلس هذا حضر من بعد

 قد :األعرايب قال ٬،آخرون وحيط قوم يسومونه أخباري إن: الزبري قال ؟ إليه فترشدين
 بنا قوموا العوام ابن يا اخلطاب تطيل كم إىل: عمر قال تكرهون٬، وصرمت احلق ذهب

 معهم واألعرايب بأمجعهم فقاموا .منه إال املسألة هذه جواب نسمع فال علي إىل واألعرايب
 أيب على قصتك أقصص :لألعرايب وقالوا بيته من فاستخرجوه املؤمنني أمري إىل صاروا حىت

 وحيك: فقالوا ؟ اهللا رسول خليفة غري إىل أرشدمتوين فلم :األعرايب قال ٬،علي احلسن
 ومنجز دينه وقاضي وخليفته بيته أهل يف وصيه وهذا بكر أبو اهللا رسول خليفة أعرايب يا

 ما باخلالفة إليه أشرمت والذي حممد أصحاب يا وحيكم: األعرايب قال ٬،علمه ووارث عداته
 عنك ودع مسألتك عن اسأل أعرايب يا وحيك: قالوا واحدة٬، خصلة اخلصال هذه من فيه
 من خرجت إين ٬، اهللا رسول خليفة يا احلسن٬، أبا يا :األعرايب قال شأنك٬، من ليس ما

 نعام بيض فيه أدحي على فوردت احلج٬، تريد: املؤمنني أمري له قال ٬،حمرماً حاجاً قومي
 عمن املؤمنني أمري فقال ؟ إليك باخلرب سبقين من: األعرايب فقال وأكلته٬، واشتويته فأخذته
 أمري له قال إليه اخلرب يسبق ال فكيف اهللا رسول خليفة بكر أيب جملس اêلس يف به حتدث

 .إليك محلنا ما الفتوى وعلمت حضرت لو :حفص أبو له قال ٬،حفص أبا يا فأفته :املؤمنني
 صاحب ومؤدبه معلمه يدي بني الذي بالصيب عليك أعرايب يا جلأ :املؤمنني أمري فقال

 مات راجعون إليه وإنا هللا إنا :األعرايب قال .يفتيك فإنه فاسأله احلسن ابين فإنه الرواية
 هللا حاش :املؤمنني أمري قال .وأزبد حممد أصحاب وتنازع فحمد موته بعد  حممد دين

 وحوارييه  اهللا رسول خليفة أسأل أن احلق أفمن :األعرايب قال .أبداً ميت مل أعرايب يا
 معلمه يدي بني الذي الصيب أسأل أن وتأمرين وحتيلين عليك وحييلوين يفتوين وال وأصحابه

 علم به لك ليس ما تقل ال ٬،أعرايب يا :X املؤمنني أمري فقال؟  والشر اخلري بني يفصل ال
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 الصحيفة يف خيط يده يف وقلمه X احلسن إىل األعرايب فقام .يفتيك فإنه الصيب واسأل
 للصيب حيسن مؤدب يا :األعرايب قال .حسن يا إليك اهللا أحسن أحسنت :يقول ومؤدبه

 األعرايب من القوم فضحك :قال؟  مبؤدبك كأنه حىت شيئاً له تقول أمسعك وما إحسانه من
 من خرجت إين حسن يا نبأتك قد :األعرايب قال .أوجز أعرايب يا وحيك :به وصاحوا

 .ناسياً هذا عامك وأكلته فاشتويته نعام بيض فيه أدحي على فوردت حمرماً حاجاً قومي
 ما :األعرايب قال .عبثاً هذا يكن مل عامداً قولك أعرايب يا القول يف زدت :احلسن قال

 نوقاً البيض بعدد خذ ٬،أعرايب يا :  صحيفته يف خيط وهو   احلسن له فقال ٬،ناسياً كنت
 بالغ هدياً فاجعلها قابل من أنتجت فإذا النوق٬، ذكر يعين فيقاً عليها) فاعل أي( فامحل
 احلسن قال. يزلقن ملا اإلبل من إن حسن يا فديتك: األعرايب قال .لفعلك كفارة الكعبة
X: اهللا علم ويف حمق صيب أنت :األعرايب قال .ميرقن ملا البيض يف نإو ٬،أعرايب يا 

 :X احلسن قال . اهللا رسول خليفة نكإ لقلت أقول ما يكون أن جاز ولو معروف
 فقال ٬،احلسن من مسعوا ملا وعجبوا القوم فكرب .عزلوه أبغضوه فإذا اختاروه قوماً ترى ما

 فكان وسليمان داود يف جعله كما هذا ابين يف جعل الذي هللا احلمد X املؤمنني أمري
  .)١( )X دالئله من هذا

ملتالطمة٬، فاحلق أن كل هذه الروايات ال تناقض ما ورد من روايات تصف حبور علمهم ا
. علمه فهم أبواب اهللا وعيبة وهم مصدرها ومنبعها٬، ج منهم سالم اهللا عليهم٬،العلوم ختر

يف هذه احلياة الدنيا حمجوبون  ولكن علينا أن منيز بني حقيقتهم ووجودهم يف هذه الدنيا٬، فهم
يتم باهللا سبحانه وتعاىل٬، وباحلكمة اليت  عقوهلم التامةباجلسد٬، واالتصال مبا هو مسطور يف 

  .8هو  يرتئيها

وإليكم ٬، يبني ما أحاول قوله٬، على جواب و£جه له Xأجاب السيد أمحد احلسن 
  :السؤال وجوابه

وهل هو ؟ كيف يستزيد املعصوم من العلم كما هو وارد عنهم :١٥٧/ سؤال(
  ؟  جيهل مث يعلم

                                                            
 ٩ج :الميرزا النوري -، وعنه مستدرك الوسائل ١٨٩ – ١٨٧ص :الحسين بن حمدان الخصيبي - الهداية الكبرى  -١

  .٢٧١ – ٢٦٦ص
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم: اجلواب

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

لكنه يدرك ما أودع يف ٬، وهذا خطأيعلم مث يعلم فال٬،  نه جيهل مبعىن الأإذا كان املراد 
حمجوب باجلسد عند نزوله إىل عامل األجسام  Xنه إحيث  ٬،عقله التام باهللا سبحانه وتعاىل

نه حمتاج إىل اهللا سبحانه وتعاىل ليوصل قطرة الدم اليت أيف هذه الدنيا لالمتحان٬، أي كما 
قر إىل اهللا سبحانه وتعاىل ومفت كذلك هو حمتاج هللا٬، أودعها اهللا يف قلبه إىل أطراف جسمه

 اًنه يعلم ويزداد علمإليوصل له العلم الذي أودعه يف عقله التام إىل نفسه يف هذا العامل ٬، أي 
نه إأي ٬، )املقامات العشرة٬، عشرة اإلميان(مما أودع يف عقله التام٬، أي وجوده يف بيت اهللا 

وليس العلم يف السماء وال يف (ام٬، من علمه املكنون املخزون يف قلبه أو عقله الت اًيزداد علم
   .)١( )ولكنه يف الصدور فاستفهم اهللا يفهمك٬، األرض

بل العلم هو ٬، كلها علم وليست هي العلم )مصحف فاطمة( و )اجلفر( و )اجلامعة( ـف
و#اتَّقُوا اللDه# و#ي8ع#لiم8كُم8 اللDه8 … ﴿ ٬،)٢( ىل املعصومإوهو من املعصوم و٬، ما حيدث يف كل ساعة
   .)٤( ))٣(﴾و#اللDه8 بِكُلi ش#ي*ٍء ع#ل%يم§

فاإلمام إذن يعلم كل العلوم٬، مبعىن أ�ا مودعة يف عقله التام٬، ولكنه يف هذه احلياة املادية 
حمجوب باجلسم عن املودع يف عقله التام٬، غري أن اعتصامه باهللا وتسديد اهللا له ميك"نه من 

                                                            
ليس العلم في السماء فينزل إليكم، وال في تخوم األرض فيخرج لكم، ولكن العلم : (Xروي عن أمير المؤمنين  -١

، ٣٦ص: العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري) ممجبول في قلوبكم، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لك
  .٢١٥ص: جامع الشتات للخواجوئي

إن  ،جعلت فداك: فقلت له Xدخلت على أبي عبد اهللا : (وهذا ما ورد في الحديث الشريف، عن أبي بصير قال -٢
علم رسول اهللا  ،يا أبا محمد: فقال: ؟ قال بابًا يفتح له منه ألف باب Xعلم عليًا شيعتك يتحدثون أن رسول اهللا 

: فنكت ساعة في األرض، ثم قال: قال. هذا واهللا العلم: قلت: قال ألف باب يفتح من آل باب ألف باب، X عليًا 
جعلت فداك : قلت: قال ؟ وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة ،يا أبا محمد: ثم قال: قال .إنه لعلم وما هو بذاك

إنه : قال...  وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر: ثم سكت ساعة، ثم قال .إنه لعلم وليس بذاك: قال... وما الجامعة 
...  وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السالم؟: ثم سكت ساعة ثم قال .لعلم وليس بذاك

إنه لعلم .. إن عندنا علم ما آان وعلم ما هو آائن إلى أن تقوم الساعة : م سكت ساعة ثم قالث .إنه لعلم وما هو بذاك
ما يحدث بالليل والنهار، األمر من بعد األمر، والشيء بعد : ؟ قال جعلت فداك فأي شيء العلم: قلت .وليس بذاك

 .٢٣٨ص ١ج: الكافي) الشيء إلى يوم القيامة
  .٢٨٢: البقرة -٣
  .وما بعدها ٢٥٠ص :المتشابهات األجزاء األربعة -٤



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٨٨

فإذا احتاج ملعرفة علم من العلوم٬، كأن . احتاج أن يعرفهمعرفة ما هو مودع يف عقله التام مىت 
  .تتوقف عليه هداية بعض البشر٬، أو ملصلحة ما ي£علمه اهللا تعاىل ويوصله مبا اختزنه عقله التام

ميكن لإلمام أن يتبع الطرق واألسباب العادية يف    وكما دلت عليه الروايات    وهكذا 
سة والفيزياء وغريها٬، وليس بالضرورة أن يتم هذا األمر معرفة علم من العلوم الدنيوية كاهلند

  .بالطريق غري العادي٬، إال إذا استلزمت حكمة أو مصلحة ذلك

* * *  

W
أل�ا  ؛هذه شبهة٬، أو قل مغالطة أرشدين أحد األخوة األنصار وفقهم اهللا لقول كلمة فيها

الشيعة ولزمن طويل أخذوا أحكامهم من : ومفادها كاآليتتتردد على ألسنة بعض املعاندين٬، 
أحاديث ينقلها رواة ليسوا مبعصومني٬، مما يعين أ�م استغنوا عن املعصوم٬، وإذا أمكن االستغناء 

  .عنه يف زمن ال يعود وجوده ضرورياً بني الناس

  :جواب هذه الشبهة
عصومني االعتماد على األحاديث الواردة عن آل حممد يعين إننا نعتمد على كالم امل  ١

 .من دور هنا سوى دور النقلدون سواهم٬، إذ ليس لرواة احلديث 

الرواة قد ي£خطئون النقل٬، وقد٬، وقد٬، وبالتايل يكون توسط الرواة بيننا  نّإإذا قيل   ٢
إن كالم : مظنة وقوع يف اخلطأ٬، فإننا نقول   وهم قناة غري معصومة    وبني املعصومني 

املعاند ي£ضمر افتراض أن وجود املعصوم أفضل من عدم وجوده٬، فوجوده مينع الوقوع يف 
وجوده ضرورة حتتمها صيانة األمة من الوقوع  ه ي£قر بأناخلطأ٬، بعكس عدمه٬، وهذا يعين أن

  . يف اخلطأ

إن ضرورة صون األمة من الوقوع يف  هل: هنا إذن لدينا مسألتان؛ األوىل نظرية٬، وهي
؟ وهذه املسألة هي املطلوبة واملبحوث عنها٬، وجوا�ا واضح  اخلطأ حتتم وجود املعصوم أم ال

ألن هذا  ؛للغاية٬، فال أظن أحداً خيالف القول بضرورة وجود املعصوم٬، إال من ركب رأسه



  ٨٩ ........................................................ حبث يف العصمة
؟ وبطبيعة احلال  عدم وجودههل وجود النيب بيننا أفضل٬، أم : السؤال هو نفس السؤال القائل

  .واملعصوم وجوده هو نفس وجود النيب من جهة أنه صمام أمان لألمة. وجوده أفضل

إن املعصوم غاب زمناً ما٬، واعتمدنا على اإلرث الذي تركه : الثانية واقعية٬، وهياملسألة 
ألن هذه  ؛ييعهاوهذه املسألة مغالطة يراد منها االلتفاف على املسألة األوىل احلقيقية ومتلنا٬، 

وهو موضع الرتاع كما سلف املسألة تتجنب اخلوض يف أصل املبدأ الذي متثله املسألة األوىل٬، 
لو كان وجود املعصوم : مبوضوع آخر يستلون منه قضية تقولوتريد االستعاضة عنه القول٬، 

  .على املسألة األوىل   بزعمهم   أي إ�م ينقضون . ضرورياً ملا غاب

باختيار منه٬، أي لو كان غياب املعصوم إن النقض املزعوم يكون له وجه : ولكننا نقول
إنه وقع بسبب شعور املعصوم بأن األمة غري حمتاجة لوجوده٬، أما إن كانت األمة هي من 

فال وجه هلذا النقض٬، إال إذا قالوا إن    وهذا هو الواقع    رفضته٬، واضطرته للغياب عنها
: وبعبارة أخرى. مل حاالhا٬، وال يقوله غري منكوس يرى املنكر معروفاًاألمة اآلن يف أك

نقضهم املزعوم هذا أشبه بنقض من رفض مصاحبة دليل يف الصحراء فتاه يف مطاويها٬، ولكنه 
  ؟! ها أنا استغنيت عن الدليل وال حاجة يل به: ميلك لساناً طويالً يهرف به قائالً

  .كس ما يلهج به لسانك الطويل٬، فانتبه لنفسكبل نقول له إن لسان حالك يصرخ بع

إن األحاديث اليت نأخذها من الرواة ال نأخذها بال شرط٬، بل البد من توافر قرائن   ٣
تدلنا على صحة صدورها٬، وعليه ال مدخلية لشخوص الرواة غري املعصومني باألخذ٬، أو 

بل هنا مسألة حري بالناس االلتفات إليها٬، وهي إن من يصطنع منهجاً يعتمد على . عدمه
وكذلك من يشترط منهجاً قائماً على توثيق الرواة٬، إمنا يلجأ هلذا  اشتراط توافر قرائن الصحة٬،

املنهج من منطلق فكرة مهمة هي أن يضمن صحة ما يقبله٬، وما املنهج املصطنع سوى وسيلة 
للوصول إىل نتيجة قطعية    أي وجود الرواة غري املعصومني    لسد الثلمة املتوقعة يف القناة 

من فكرة أن وجود   شعروا بذلك أم مل يشعروا   طلقون فهم إذن ين. معصومة من اخلطأ
  القناة املعصومة أفضل من عدم وجودها٬، فعلى أي شيء إذن يعترضون ؟؟؟

* * *  



؟אא
على الرغم من ورود الكثري جداً من الروايات اليت أظهر فيها املعصومون الكثري من 
املغيبات٬، وال أقل ما يتعلق منها باإلمام املهدي وحركته وحوادث عصره٬، بل إن بعض 
اإلخبارات الغيبية اليت صدرت منهم شهد اجلميع أ�ا قد حتققت فال جمال لإلنكار من هذه 

هذه اإلخبارات هي بدورها حمكومة  ٬، أقول على الرغم من هذا٬، فإنالناحية على اإلطالق
داة٬، وبالتايل هي ال تأيت اعتباطا٬ً، وبصورة جمانية٬، بل حبسب احلكمة لوظيفتهم كأدالء وه

  .واملصلحة اليت يقتضيها وظيفتهم 

 فَإِنَّه8 رَّس8ولٍ م%ن ار*ت#ض#ى م#نِ إِلDا أَح#داً غَي*بِه% ع#لَى ي8ظْهِر8 فَلَا الْغ#ي*بِ ع#ال%م8﴿: قال تعاىل
  .وكونه رسول فيه إشارة إىل الوظيفة املذكورة .)١(﴾ر#ص#داً خ#لْف%ه% و#م%ن* ي#د#ي*ه% ب#ي*نِ م%ن ي#س*لُك8

الغيب يف احلقيقة هو اهللا سبحانه وتعاىل٬، أما رسله فيعلمون  وبطبيعة احلال فإن عالìم
نسيب٬، مبعىن أن  الغيب الغيب باملقدار الذي ي£ظهره هلم٬، ولكن أيضاً علينا أن نالحظ أن مفهوم

فإذا كان . )ص( ـمن الناس قد ال يكون كذلك بالنسبة ل) س( ـسبة لنما يكون غيباً بال
يصدق حىت على األمور واحلوادث املادية٬، الغيب هو الغائب٬، أو احملجوب عن اإلدراك٬، فإنه 

فهي غيب بالنسبة ملن مل يشهدها٬، ومل يبلغه خربها٬، وليست كذلك بالنسبة ملن شهدها٬، أو 
لك تكون حقيقته أو بعض تفاصيله أو متعلقاته غيباً بل لعل أمراً نشهده٬، ومع ذ. بلغه خربها

بالنسبة لنا لعدم وقوفنا عليها٬، فاألمر الواحد يكون غيباً من جهة٬، أو بلحاظ ما٬، وشهادة من 
  .جهة أخرى٬، وحلاظ آخر

 8كذلك قد نسمي شيئاً غيبا٬ً، وليس هو غيب بالنسبة لنا٬، وإمنا بالنسبة لغرينا٬، فاهللا 
  .يسمي الغيب غيباً يف القرآن٬، ولكنه ليس غيباً بالنسبة له سبحانه

وبقدر تعلق األمر باملعصوم الذي تعبدنا اهللا بطاعته٬، وهم آل حممد عليه وعليهم الصالة 
بالنسبة هلم وال يعرفونه٬، ولكنه كذلك بالنسبة هلم يف هذه  والسالم٬، فإن شيئاً قد يكون غيباً

سام الذي حيجبهم عن عقوهلم التامة٬، وليس هو كذلك بالنسبة لعلمهم النشأة أو يف عامل األج
  .احلقيقي ولعقلهم التام الكامل

                                                            
  .٢٧ – ٢٦: الجن -١



  ٩١ ........................................................ حبث يف العصمة
ولعلنا �ذا نستطيع أن نفهم ما ورد عنهم من أحاديث قد يراها البعض متناقضة٬، أو 

وهو حمجوبون باجلسم املادي٬، وبني علمهم  متعذرة اجلمع٬، ألنه ال مييز بني علمهم 
فهم حني يقولون نعلم كل شيء مثال٬ً، فمرادهم اإلشارة إىل ما هو  .عقوهلم التامةاملكنون يف 

خمزون يف عقوهلم التامة٬، وحني يقول أحدهم إنه جيهل مكان جاريته وليس بينه وبينها سوى 
  .ستار٬، فإمنا يشري إىل وجوده يف عامل املادة

* * *  



؟אא
 أيب عن ٬،رجاله عن ٬،عمري أيب ابن عن ٬،يزيد بن يعقوب وىر: ورد يف بصائر الدرجات

 إحديهما مدينتني هللا إن( :قال أنه X علي بن احلسن إىل احلديث يرفع ٬،X اهللا عبد
 مصراع ألف ألف مدينة كل وعلى حديد من سوران عليهما باملغرب واألخرى باملشرق

 مجيع عرفأ وأنا صاحبه لغة خبالف لغة كل يتكلم لغة ألف ألف سبعون وفيها ذهب من
  .)١( )أخي واحلسني غريي حجة عليها وما بينهما وما فيهما وما اللغات

 حممد عن ٬،األصفهاين حممد بن معلى عن ٬،عامر بن حممد بن احلسني حدثنا: وفيه كذلك
 أيب عن ٬،مهران عن ٬،مساعة عن ٬،القاسم بن اهللا عبد عن ٬،مساعه بن سليمان عن ٬،مجهور بن

 باملغرب ومدينة باملشرق مدينة هللا أن( :علي بن احلسن قال :قال ٬،سعيد أيب عن ٬،اجلارود
 من تدخل ذهب من مصراع ألف سبعون سور كل يف حديد من سور واحدة كل على
 إال لغة منها وما لألخرى خمالف إال لغة فيها وليس آدميني لغة ألف سبعون مصراع كل
  .)٢( )هلم احلجة وأنا أخي وغري غريي نيب ابن بينهما وال فيهما وال علمتها وقد

 يزيد٬، بن يعقوب عن احلسن٬، بن حممد عن حيىي٬، بن وحممد حممد بن أمحد(: ويف الكايف
 هللا إن: قال X احلسن إن(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن رجاله٬، عن عمري٬، أيب ابن عن

 واحد كل وعلى حديد من سور عليهما باملغرب٬، واألخرى باملشرق إحدامها مدينتني
 صاحبها لغة خبالف لغة كل يتكلم لغة٬، ألف ألف سبعون وفيها مصراع ألف ألف منهما

 احلسني وغري غريي حجة عليهما وما بينهما٬، وما فيهما وما اللغات مجيع أعرف وأنا
  .)٣()أخي

يعلمون مجيع اللغات٬، ولكن لنقرأ روايات أخرى لكي  يظهر من هذه الروايات أ�م 
  :تتضح لنا الصورة

                                                            
  .٣٥٩ص :محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -١
  .٥١٤ص :نفسه -٢
  .٥ح ٤٦٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٣



  ٩٣ ........................................................ حبث يف العصمة
عن عبد اهللا  ٬،عن موسى بن سعدان ٬،حدثنا حممد بن احلسني :ورد يف بصائر الدرجات

مسعت ( :قال ٬،عن حبة بن جوين العرين ٬،عن احلرث بن حصرية ٬،عن صباح املزين ٬،بن القاسم
ن نون كان وصي موسى بن عمران وكانت ألواح إن يوشع ب :يقول X أمري املؤمنني علياً

فلما غضب موسى أخذ األلواح من يده فمنها ما تكسر ومنها ما  ٬،موسى عن زمرد أخضر
فلما ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون أ عندك تبيان ما يف  ٬،بقي ومنها ما ارتفع

فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حىت وقعت يف أيدي أربعة رهط  ٬،قال نعم؟ األلواح 
قيل ؟  بتهامة وبلغهم اخلرب فقالوا ما يقول هذا النيب   وبعث اهللا حممداً ٬،من اليمن

فقالوا هذا أوىل مبا يف أيدينا  ٬،ينهى عن اخلمر والزنا ويأمر مبحاسن األخالق وكرم اجلوار
 ٬،فأخربه ذا وكذا فأوحى اهللا إىل جربئيل أن ائت النيب منا فاتفقوا أن يأتوه يف شهر ك

ورثوا ألواح موسى وهم يأتوك يف شهر كذا وكذا  وفالناً وفالناً وفالناً فأتاه فقال إن فالناً
يا  :فسهر هلم تلك الليل فجاء الركب فدقوا عليه الباب وهم يقولون ٬،يف ليلة كذا وكذا

فالن بن فالن ويا فالن بن فالن ويا فالن بن فالن نعم يا فالن بن فالن ويا  :قال ٬،حممد
نشهد أن  :قالوا؟ أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون وصي موسى بن عمران 

واهللا ما علم به أحد قط منذ  ٬،رسول اهللا  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأنك حممداً
ووضعته  فإذا هو كتاب بالعربانية دقيق فدفعه إيلّ فأخذه النيب  :قال ٬،وقع عندنا قبلك

جليل فيه علم ما خلق اهللا منذ قامت  عند رأسي فأصبحت بالكتاب وهو كتاب بالعربية
   .)١( )السماوات واألرض إىل أن تقوم الساعة فعلمت ذلك

عن  ٬،عن موسى بن جعفر البغدادي ٬،عن عمران بن موسى ٬،حدثنا أبو حممد: وفيه كذلك
إن ( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب محزة الثمايل ٬،عن حممد بن الفضيل ٬،علي بن أسباط

ء  أنزهلا عليه وفيها تبيان كل شي Xيف اجلفر أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أنزل ألواح موسى 
فلما انقضت أيام موسى أوحى اهللا إليه أن استودع  ٬،وهو كائن إىل أن تقوم الساعة

فأتى موسى اجلبل فانشق له اجلبل فجعل فيه  ٬،األلواح وهي زبرجدة من اجلنة اجلبل
فلما جعلها فيه انطبق اجلبل عليها فلم تزل يف اجلبل حىت بعث اهللا نبيه  ٬،األلواح ملفوفة

ا إىل اجلبل انفرج اجلبل وخرجت فأقبل ركب من اليمن يريدون النيب فلما انتهو ٬،حممداً
                                                            

  .١٦١ص :بصائر الدرجات -١
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األلواح ملفوفة كما وضعها موسى فأخذها القوم فلما وقعت يف أيديهم ألقي يف قلو�م أن 
وأنزل اهللا جربئيل على نبيه فأخربه  ٬،ال ينظروا إليها وهابوها حىت يأتوا �ا رسول اهللا 

يب فسأهلم عما وجدوا ابتدأهم الن فلما قدموا على النيب  ٬،بأمر القوم وبالذي أصابوا
قالوا نشهد أنك رسول  ٬،أخربين به ريب وهي األلواح :فقال؟ وما علمك مبا وجدنا  :فقالوا

 Xمث دعا أمري املؤمنني  ٬،ودفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتا�ا بالعربايناهللا فأخرجوها 
دونك هذه ففيها علم األولني وعلم اآلخرين وهي ألواح موسى وقد أمرين ريب أن  :فقال

إن جربئيل أمرين أن آمرك أن  :قال ٬،يا رسول اهللا لست أحسن قراءðا :قال ٬،أدفعها إليك
فجعلها حتت رأسه  :قال ٬،تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءðا

فنسخها يف جلد  ٬،أن ينسخها فأمره رسول اهللا  ٬،فيهاء  فأصبح وقد علمه اهللا كل شي
األلواح وعصا موسى عندنا وهو عندنا و ٬،األولني واآلخرين فيه علمشاة وهو اجلفر و
   .)١( )وحنن ورثنا النيب 

 ٬،Xأقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني ( :قال ٬،عن سليم ٬،أبان: ويف كتاب سليم بن قيس
فخرج إلينا من الدير شيخ كبري مجيل حسن الوجه حسن  ٬،من دير نصراين فرتل العسكر قريباً

له فقال  ٬،فسلم عليه باخلالفة Xمنني اهليئة والسمت ومعه كتاب يف يده حىت أتى أمري املؤ
خبري يا أمري  :فقال ٬،يا أخي مشعون بن محون كيف حالك رمحك اهللا مرحباً :Xعلي 

 رجل من حواري أخيكإين من نسل  ٬،العاملني املؤمنني وسيد املسلمني ووصي رسول رب
وكان من أفضل  ٬،وأنا من نسل مشعون بن يوحنا وصي عيسى ابن مرمي X عيسى ابن مرمي

ن وإليه أوصى عيسى اب ٬،عشر وأحبهم إليه وآثرهم عندهاالثين  Xحواري عيسى ابن مرمي 
وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته فلم يزل أهل بيته على دينه متمسكني مبلته فلم  ٬،Xمرمي 

وتلك الكتب عندي إمالء عيسى ابن مرمي وخط أبينا بيده  ٬،يكفروا ومل يبدلوا ومل يغريوا
ء يفعل الناس من بعده ملك ملك وكم ميلك وما يكون يف زمان كل ملك  وفيها كل شي

العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل الرمحن من أرض من  منهم حىت يبعث اهللا رجالً
األجنل العينني املقرون احلاجبني صاحب  ٬،يقال له أمحد hامة من قرية يقال هلا مكة تدعى

مث ذكر مبعثه ومولده  ٬،له اثنا عشر امساً    يعين العمامة    الناقة واحلمار والقضيب والتاج

                                                            
  .٢٨ص ٢ج :تفسير العياشي: وانظر ،١٦٠ – ١٥٩ص :بصائر الدرجات -١



  ٩٥ ........................................................ حبث يف العصمة
يه وكم يعيش وما تلقى أمته من بعده من الفرقة وهجرته ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاد

إىل أن يرتل اهللا عيسى ابن مرمي من  واالختالف وفيه تسمية كل إمام هدى وإمام ضاللة
من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا هم خري من  فذكر يف الكتاب ثالثة عشر رجالً ٬،السماء

من أطاعهم  ٬،من واالهم وعدو من عاداهم وإن اهللا ويل ٬،خلق اهللا وأحب من خلق اهللا إىل اهللا
مكتوبة فيه أمساؤهم  ٬،طاعتهم هللا طاعة ومعصيتهم هللا معصية ٬،اهتدى ومن عصاهم ضل

يستسر بدينه  بعد واحد وكم رجل منهم وكم يعيش كل رجل منهم واحداً وأنسا�م ونعتهم
عيسى ابن مرمي  حىت يرتل اهللا ويكتمه من قومه ومن يظهر منهم ومن ميلك وينقاد له الناس

X ويقول إنكم أئمة ال ينبغي ألحد أن يتقدمكم فيتقدم  ٬،خلفه على آخرهم فيصلي عيسى
أوهلم أفضلهم وآخرهم له مثل أجورهم  ٬،فيصلي بالناس وعيسى خلفه يف الصف األول

أمحد رسول اهللا وامسه حممد  وأجور من أطاعهم واهتدى �داهم بسم اهللا الرمحن الرحيم
خليل اهللا وحبيب ون والفاتح واخلامت واحلاشر والعاقب واملاحي وهو نيب اهللا ووياسني وطه 

يكلمه برمحته و ٬،الساجدين يعين يف أصالب النبينييرى تقلبه يف  ٬،خريتهاهللا وصفيه وأمينه و
وال  مقرباً ملكاً مل خيلق اهللا خلقاً ٬،أكرم خلق اهللا على اهللا وأحبهم إىل اهللا فيذكر إذا ذكر وهو

يقعده اهللا يوم  ٬،ال أحب إىل اهللا منهو  اهللا كتاب عند من آدم فمن سواه خرياً مرسالً نبياً
وبامسه جرى القلم يف اللوح احملفوظ يف أم  ٬،القيامة على عرشه ويشفعه يف كل من شفع فيه

مث أخوه صاحب اللواء يوم القيامة يوم احلشر األكرب وأخوه  الكتاب وبذكره حممد رسول اهللا
ويل كل  ٬،وزيره وخليفته يف أمته وأحب خلق اهللا إىل اهللا بعده علي بن أيب طالبووصيه و
مسيا ابين هارون شرب وشبري  اثنان ٬،من ولد أول االثين عشر مث أحد عشر إماماً ٬،مؤمن بعده

آخرهم الذي يصلي عيسى ابن مرمي  ٬،بعد واحد واحداً ٬،وتسعة من ولد أصغرمها وهو احلسني
من يظهر منهم ميأل  فأول ٬،من ميلك منهم ومن يستسر بدينه ومن يظهر فيه تسمية كل ٬،خلفه

وميلك ما بني املشرق واملغرب حىت يظهره اهللا على األديان  ٬،وعدالً مجيع بالد اهللا قسطاً
  .كلها

 ٬،كبرياً وأيب حي صدق به وآمن به وشهد أنه رسول اهللا وكان شيخاً فلما بعث النيب 
الكتاب  إن وصي حممد وخليفته الذي امسه يف هذا :ومل يكن به شخوص فمات أيب وقال يل
املسمني بأمسائهم  من أئمة الضاللة والدعاة إىل النار ونعته سيمر بك إذا مضى ثالثة أئمة
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فإذا مر بك فاخرج إليه  ٬،وقبائلهم فالن وفالن وفالن ونعتهم وكم ميلك كل واحد منهم
واملعادي  ٬،واملوايل له كاملوايل حملمد ٬،ه عدوه فإن اجلهاد معه كاجلهاد مع حممدوبايعه وقاتل مع

من قريش من قومه  اثين عشر إماماً ويف هذا الكتاب يا أمري املؤمنني إن ٬،له كاملعادي حملمد
ويطردو�م وحيرمو�م ويتربءون منهم وخييفو�م  يعادون أهل بيته ومينعو�م حقهم ويقتلو�م

وما يلقى  بعد واحد بأمسائهم ونعوhم وكم ميلك كل رجل منهم وما ميلك داًمسمون واح
منهم ومن  وكيف يديلكم اهللا ٬،منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل واخلوف والبالء

واخلزي والقتل واخلوف منكم أهل  وما يلقون من الذل واحلرب والبالء ٬،أوليائهم وأنصارهم
وأشهد أن  ٬،ابسط يدك أبايعك فإين أشهد أن ال إله إال اهللا ٬،املؤمننييا أمري  :مث قال ٬،البيت
وأشهد أنك خليفة رسول اهللا يف أمته ووصيه وشاهده على خلقه  ٬،عبده ورسوله حممداً

اإلسالم فإنه دين  وأن اإلسالم دين اهللا وإين أبرأ من كل دين خالف دين ٬،وحجته يف أرضه
وإنه دين عيسى ابن مرمي ومن كان قبله من أنبياء  ٬،يائهورضيه ألول اهللا الذي اصطفاه لنفسه

وهو الذي دان به من مضى من آبائي وإين أتوالك وأتوىل أولياءك وأبرأ من  ٬،اهللا ورسله
عدوك وأتوىل األحد عشر األئمة من ولدك وأبرأ من عدوهم وممن خالفهم وبرئ منهم 

 مث قال له أمري املؤمنني ٬،ه و بايعهمث تناول يد ٬،وادعى حقهم وظلمهم من األولني واآلخرين
X: فناوله إياه فقال علي  ٬،ناولين كتابكX قم مع هذا الرجل  :لرجل من أصحابه

فلما أتاه به  بالعربية فأتاه مكتوباً ٬،يفهم كالمه فلينسخه لك بالعربية مفسراً فانظر ترمجاناً
أنت يا بين  :فأتاه به فقال ٬،ائتين بالكتاب الذي دفعته إليك ٬،يا بين :Xقال البنه احلسن 

وإمالء  يف نسخة هذا الكتاب فإنه خطي بيدي اقرأه وانظر أنت يا فالن الذي تستجهل
كأنه إمالء  ليس فيه تقدمي وال تأخري واحداً فقرأه فما خالف حرفاً ٬،علي� رسول اهللا 

الذي لو احلمد هللا  :وأثىن عليه وقال Xفحمد اهللا أمري املؤمنني  رجل واحد على رجلني
 خيمل ذكري ملالذي مل ينسين ومل يضع أمري و واحلمد هللا ٬،شاء مل ختتلف األمة ومل تفترق

ففرح بذلك من حضر عند  .حزبهصغر ومخل ذكر أولياء الشيطان و عند أوليائه إذعنده و
ممن حوله حىت عرفنا ذلك يف وجوههم  ساء ذلك كثرياًو من شيعته وشكر Xأمري املؤمنني 

  .)١( )وألوا�م

                                                            
  .وما بعدها الحديث السادس عشر  ٢٥٢ص :تحقيق محمد باقر األنصاري. قيس بن  سليم   آتاب -١



  ٩٧ ........................................................ حبث يف العصمة
يعلمون كل اللغات٬، وروايات أخرى تنص على أن  إذن هنا روايات تنص على أ�م 

  ؟ ال ي£حسن قراءة العربانية٬، فما السبيل للجمع بني تعارضها Xعلياً 

يعلمون كل اللغات ي£قصد منه أن هذه اللغات معلومة لعقوهلم  واضح إن كو�م 
نهم اهللا التامة٬، ولكنهم حمجوبون يف عامل األجسام عنها٬، وبالنتيجة هم ال يعلمون إال ما ميكّ

   . يس�ر اهللا هلم االتصال بعقوهلم التامةمن معرفته٬، فإذا ما احتاجوا معرفة لغة ما لغاية ما 

* * *  

؟א
السؤال الذي حيمله العنوان يستهدف معاجلة شبهة عالقة يف أذهان بعض الناس٬، فالبعض 

هل آباء : رمبا اعترض األخوة األنصار بالسؤال عن آباء السيد أمحد احلسن بسؤال حموره
؟ والسائل يقصد اآلباء الذين يتوسطون بينه وبني أبيه  معصومون Xالسيد أمحد احلسن 

  .املهدي سالم اهللا عليهاإلمام 

 وقد يكون يف ذهن السائل بعض النصوص اليت مسعها من قبيل ما ورد عن آل حممد 
اهللا أشهد أنك كنت نوراً يف األصالب الشاخمة  يا موالي يا أبا عبد: (والسيما يف زياراhم

  .)١( )واألرحام املطهرة مل تنجسك اجلاهلية بأجناسها ومل تلبسك من مدهلمات ثيا�ا

٬، وهي بالتايل 8البد للسائل أن يفهم أن العصمة هي االعتصام باهللا : ويف اجلواب أقول
فعل املعصوم٬، أو املعتصم باهللا الصادر عنه نتيجة إخالصه وإميانه الراسخ باهللا سبحانه وتعاىل٬، 
وليس هي إذن حالة نفسية أو عضوية متوارثة يتلبس �ا اإلنسان بالضرورة ودون أن يكون 

  .ملستواه اإلمياين دور يف إجيادها٬، كما قد يتصوره البعض

فاألمر ال عالقة له بوراثة٬، بل هم  بدورهموعليه إذا كان آباء املعصوم معصومني هم 
  . اعتصموا باهللا وحتقق له التوفيق والتسديد والعصمة

إذا اتضح هذا فسيتضح أن السؤال عن عصمة آباء املعصوم أو عدمها أمر ال مدخلية له 
  . يف التعرف على عصمة املعصوم٬، وهو بالنتيجة سؤال ال معىن له

                                                            
  .٧٢١ص: الشيخ الطوسي –مصباح المتهجد  -١



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٩٨

كذلك علينا أن نفهم أن العصمة أمر باطين وبالنتيجة ال ي£عرف املعصوم إال بالنص عليه 
من قبل من ي£علمه اهللا سبحانه٬، ومعلوم أن النص الذي العامل ببواطن العباد٬، أو  8من قبل اهللا 

خيرج للناس وظيفته تعريفهم بتكليفهم٬، وتكليف الناس هو أن يتبعوا حجج اهللا دون سواهم٬، 
٬، ورمبا يكون هناك معصومون كثر سواهم وهلذا اقتصر النص على بيان هؤالء احلجج 

ورمبا أشري إىل عصمة بعض غري احلجج ولكن مل ي£نص عليهم النتفاء الداعي ملثل هذا النص٬، 
  .لدواعٍ معينة

 أو إشارة إذن أنصار اإلمام املهدي وسيدهم اليماين املوعود مل يصدر من أحد منهم قول
ي£فهم منها أن آباء السيد أمحد احلسن املخصوصني بالسؤال حجج لكي يقع السؤال عن 

  .حاهلم

* * *  

Wא
  :الرسالة األقوال يف املسألة على النحو التايلي£جمل مركز 

  .وهو أن�ه من وقت والدhم إىل أن يلقوا اهللا سبحانه: وهو مذهب أصحابنا :األول(

وهو أن�ه من حني بلوغهم٬، وال جيوز عليهم الكفر : مذهب كثري من املعتزلة :الثاين
  .والكبرية قبل النبوة

شاعرة ومنهم الفخر الرازي٬، وبه قال أبو هذيل٬، وأبو علي وهو قول أكثر األ :الثالث
هذا جممل القول يف اآلراء حول  .)١( صدور املعصية عنهم إن فيجوز: اجلبائي من املعتزلة

   .)٢( )العصمة

ولعل ما ذكره املركز خبصوص موقف علماء الشيعة من املسألة ميثل ما ميكن أن نصطلح 
الشيعة٬، على الرغم من إننا قد جند يف كلمات بعضهم ما خيالف عليه باملوقف الرمسي لعلماء 

إنّ الذي أذهب إليه يف هذا الباب إن�ه ال يقع ( :هذا املوقف٬، من قبيل قول الشيخ املفيد التايل

                                                            
  .آذا ولعل العبارة ناقصة، وإن آان المفهوم منها واضح إن شاء اهللا -١
  .٢٤ص :مرآز الرسالة -حقيقتها، أدلتها : العصمة -٢



  ٩٩ ........................................................ حبث يف العصمة
ذنب بترك واجب مفترض وال جيوز عليهم خطأ يف ذلك وال سهو يوقعهم   األنبياءمن 

ليه على غري القصد والتعمد٬، ومىت وقع ذلك منهم فيه٬، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إ
 واألئمةخاصة  عوجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه يف أسرع مدة وأقرب زمان٬، فأما نبينا 

فلم يقع منهم صغرية بعد النبوة واإلمامة من ترك واجب٬، وال مندوب إليه٬،  من ذريته 
لدالئل منه ومن بذلك٬، وقامت ا٬، وقد نطق القرآن لفضلهم على من تقد�مهم من احلجج 

   .)١( )ئمة من ذريته غريه على ذلك لأل

  .قد ي£ستشف منه أنه يقول بوقوعها منهم قبلهما) بعد النبوة واإلمامة: (فقوله

إن�ه ال جيوز (: ٬، بقوله)�ج املسترشدين(العالمة احللي يف  واملوقف الرمسي املذكور عرب عنه
يكون مرتّهاً  أنوجيب  .عمداً وال سهواً وال غلطاً يف التأويل أن يقع منه الصغائر والكبائر ال

  .)٢( )عن ذلك كلّه من أول عمره إىل آخره

ويربرون موقفهم هذا بفكرة أن عدم عصمتهم يف زمن ما يساوق وقوعهم يف املعاصي٬، 
يفهمون أن املعصومني هم احلجج    أي العلماء    ر الناس منهم٬، وهم نفّوارتكاب ما ي£
  .ينعكس على قبول الناس هلم كحججوقوع ما ينفر منهم قبل زمن حجيتهم  حصرا٬ً، وبالتايل

وال أدري ملاذا مل يالحظوا أن النتيجة٬، وهي العصمة٬، أكرب من السبب٬، وهو احلرص على 
أن احلجة ال يرتكب فقد كان يكفيهم أن يقولوا على سبيل املثال . عدم تنفري الناس من احلجة

  .ذا كما هو واضح ال يساوي العصمةما ينفر الناس منه٬، وه

عنينا معرفته حقاً هو أن حجة اهللا نا علينا أن نتذكر دائماً أن ما توبقدر تعلق األمر مبسألت
نا حقاً معصوم ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق٬، وهذا يعين أن الزمنية اليت تعني

مبعىن إننا يكفينا أن نعلم على حنو القطع أن احلجة٬، أو اخلليفة . ته الفعليةهي زمنية خالف
  .معصوم

                                                            
  .٢٥ – ٢٤ص :مرآز الرسالة - نقًال عن العصمة ،١٠٣ص ٢ج :الشيخ المفيد -  مصنفات الشيخ المفيد -١
  .٢٨ – ٢٧ص :مرآز الرسالة - العصمة -٢
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يكون هناك وجه للبحث يف عصمته قبل مباشرته الفعلية لوظيفته كخليفة فيما لو  ٬،نعم
إبان خالفته الفعلية٬، واحلال إن علمنا بعصمته  كان هلذا أثر على اعتقادنا أو قطعنا بعصمته

  .الوجه ليس ألفهامنا أو آرائنا دور يف حتديدها٬، فينتفيمصدره النص٬، و

 للوالدةاألول منذ اليوم عصمة الاحلديث عن  يف أن عاقلشك يقد ال  ٬،وعلى أي حال
اللهم إال إذا كان املفهوم من العصمة أ�ا إجبار ال إرادة للمعصوم فيه٬،  ٬،أمر أقرب إىل اللغو

   .وهذا يلزمهم كما ال خيفى

   وهي سن ختتلف بني إنسان وآخر    بالنسبة للسن اليت يكون فيها اإلنسان م£ميزاً  ٬،نعم
واحلديث هذا يشمل كل املرحلة اليت تسبق تويل ميكن احلديث عن العصمة٬، واالعتصام٬، 

اخلليفة مهامه كخليفة فعلي٬، ويدخل يف إطارها كذلك كل معصوم حمجوج خلليفة اهللا 
  .الفعلي

وعصمتهم هنا حيددها مقدار متسكهم وإتباعهم٬، أو قل اعتصامهم خبليفة اهللا٬، فخليفة اهللا 
واعتصامهم خبليفة اهللا هو عني اعتصامهم باهللا٬، باعتبار . هو من يعصمهم طاملا اعتصموا به

اخلليفة هو وجه اهللا الذي يواجه به عباده٬، وهو اهللا يف اخللق٬، وبالتايل تكون عصمة خليفة اهللا 
  . هلم 8هلم هي عصمة اهللا 

إمكانية أن يكونوا مسددين مبالئكة اهللا٬، فمن املعلوم  بقي أن نعرف أن ما تقدم ال ينايف
  .أنه حىت هذه املالئكة تطيع خليفة اهللا

ويف هذا الصدد ميكن أن نرى يف كثري من النصوص أن خلفاء اهللا مسددين وحمفوفني 
مالئكة تأخذ بأيديهم إىل اخلريات٬، وهذا قد يرى فيه  فقد يوكل اهللا �مبعناية إهلية خاصة٬، 

هذا الشخص هو أن  ولكن علينا أن نالحظ هنا أمراً مهماً. البعض نقضاً حلديثنا السالف
احملفوف بالعناية سيتعرض شأنه شأن غريه من البشر لالمتحان اإلهلي٬، وستكون نتيجة 

  .عناية اهللا وتوفيقه وعصمته االمتحان هذا الفيصل الذي يتقرر على أساسه استحقاقه

ملاذا هذا االختصاص له بالعناية دون سواه من البشر٬، واجلواب إن : نعم قد ي£شكل بالقول
النصوص وإن كانت متنحنا أن نقطع �ذه العناية بالنسبة حلجة اهللا٬، غري إن هذا ال مينع أن 



  ١٠١ ........................................................ حبث يف العصمة
تكون شاملة لغريه من البشر أيضا٬ً، سواًء أسعفتنا النصوص يف هذا اäال٬، أم مل تسعفنا٬، فليس 

وعلى فرض مشوهلا لغري حجة اهللا يسقط اإلشكال كما .  متحققكل ما مل يرد فيه نص غري
  .  هو واضح

ولو تقيدنا بتخصيصها حبجة اهللا فإ�ا ال مدخلية هلا يف عصمته طاملا علمنا أنه كغريه 
سيكون ممتحنا٬ً، وستكون عصمته استحقاقاً يظفر به نتيجة إخالصه واعتصامه باهللا سبحانه 

  . وتعاىل

صراع إن العصمة : ملسألة بصياغة أخرى قد تكون أكثر وضوحاً فأقولتقرير ا ورمبا ميكن
حمك  متواصل ال هوادة فيه مع األنا٬، ومن هذه اجلهة يكون املعصوم٬، أو املعتصم باهللا على

اعتصام و مغالبة للنفس كون مثةدائمة٬، ففي كل وقت البد أن تاالختبار واالمتحان بصورة 
ألن  ؛٬، و�ذا ال يبقى لإلشكال عني وال أثر8تسديد منه باهللا وإخالص له ليقابل بتوفيق و

العصمة ليست معطى يتم اكتسابه يف زمن معني وينتهي األمر٬، ومن الواضح أن من يريد 
وفر لغريه٬، ال يتم له النقض على العصمة بدعوى أن حجة اهللا حيظى يف زمن ما بعناية ال تت

. معطى يتم اكتسابه يف حلظة ما وينتهي األمرنقضه ما مل يكن مبتنياً على افتراض أن العصمة 
متاماً كمن يدرس زمناً ما للحصول على شهادة املاجستري مثال٬ً، فإذا ما ظفر �ا ميكنه أن يترك 

ولعل من ينقض ينطلق من فكرة . الدراسة دون أن يكون لذلك تأثري على كونه حاصالً عليها
  . أن العصمة حالة نفسية٬، أو عضوية كما يعربون

* * *  

  

  

  



Wא
تبدو   إن صحت    ٬، وهي تروي الكتب السنية قصة شرب أم أمين بول النيب 

 اهللا صلى النيب بول شربت أمين أم إن: ( حادثة غري مقصودة٬، ففي تلخيص احلبري البن حجر
 مسنده يف سفيان بن احلسن عليها ينكر ومل ٬،بطنك النار تلج ال إذاً :فقال وسلم عليه

 ٬،قيس بن األسود عن النخعي مالك أيب حديث من نعيم وأبو والطرباين والدارقطين واحلاكم
 فخارة إىل الليل من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قام :قالت ٬،أمين أم عن ٬،العزى نبيح عن
 فلما ٬،شعرأ ال وأنا فيها ما فشربت عطشانة وأنا الليل من فقمت ٬،فيها فبال البيت جانب يف

 قد قلت ٬،الفخارة تلك يف ما فأهريقي قومي ٬،أمين أم يا :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أصبح
 أما قال مث نواجذه بدت حىت وسلم عليه اهللا صلى النيب فضحك :قال ٬،فيها ما شربت واهللا
 مالك وأبو .بطنك تشتكي لن :بلفظ العسكري أمحد أبو ورواه .أبداً بطنك تبجعن ال واهللا

 أن أخربت ٬،جريج ابن عن ٬،الرزاق عبد رواه أخرى طريق وله أمين أم يلحق مل ونبيح ضعيف
 فإذا فجاء ٬،سريرة حتت يوضع مث عيدان من قدح يف يبول كان وسلم عليه اهللا صلى النيب
 رضأ من معها جاءت حبيبة أم ختدم كانت بركة هلا يقال المرأة فقال يء٬،ش فيه ليس القدح
 وكانت .يوسف أم يا صحة :قال ٬،شربته :قالت؟  القدح يف كان الذي البول أين :احلبشة
 حممد عن داود أبو وروى .فيه ماتت الذي مرضها كان حىت قط مرضت فما يوسف أم تكىن
 ٬،حكيمة عن ٬،جريج ابن عن ٬،حجاج عن كالمها معني بن حيىي وتابعه الطباع بن عيسى بن
 عيدان من قدح وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول كان :قالت أ�ا رقيقة بنت أميمة أمها عن
 يف اهلروي ذر أبو ورواه واحلاكم حبان ابن رواه وهكذا ٬،بالليل فيه يبول سريره حتت

 قضيتان أ�ما دحية ابن وصححه للشيخني الدارقطين الزامات على خرجه الذي مستدركه
 أمين أم بركة غري يوسف أم بركة أن ووضح السياق اختالف من واضح وهو المرأتني وقعتا
 غسل ماء بعض شربت أ�ا رافع أيب امرأة سلمى رواية يف وقع) فائدة( أعلم واهللا موالته
 يف الطرباين أخرجه .النار على بدنك اهللا حرم :هلا فقال ٬،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .)١( )ضعف السند ويف حديثها من األوسط

                                                            
 .١٨٣ – ١٨٢ص ١ج :ابن حجر -تلخيص الحبير  -١
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املرويات أصبح هلا اليوم صدى مدوٍ بعد الفتوى اليت أطلقها مفيت مصر علي مجعة  هذه

وقد أثارت هذه . )١( اليت قال فيها أن بول النيب طاهر٬، وأن الصحابة كانوا يتربكون بشربه
  .الفتوى موجة من السخط والسخرية

إذا كان  والقول بطهارة بول النيب واحلق إن مثل هذه الفتاوى تدخل يف دائرة الغلو٬، 
منطلقه تقديس شخص النيب وكل ما يتعلق به٬، فالنيب أرفع مكانة مما قد تصله خواطرنا٬، 

  .وليس هو حباجة ملثل هذه الفتاوى اليت ال تسعفها النصوص

* * *  

؟
طرحه البعض    على أية حال    قد يكون هذا السؤال غريبا٬ً، وهو غريب حقا٬ً، ولكن 

  :واستشهد ببعض الروايات من قبيل٬، هذه

أنه يرى من خلفه كما يرى من بني يديه٬، وأنه إذا مشى أثر قدمه  روي عن النيب (
 الشريف يف احلجر ومل يؤثر يف الرمل٬، وأن اخللق بعد املوت تبلى أجسادهم وتصري ترباً

إذا وقف يف الشمس ال ظل له٬،  ٬، وأنهال يبلى وال يصري رميماً» صلوات اهللا عليه«وجسده 

                                                            
النبي،  الرسول هو أن آل جسد "بول" إن األساس في فتوى تبرك الصحابة بـ :قال جمعة في تصريحات صحافية -١

أطيب من ريح المسك  Xأحد منه، فكان عرقه  في ظاهره وباطنه طاهر وليس فيه أي شيء يستقزر أو يتأفف
في النبي صلى اهللا عليه  فكل شيء: "وأضاف جمعة ،وتوزعه على أهل المدينة وآانت أم ِحرام تجمع هذا العرق
واهللا دخلت على آسري : "الحديبية قالوفي حديث سهيل بن عمرو في صلح  وسلم طاهر بما في ذلك فضالته،

وحينما  "مثل أصحاب محمد وهم يعظمون محمدا فما تفل تفلة إال ابتدرها أحدهم ليمسح بها وجهه وقيصر فلم أجد
فقال له الرسول صلي اهللا عليه وسلم  من دمه بعد الحجامة اهللا بن الزبير شيئًا أعطى النبي صلي اهللا عليه وسلم لعبد

فقال له الرسول صلي اهللا عليه وسلم  ،في قرار مكين :قال ؟ دفنته أين :فرأي النبي عليه شيء فقال لهادفنه، فرجع 
 فأخذ العلماء من: "منك وويل لك من الناس بطنك ال تجرجر في النار واستطرد جمعة قائال ويل للناس ،أراك شربته"

بأن آل جسد النبي صلى اهللا عليه وسلم  هيثمي حكمًاوالدارقطني وال هذا ومنهم اإلمام ابن حجر العسقالني والبيهقي
واألمام  "الشفاء"القاضي عياض في  وباطنه، وعلي ذلك جماهير العلماء آما نص على هذا أيضًا طاهر في ظاهره

وقال شيخ  .الرفعة والبلقيني والزرآشي وابن" أسمى المطالب"، واإلمام زآريا األنصاري في "الوسيط"الغزالي في 
صلى اهللا عليه وسلم وعدَّ األئمة ذلك في خصائصه  تكاثرت األدلة على طهارة فضالته" العسقالني اإلسالم ابن حجر

  .فقد استقر األمر من أئمتهم على القول بالطهارة فال يلتفت إلى ما وقع مما يخالف ذلك
ليس آجسد أحد آخر، فقد غسل والمعراج  وأوضح جمعة أن سبب طهارة آل جسد الرسول أنه تهيأ للوحي ولإلسراء

وأخرى في الكعبة وآانت تنام عيناه وال ينام قلبه، وآان صلى  مرة في بني ساعدة ،الملكان جوفه الشريف عدة مرات
 إن هذه الخصوصية ال تخرج النبي صلى اهللا عليه "أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وأضاف:" اهللا عليه وسلم يقول

حد االستقباح وآل األديان  هو اعتقاد من المسلمين يعظم بينهم وال يجعل شيئا منه علىوسلم عن حد البشرية وإنما 
وأشار إلى أن العقل العلمي هو الذي يتبع األدلة النقلية والحسية  .تعتقد مثل هذا وأشد في أوليائها فما بالنا في انبيائها

  .يقصر معرفته على الحسي فقط والعقلية وليس الذي
mam.com/vb/showthread.php?t=9470http://www.11e  
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للنيب٬،  وأن اإلمام إذا مات ال يبقى يف األرض أكثر من ثالثة أيام مث ينتقل إىل اجلنة مصاحباً
يرى زواره ويسمع كالمهم وال  Xيف مكانه الذي تشرف بدنه فيه٬، وهو  Xوإمنا يزار 

  .)١( )خيفى عليه شيء منهم٬، هكذا جاء يف األثر عنهم 

رأيت : قال أبو جعفر ٬،أنه ال ظل له: احلادي واألربعون: (مدينة املعاجزوورد يف كتاب 
  .  )٢( )يف أسواق سر من رأى وال ظل له يميش Xاحلسن بن علي 

شك يف أن انعدام الظل أمر ليس طبيعيا٬ً، بل هو معجز بالتأكيد٬، فالكالم عنه هو كالم  ال
وما معىن أن يكون خليفة . وال غايةعن املعجز إذن٬، واملعجز ال ميكن أن يكون بال هدف٬، 

؟  اهللا دائماً وأبداً بال ظل٬، وسواء أكان هناك حتد٬Î، أو مل يكن٬، كان هناك طلب ملعجز٬، أم ال
  ؟  أليس هذا من العبث

ميكن أن يراه شخص يف زمن معني بال ظل٬، ولكن هذا ليس أمراً طبيعيا٬ً، أو دائما٬ً،  ٬،نعم
  .ة أو دليالً هلذا الرائي٬، أو من تبلغهبل هو معجزة أجراها اهللا٬، لتكون حج

 أهل الكوفة ٬، هل كانظل كان بال سالم اهللا عليه احلسني أن اإلماملو وميكننا أن نتصور 
  ؟ قاتله أهل مكةي هل كان ال ظل له ولو كان رسول اهللا حممد  ؟ جيرؤون على قتله

لك بالنسبة لوجود واألمر ذاته يقال بالنسبة لتأثري قدمه يف احلجر دون الرمل٬، وكذ
سحابة تظل املعصوم يف زمن معني٬، كما يف الرواية السابقة٬، ويف هذه الرواية اليت يرويها 

: قال ٬،اهللا عبد بن سعد حدثنا: قال عنه اهللا رضي أيب حدثنا: )رمحه اهللا(الشيخ الصدوق 
 جابر عن عمر٬، بن املفضل عن سنان٬، بن حممد عن اخلطاب٬، أيب بن احلسني بن حممد حدثنا
اهللا رسول قال: قال ٬،األنصاري اهللا عبد بن جابر عن املكي٬، الزبري أيب عن اجلعفي٬، يزيد بن

 يف X جربئيل إىل ونظرت إال سرية يف قط علياً وجهت ما بيده نفسي والذي(: 
 وإىل املالئكة٬، من ألفاً سبعني يف يساره عن ميكائيل وإىل ميينه٬، عن املالئكة من ألفاً سبعني
  . )٣( )الظفر حسن يرزق حىت تظله سحابة وإىل أمامه٬، املوت ملك

                                                            
  .٤٦ص :حسن بن سليمان الحلي -المحتضر  -١
  .٤٤ح ٥٧٤ص ٧ج :السيد هاشم البحراني -مدينة المعاجز  -٢
  .٢١٨ – ٢١٧ص :الشيخ الصدوق - الخصال  -٣



  ١٠٥ ........................................................ حبث يف العصمة
يظهر ) اخل ... ونظرت إال سرية يف قط علياً وجهت ما بيده نفسي والذي: (وقوله 

  .منه أن هذا حيصل يف وقت توجيهه حصرا٬ً، واهللا أعلم

املعصوم٬، واحلق إن كتب العقائد مل تذكر شيئاً من هذه األمور على أ�ا ميزة ي£عرف �ا 
ولو كانوا يعتقدو�ا بالكيفية اليت يتصورها �ا بعض احلمقى ملا وسعهم تركها٬، بل ملا وسعهم 
أن يقولوا أن العصمة أمر باطن٬، وأن املعصوم ال ي£عرف إال بنص٬، وكيف وهذه األمور ظاهرة 

  ؟ للعيان وتشكل عالمات ميكن أن يتميز �ا املعصوم

* * *  

Wא
يقول البعض أن دم املعصوم طاهر اعتماداً على اخلرب الذي رواه احلر العاملي يف قد 
 من يسيل والدم يصلي X جعفر أبا رأيت: قال ٬،اجلعفي إمساعيل عن الربقي٬، عن: (الوسائل
  .)١( )ساقه

رÏوÏاه£ وÏأَمَّا الْخÏبÏر£ ال÷ذìي : (وهذا اخلرب حممول على جرح مل يربأ٬، قال يف hذيب األحكام
رÏأَيùت£ أَبÏا  :قَالَ ٬،عÏنù إِسùمÏاعìيلَ الْج£عùفìيِّ ٬،عÏنù أَبِي عÏبùدì الل÷هì الْبÏرùقìيِّ ٬،أَحùمÏد£ بùن£ م£حÏمَّدì بùنِ عìيسÏى

 فَمÏحùم£ولٌ عÏلَى ج£رùحٍ لَازِمٍ أَوù بÏثْرٍ أَوù قَرùحٍ وÏنÏحùن£ ٬،ي£صÏل"ي وÏالدَّم£ يÏِسيلُ مìنù سÏاقìهX ìجÏعùفَرٍ 
ÏأْسÏالَت£ه£ فَإِنَّه£ لَا بÏش£قُّ إِزÏت ùن£ أَوìكùا لَا ي£مÏمÏو ìاتÏاحÏالْجِرÏالْقُر£وحِ و ÏمÏد£ أَن÷ دùعÏا بÏيمìيِّن£ فÏي ن£بìف ìبِالصَّلَاة 

  .)٢( )قَلìيلìهì وÏكَثìريِهì وÏيÏد£لñ هÏاه£نÏا عÏلَى هÏذَا التَّأْوِيلِ

 يصلي٬، وهو X جعفر أيب على دخلت: قال ٬،بصري أيب عن: (وقد ورد يف الوسائل
 ٬،دماً بثوبك أن أخربين قائدي إن: له قلت انصرف فلما ٬،دماً ثوبه يف إن: قائدي يل فقال
  .)٣( )تربأ حىت ثويب أغسل ولست دماميل يب إن: يل فقال

 عبد عن ٬،مجيعاً والعباس الربقي خالد بن وحممد أبيه٬، عن حممد٬، بن أمحد عن( :وفيه أيضاً
: X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،املرادي ليث عن مسكان٬، بن اهللا عبد عن املغرية٬، بن اهللا

                                                            
  .٤٣٤ص ٣ج :الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة  -١
  .٢٥٦ص ١ج :األحكام تهذيب -٢
  .٤٣٣ص ٣ج :الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة  -٣



     Xدي 

 :فقال 

ث آبائه 

ه بأمور 
من أبيه 
يد٬، فال 
دون أن 

اجلواب 
م يقوم 
تقاتلونه 

 مصادر 
ورثوها 

 ٬،بصري 
 هيهنا س
 أبا يا :

صار اإلمام املهد
جلده٬، مبرتلة 

كتبه بأحاديث

نا جنيب عليه
كونه مرسالً م
ألسف الشدي
 املستشكل د

؟ ولكن ال٬، ا
إن أول قائم. 

الدسكرة فتق

قد كان من
X ٬، وكتب

أيب عن ٬،عمر
ليس مسألة ن
قال مث فيه لع

إصدارات أ�ص.. 
وثيابه ٬،قيحاً

يستشهد يف ك

ل به٬، غري أنن
فوا حقيقة ك
م منكرون لأل
ا يف إشكال

؟ نقله كتبهم
...(: Xق 

عليه برميلة 

٬، فقائه 
Xحيفة علي 

  :حاديث

ع بن أمحد ن
عن فداك علت
فاطلع آخر ت

.........
وق دماً مملوة

* *  

ي Xحلسن

الس من يقول
آلن لئن يعرف
لكثرية٬، وهم
ث املشار إليها

سمعوه ومل تن
إلمام الصادق
فتخرجون ع

.  

 بدعاً من آبا
وصح ة

منها هذه األح

عن ٬،اجلمال
جع أسألك ين

بيت وبني بيين

.........
وثيابه جلده
 .)١( )عليه

* *

سيد أمحد احل

ل يفضح إفال
دعو الناس ا
ك الدالئل ال
كر األحاديث

  ؟ ولون

دثهم مبا مل يس
د ورد عن اإل
 حتتملونه٬، ف

)٢( )جة تكون

أمحد احلسن
صحف فاطمة
ديث كثرية من

سعيد بن ني
إين :له فقلت

ستراً X هللا

  .٤٣٤ص ٣ج

.........
فج والقروح ل

يءش وال ها

W
كيف إن الس

  ؟  ديث

 هذا اإلشكال
يد Xحلسن

قيم على ذلك
ذك X أنه

سى الناس يقو

ن لو أنه حد
قدلونه٬، أليس

م حبديث ال
خارجةي آخر

 يكن السيد أ
وها٬، منها مص
دل عليه أحاد

احلسني عن ٬،د
X اهللا بد
اهللا عبد أبو ع

             
ج :الحر العاملي

٣٧.  

..........
الدماميل به ن

يغسله وال ابه

א
:البعض قائالً
عن كتب احلد

لرغم من أن
سيد أمحد احل

٬، ويقXي 
ان حاهلم لو
صادرها ما عس

اهم يقولوعس
كرونه ويقاتل
يت حيدثكم
قتلكم٬، وهي

مل ٬،ي حال
كتب ورثو 

 وكل هذا تد

حممد بن محد
عب أىب على ت

فرفع ٬،كالمي

                       
-) آل البيت(عة 
٧٥ص ٥٢ج: ر

١٠٦ ......
تكون الرجل
ثيا يف يصلي

ي£شكل ا
نقالً عن 

وعلى الر
منها؛ أن الس
اإلمام املهدي
أدري ما كا
يشري إىل مص

بل ما ع
معروف سينك
منا أهل البي
فيقاتلكم فيق

وعلى أي
علمهم 

عن األنبياء٬،

أمح حدثنا
دخلت( :قال
ك يسمع أحد

                       
وسائل الشيع -١
بحار األنوار -٢



.. ١٠٧  
  هللا

 واهللا مل
 ٬،لعلم ا
 عندنا ن
 طوهلا ة
 حالل ل

 يل تأذن
 :فقال ه
 وليس 
 جلد و
 النبيني 
 :قال مث
 مثل يه

 اهللا الها
 سكت 
 جعلت 
 يءش ي

 يوم إىل

 عن ٬،ب
 مملو ور
 مثل دمي
 :له قال
 إن ٬،ون

.........
ا رسول أن
معلّ ٬،حممد أبا
هذ واهللا :له 
نإو ٬،حممد ا

صحيفة :قال
كل فيها ٬،نه
تأ :فقال إىل ه
بيده فغمزين 
لعلم إنه :ال

أو شاة مسك
علم فيه محر

مث ساعة سكت
في مصحف 
أمال يءش و
مث :قال ٬،ك
:قلت :قال 
فأي ٬،فداك ت
إ يءالش عد

رئاب بن علي
ثو جلد هو 
األد عرض يف

ق .اخلدش ش
تريدو ال عما

.........
يتحدثون عة
أ يا :X هللا
قلت :قال 
أبا يا :قال مث
؟  اجلامعة ما

بيمين علي ط
بيده وضرب 
:قال ٬،شئت 

قا ٬،العلم واهللا
م ٬،اجلفر ما 
محأ ادم أو ر
س مث ٬،بذلك 

:قال ٬،فاطمة
هو إمنا واحد

بذا وليس م
.الساعة قوم

جعلت :قلت 
بع يءوالش ر

ع عن ٬،حمبوب
:فقال اجلفر 

يف ذراعاً ون
أرش وفيها ال
وع تريدون ما

..........
الشيع إن ٬،داك
اهللا عبد أبو ل
.باب ألف ب

مث ٬،بذلك هو
وم ٬،فداك ت

وخط فيه فلق
٬،اخلدش يف
ما اصنع ك

و هذا ٬،فداك
يدريهم وما
محرأ وعاء :ل

هو وما علم
ف مصحف ما

و حرف كم
لعلم إنه :قال
تق أن إىل ئن

:قال .بذاك
األمر بعد ر

حم بن احلسن
عن صحابنا

سبعو طوهلا ة
إال قضية من

عما لتبحثون

١٧٢.  

..........
فد جعلت :
فقا :قال ٬،ب

باب كل من
ه وما لعلم

جعلت :قلت :
من وإمالء 

األرش حىت
لك أنا إمنا ٬،اك
جعلت :لت
و اجلفر عندنا
قال؟  اجلفر

لع إنه :قال ٬،
ما يدريهم ما
قرآنك من فيه
ق ٬،العلم هو

كائ هو وما ن
هو وما لعلم

األمر والنهار

عن ٬،احلسني
X أ بعض
صحيفة تلك
وليس إليه
 إنكم :قال

٢ – ١٧١ص :ر

.........
قلت :قال .ك

باب ألف منه
م له يفتح ب
إنه :قال مث

:قال ٬،جلامعة
 اهللا سول

إليه الناس ج
فدا جعلت :

قل :قال .ضب
ع إن :قال ٬،
ما ٬،فداك ت
العلم هو اهللا
وم  طمة
ف ما واهللا ت
واهللا هذا :ت

كان ما لعلم
لع إنه :قال ٬،م

 بالليل دث

 بن وحممد د
X اهللا عبد أبا
ت :فقال ؟ عة

الناس حيتاج
مث طويالً كت

             
ن الحسن الصفار

........ ة
لك بدا عما
X ًيفتح بابا

باب ألف علياً
األرض يف ة
ا ما يدريهم 

رس بذراع عاً
حيتاج يءش ل
قلت :قال ؟

مغض كأنه هذا
٬،ساعة سكت

جعلت :قلت 
و هذا :قلت

فاط ملصحف
مرات ثلت ا
قلت :قال .ها
 عندنا إن :ل

العلم هو واهللا
حيد ما :قال 
  

حممد بن محد
أ سأل( :قال

اجلامع ما :له 
حي كلما فيها 

فسك ؟ اطمة
                       

محمد بن - جات 

حبث يف العصمة
 سل ٬،حممد
X علياً معلّ

ع اهللا رسول
ساعة فنكت
وما اجلامعة
ذراع سبعون
وكل وحرام

؟ حممد أبا يا
ه أرش حىت

س مث ٬،بذلك
:قال .بعري

ق .والوصيني
مل عندنا نإو

هذ قرآنكم
إليها وأوحى
قال مث ساعة
و هذا ٬،فداك
؟ العلم هو

.)١( )القيمة

أمح حدثنا
ق ٬،عبيدة أيب

فقال .علماً
الفاجل فخذ

فا فمصحف
                       

بصائر الدر -١



     Xدي 

 على د
 أبيها ن

 صحف

 عبد أبا 
 صحف

 نبيه ض
 يسلى اً
 بذلك 

 .صحفاً

 ٬،العالء 
 ؟ فيه ء

 احلرام٬،
 حىت حد
: قلت: 

 السيف
 واهللا ي
 على يا

صار اإلمام املهد
شديد حزن ا

عن وخيربها
مص فهذا ٬،ك

مسعت( :ال
مص يف نظرت 

قبض ملا وتعاىل
ملكاً إليها ل
أحسست ذا
مص ذلك من 
  .)٢( )ن

أيب ابن سني
يءش فأي: ت
وا واحلالل 

أح إىل حنتاج
:قال .األمحر 

ا صاحب حه
إي: فقال ؟ ن

الدني وطلب

إصدارات أ�ص.. 
دخلها كان د

نفسها طيب
ذلك يكتب 

قا ٬،عثمان بن
ألين وذلك 
و تبارك اهللا 
فأرسل 8،٬ هللا
إذ هلا فقال 
أثبت حىت ع

يكون ما علم

احلس عن كم٬،
قلت: قال ض٬،

 إبراهيم
حن وال إلينا س

اجلفر عندي
يفتح للدم ح
احلسن بنو هذا
و احلسد هم
.  

.........
وقد ٬،يوماً ني
ويط أبيها ى

علي وكان

ب محاد عن ٬،ز
ومائة شرين

إن :فقال ؟
اهللا إال يعلمه
٬،X منني

مسع كلما ب
ع فيه ولكن

احلك بن علي
األبيض اجلفر

إ وصحف ٬،
الناس حيتاج ما

وع. اخلدش
يفتح إمنا لك
ه أيعرف اهللا

حيمله لكنهم
)٣( )هلم خرياً

* *  

١٧٤.  

.........
وسبعني مخسة

على عزاها 
و ذريتها يف

العزيز عبد بن
وعش مثانية نة

 فاطمة
ال ما احلزن

املؤم أمري إىل
يكتب فجعل ه

واحلرام الل

ع عن حممد٬،
عندي إن:

عيسى٬، إجنيل
ما وفيه ٬،رآناً

وأرش جللدة
وذ ٬،السالح

 أصلحك: ر
و àار أنه ر

خ لكان احلق

* *

٤ – ١٧٣ص :ر
  .١٧٧ص :ر

.........
مخ  اهللا ل

فيحسن تيها
بعدها كون

بن عمر عن ٬،د
سن يف زنادقة

ف مصحف ما
 من وفاته ن

إ ذلك كت
فأعلمته ٬،يل

احلال من فيه س

بن أمحد عن
X يقول:

وإ موسى٬، ة
قر فيه أن عم

اجل وربع لدة٬،
ا: قال ؟ محر
يعفور أيب ابن

والنهار ليل
با احلق طلبوا

             
ن الحسن الصفار
ن الحسن الصفار

  .٢٤٠ص 

..........
رسو بعد ت
يأتي جربئيل 

يك مبا خيربها
 

حممد بن محد
الز تظهر :ول
وما :فقلت :

من فاطمة على
فشك وحيدثنا 

فقويل صوت
ليس نهأ أما :

ع أصحابنا٬، ن
اهللا عبد أبا ت

وتوراة داود٬،
أزع ما اطمة٬،

اجلل ونصف 
األمح اجلفر يف
ا اهللا عبد له 
أنه الليل ن

ط ولو إلنكار٬،

                       
محمد بن - جات 
محمد بن - جات 

١ج :شيخ الكليني

١٠٨ ......
مكثت فاطمة
وكان أبيها

وخيرب ومكانه
 .)١()فاطمة

أمح حدثنا
يقو X اهللا

قال .فاطمة
عل دخل 
غمها عنها

الص فسمعت
:قال مث :قال

من عدة
مسعت(: قال
د زبور: قال

فا ومصحف
اجللدة٬، فيه
يف يءش وأي

فقال للقتل٬،
يعرفون كما

واإل اجلحود

  
                       

بصائر الدر -١
بصائر الدر -٢
الش -الكافي  -٣



א א אא א ؟א
شبهة يرددها الكثريون هذه األيام٬، وبعضهم ممن ي£حسب على أهل العلم٬، مفادها أن 

  :املعصوم ال خيالف قواعد النحو٬، وللرد على هذه الشبهة سنخصص العناوين التالية

  :الروايات تكذب هذا الزعم  /أوالً
وردت يف كتاب مستدرك الوسائل للمريزا النوري روايات تنقض ما يزعمه القائلون 

٬، وجواز القراءة باللحن مع القرآن إعرابباب وجوب تعلم (: بالشبهة٬، وضعها حتت عنوان
  :هذه الروايات بعض ٬، إليكم)١()اإلمكانعدم 

فَلَنِع*م#  و#لَقَد* ن#اد#ان#ا ن8وح§﴿اآلية الكرمية  Xقرأ أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن حممد بن مسلم
: جعلت فداك لو نظرت يف هذا أعين العربية٬، فقال: مث قلت! نوح: قلت ٬،نوحاً: ﴾الْم8جِيب8ونَ

  .)دعين من سهككم

: بالفتح وهو فاعل حقه الرفع٬، وحني يقول له حمدثه )نوح(يقرأ هنا  X اإلمام الصادق
 اإلنسانوالسهك ريح كريهة جيدها . )سهككم دعين من(: لو نظرت يف العربية جييبه بقوله

 .)٢( صدأ احلديد ورائحة السمك الزخنة أيضاًفيمن يتعرق وهو 

نك رجل لك فضل٬، لو إ(: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن حويزة بن أمساء: وفيه
  ).ال حاجة يل يف سهككم هذا :فقال ٬،نظرت يف هذه العربية

بالفتح يف الرواية األوىل فهو يف هذه الرواية ) نوح(قد قرأ  Xوإذا كان اإلمام الصادق 
نظرت يف لو : (ومع ذلك يقول له أمساء بن حويزةكما يظهر٬،  من القرآن٬، مل يقرأ شيئاً

أحواله ال يعري أمهية لعلم  كل أو كثري من كان يف Xأنه  ستظهر منهاألمر الذي ي) العربية
  .النحو

  ).من اàمك يف طلب النحو سلب اخلشوع(: أنه قال Xعن الصادق  وفيه

                                                            
  .٢٨٠ – ٢٧٨ص ٤ج :الميرزا النوري -مستدرك الوسائل  -١
  ).سهك(صحاح الجوهري مادة : انظر على سبيل المثال -٢



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ١١٠

  .)أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه(: Xقال كذلك و

أظن هذه الروايات كافية ليعرف اجلميع أن النحو ال يصلح ميزاناً يوزن به كالم 
إن من املمكن استيحاء داللة بل . املعصوم٬، فإن وافقه يكون معصوما٬ً، وإن خالفه ال يكون

وسيأيت الحقاً حديث . خمالفته اًسع أحدليس بعلم على احلقيقة٬، حبيث ال ت النحومنها على أن 
  .�ذا الشأن

  :آيات قرآ�ية كثرية ختالف النحو /ثانياً

أكثر اآليات اليت سأستشهد �ا موجودة يف الكثري من املواقع املسيحية على شبكة 
على أن القرآن خيالف النحو العريب٬، وبالتايل   كما يزعمون   االنترنيت٬، وهم يستدلون �ا 

جهل منهم٬، وقلة حيلة  وهذا بطبيعة احلال. يزعمون أنه ليس من عند اهللا سبحانه وتعاىل
بالتأكيد٬، فهم حياولون أن يردوا على اهلجمات اليت تتعرض هلا كتبهم عرب اهلجوم على القرآن 

رب من فعلتهم٬، فاحلق إن من يطبلون للنحو ولكن طبعاً علينا أن نعت. �ذا األسلوب املتهالك
العريب٬، ويصورونه وكأنه قانون إهلي ال تنبغي خمالفته٬، هؤالء هم من وضع بيد املسيحيني هذا 

  : أما اآليات فإليكم بعضها. السالح املفلول

  . )١(﴾بِن8ورِه%م* ُهللاكَم#ثَلِ الذ%ي اس*ت#و*قَد# ن#اراً فَلَمَّا أَض#اَءت* م#ا ح#و*لَه8 ذَه#ب# ا م#ثَلُه8م*﴿  ١

ذهب  :كان جيب أن جيعل الضمري العائد على املفرد مفرداً فيقولحبسب قواعد النحو و
  .اهللا بنوره

أن   حبسب قواعد النحو     وكان جيب. ﴾ت#م#سَّن#ا النَّار8 إِلDا أَيَّاماً م#ع*د8ود#ةً لَن*﴿  ٢
   .أياماً معدودات :فيقول ٬،القلة وا�م أرادإحيث  جيمعها مجع قلة

 و#م%ن قَالَ إِم#اماً ل%لنَّاسِ ج#اع%لُك# إِنِّي قَالَ فَأَت#مَّه8نَّ بِكَل%م#ات\ ر#بُّه8 إِب*ر#اه%يم# اب*ت#لَى و#إِذ%﴿  ٣
  .والظاملون فاعل ولكن اآلية مل ترفعه. )٢(﴾الظDال%م%ني# ع#ه*د%ي ي#ن#الُ الَ قَالَ ذُرِّيَّت%ي

                                                            
  .١٧: البقرة -١
 .١٢٤: البقرة -٢



  ١١١ ........................................................ حبث يف العصمة
ـك%نَّ و#الْم#غ*رِبِ الْم#ش*رِقِ ق%ب#لَ و8ج8وه#كُم* ت8و#ل�واْ أَن الْبِرَّ لDي*س#﴿  ٤  بِاللّه% آم#ن# م#ن* الْبِرَّ و#لَ
 و#الْي#ت#ام#ى الْقُر*ب#ى ذَوِي ح8بِّه% ع#لَى الْم#الَ و#آت#ى و#النَّبِيِّني# و#الْك%ت#ابِ و#الْم#آلئ%كَة% اآلخ%رِ و#الْي#و*مِ

 و#الْم8وفُونَ الزَّكَاةَ و#آت#ى الصَّالةَ و#أَقَام# الرِّقَابِ و#ف%ي و#السَّآئ%ل%ني# السَّبِيلِ و#اب*ن# و#الْم#س#اك%ني#
 ص#د#قُوا الDذ%ين# أُولَئ%ك# الْب#أْسِ و#ح%ني# والضَّرَّاء الْب#أْس#اء ف%ي و#الصَّابِرِين# ع#اه#د8وا إِذَا بِع#ه*د%ه%م*
ولكن الرب أن تؤمنوا٬، : وحبسب النحو كان ينبغي أن يقول. )١(﴾الْم8تَّقُونَ ه8م8 و#أُولَئ%ك#
  . الصابرون باعتبار عطفها على املوفون: أن تؤتوا٬، وأن تقيموا الصالة٬، وأيضاً: وكذلك

 لَع#لDكُم* قَب*ل%كُم* م%ن الDذ%ين# ع#لَى كُت%ب# كَم#ا الصِّي#ام8 ع#لَي*كُم8 كُت%ب# آم#ن8واْ الDذ%ين# أَيُّه#ا ي#ا﴿  ٥
 و#ع#لَى أُخ#ر# أَيَّامٍ مِّن* فَع%دَّةٌ س#فَرٍ ع#لَى أَو* مَّرِيضاً م%نكُم كَانَ فَم#ن مَّع*د8ود#ات\ أَيَّاماً # ت#تَّقُونَ
 إِن لDكُم* خ#ي*ر§ ت#ص8وم8واْ و#أَن لDه8 خ#ي*ر§ فَه8و# خ#ي*راً ت#طَوَّع# فَم#ن م%س*ك%نيٍ طَع#ام8 ف%د*ي#ةٌ ي8ط%يقُون#ه8 الDذ%ين#
أن جتمع مجع كثرة٬،    حبسب النحو    والصيام ثالثون يوماً فكان جيب . )٢(﴾ت#ع*لَم8ونَ كُنت8م*
 .أياماً معدودة: فيقول

 ت#ح*ل%قُواْ و#الَ الْه#د*يِ م%ن# اس*ت#ي*س#ر# فَم#ا أُح*ص%ر*ت8م* فَإِنْ ل%لّه% و#الْع8م*ر#ةَ الْح#جَّ و#أَت%مُّواْ﴿  ٦
 مِّن فَف%د*ي#ةٌ رَّأْس%ه% مِّن أَذًى بِه% أَو* مَّرِيضاً م%نكُم كَانَ فَم#ن م#ح%لDه8 الْه#د*ي8 ي#ب*لُغَ ح#تَّى ر8ؤ8وس#كُم*

 الْه#د*يِ م%ن# اس*ت#ي*س#ر# فَم#ا الْح#جِّ إِلَى بِالْع8م*ر#ة% ت#م#تَّع# فَم#ن أَم%نت8م* فَإِذَا ن8س8ك\ أَو* ص#د#قَة\ أَو* ص%ي#امٍ
 لDم* ل%م#ن ذَل%ك# كَام%لَةٌ ع#ش#ر#ةٌ ت%لْك# ر#ج#ع*ت8م* إِذَا و#س#ب*ع#ة\ الْح#جِّ ف%ي أَيَّامٍ ثَالثَة% فَص%ي#ام8 ي#جِد* لDم* فَم#ن
. )٣(﴾الْع%قَابِ ش#د%يد8 اللّه# أَنD و#اع*لَم8واْ اللّه# و#اتَّقُواْ الْح#ر#امِ الْم#س*جِد% ح#اض%رِي أَه*لُه8 ي#كُن*

  .تلك عشر كاملة: أن يقول   حبسب النحو   والصواب 

 ٧  ﴿D٤(﴾فَي#كُونُ كُن لَه8 قَالَ ث%مَّ ت8ر#ابٍ م%ن خ#لَقَه8 آد#م# كَم#ثَلِ اللّه% ع%ند# ع%يس#ى م#ثَلَ إِن( .
  .كن فكان: والصواب لغوياً أن يقول

                                                            
 .١٧٧: البقرة -١
 .١٨٤ – ١٨٣: البقرة -٢
 .١٩٦: البقرة -٣
 .٥٩: عمران آل -٤
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 م%ن أُنزِلَ و#م#ا إِلَيك# أُنزِلَ بِم#ا ي8ؤ*م%ن8ونَ و#الْم8ؤ*م%ن8ونَ م%ن*ه8م* الْع%لْمِ ف%ي الرَّاس%خ8ونَ لDك%نِ﴿
 س#ن8ؤ*ت%يهِم* أُو*لَئ%ك# اآلخ%رِ و#الْي#و*مِ بِاللّه% و#الْم8ؤ*م%ن8ونَ الزَّكَاةَ و#الْم8ؤ*ت8ونَ الصَّالَةَ و#الْم8ق%يم%ني# قَب*ل%ك#
  .واملقيمون الصالة: أن يقول حنوياً والصواب. )١(﴾ع#ظ%يماً أَج*راً

 ع#زِيز§ و#اللّه8 اللّه% مِّن# ن#كَاالً كَس#ب#ا بِم#ا ج#ز#اء أَي*د%ي#ه8م#ا فَاقْطَع8واْ و#السَّارِقَةُ و#السَّارِق8﴿  ٨
 .يديهما: والصواب حنوياً. )٢(﴾ح#ك%يم§

٩  ﴿Dذ%ين# إِنDذ%ين# آم#ن8واْ الDاآلخ%رِ و#الْي#و*مِ بِاللّه% آم#ن# م#ن* و#النَّص#ار#ى و#الصَّابِؤ8ونَ ه#اد8واْ و#ال 
الصابئني كما ورد : والصواب حنوياً. )٣(﴾ي#ح*ز#ن8ونَ ه8م* و#الَ ع#لَي*هِم* خ#و*ف§ فَالَ ص#ال%حاً وع#م%لَ

  :يف آيتني أخريني مها

﴿Dذ%ين# إِنDذ%ين# آم#ن8واْ الDه% آم#ن# م#ن* و#الصَّابِئ%ني# و#النَّص#ار#ى ه#اد8واْ و#الDاآلخ%رِ و#الْي#و*مِ بِالل 
 . )٤(﴾ي#ح*ز#ن8ونَ ه8م* و#الَ ع#لَي*هِم* خ#و*ف§ و#الَ ر#بِّهِم* ع%ند# أَج*ر8ه8م* فَلَه8م* ص#ال%حاً و#ع#م%لَ

﴿Dذ%ين# إِنDذ%ين# آم#ن8وا الDذ%ين# و#الْم#ج8وس# و#النَّص#ار#ى و#الصَّابِئ%ني# ه#اد8وا و#الDأَش*ر#كُوا و#ال Dإِن 
  .)٥(﴾ش#هِيد§ ش#ي*ٍء كُلi ع#لَى اللDه# إِنD الْق%ي#ام#ة% ي#و*م# ب#ي*ن#ه8م* ي#فْص%لُ اللDه#

 اللّه% ر#ح*م#ت# إِنD و#طَم#عاً خ#و*فاً و#اد*ع8وه8 إِص*الَح%ه#ا ب#ع*د# اَألر*ضِ ف%ي ت8فِْسد8واْ و#الَ﴿   ١٠
يف ) رمحة(فالصواب حنوياً أن يتبع امسها ) إن(قريب خرب : وقوله. )٦(﴾الْم8ح*ِسنِني# مِّن# قَرِيب§

  .قريبة: فيكونالتأنيث٬، 

. )٧(﴾قَرِيب§ السَّاع#ةَ لَع#لD ي8د*رِيك# و#م#ا و#الْم%يز#انَ بِالْح#قِّ الْك%ت#اب# أَنز#لَ الDذ%ي اللDه8﴿   ١١
 .قريبة: فكان الصواب حنوياً أن يتبع امسها بالتأنيث فيقول) لعل(خرب ) قريب(هنا 

 أَن% قَو*م8ه8 اس*ت#س*قَاه8 إِذ% م8وس#ى إِلَى و#أَو*ح#ي*ن#ا أُم#ماً أَس*ب#اطاً ع#ش*ر#ةَ اثْن#ت#ي* و#قَطDع*ن#اه8م8﴿   ١٢ 
 و#ظَلDلْن#ا مَّش*ر#ب#ه8م* أُن#اسٍ كُل� ع#ل%م# قَد* ع#ي*ناً ع#ش*ر#ةَ اثْن#ت#ا م%ن*ه8 فَانب#ج#س#ت* الْح#ج#ر# بِّع#ص#اك# اض*رِب

                                                            
 .١٦٢: النساء -١
 .٣٨: المائدة -٢
 .٦٩: المائدة -٣
 .٦٢: البقرة -٤
 .١٧: الحج -٥
 .٥٦: األعراف -٦
 .١٧: الشورى -٧



  ١١٣ ........................................................ حبث يف العصمة
 و#لَك%ن ظَلَم8ون#ا و#م#ا ر#ز#قْن#اكُم* م#ا طَيِّب#ات% م%ن كُلُواْ و#السَّلْو#ى الْم#نَّ ع#لَي*هِم8 و#أَنز#لْن#ا الْغ#م#ام# ع#لَي*هِم8
  .اثين عشر سبطاً: والصواب. )١(﴾ي#ظْل%م8ونَ أَنفُس#ه8م* كَان8واْ

 كَان8واْ إِن ي8ر*ض8وه8 أَن أَح#قُّ و#ر#س8ولُه8 و#اللّه8 ل%ي8ر*ض8وكُم* لَكُم* بِاللّه% ي#ح*ل%فُونَ﴿   ١٣
  .يرضومها: والصواب .)٢(﴾م8ؤ*م%نِني#

 و#ي#ذْه#ب#ا بِِسح*رِه%م#ا أَر*ض%كُم مِّن* ي8خ*رِج#اكُم أَن ي8رِيد#ان% لَس#اح%ر#ان% ه#ذَان% إِنْ قَالُوا﴿   ١٤
  .هذين: والصواب. )٣(﴾الْم8ثْلَى بِطَرِيقَت%كُم8

 أَفَت#أْت8ونَ مِّثْلُكُم* ب#ش#ر§ إِلDا ه#ذَا ه#لْ ظَلَم8واْ الDذ%ين# النَّج*و#ى و#أَس#رُّواْ قُلُوب8ه8م* لَاه%ي#ةً﴿   ١٥
أسر٬، إال إذا قيل أ�ا على لغة أكلوين الرباغيث٬، : والصواب. )٤(﴾ت8ب*ص%ر8ونَ و#أَنت8م* السِّح*ر#

  .وهي شاذة

 نَّارٍ مِّن ث%ي#اب§ لَه8م* قُطiع#ت* كَفَر8وا فَالDذ%ين# ر#بِّهِم* ف%ي اخ*ت#ص#م8وا خ#ص*م#ان% ه#ذَان%﴿   ١٦
  .اختصما: والصواب. )٥(﴾الْح#م%يم8 ر8ؤ8وس%هِم8 فَو*قِ م%ن ي8ص#بُّ

 ع#لَى إِح*د#اه8م#ا ب#غ#ت* فَإِن ب#ي*ن#ه8م#ا فَأَص*ل%ح8وا اقْت#ت#لُوا الْم8ؤ*م%نِني# م%ن# طَائ%فَت#ان% و#إِن﴿   ١٧
 بِالْع#د*لِ ب#ي*ن#ه8م#ا فَأَص*ل%ح8وا فَاءت* فَإِن اللDه% أَم*رِ إِلَى ت#ف%يَء ح#تَّى ت#ب*غ%ي الDت%ي فَقَات%لُوا الْأُخ*ر#ى

  .اقتتلتا: والصواب. )٦(﴾الْم8قِْسط%ني# ي8ح%بُّ اللDه# إِنD و#أَقِْسطُوا

 لَو*لَا ر#بِّ فَي#قُولَ الْم#و*ت8 أَح#د#كُم8 ي#أْت%ي# أَن قَب*لِ مِّن ر#ز#قْن#اكُم مَّا م%ن و#أَنف%قُوا﴿   ١٨
  .وأكون: والصواب. )٧(﴾الصَّال%ح%ني# مِّن# و#أَكُن فَأَصَّدَّق# قَرِيبٍ أَج#لٍ إِلَى أَخَّر*ت#نِي

أل�ا  ؛سالسلَ: والصواب. )٨(﴾و#س#ع%رياً و#أَغْلَاالً س#لَاس%لَا ل%لْكَاف%رِين# أَع*ت#د*ن#ا إِنَّا﴿   ١٩
  .ممنوعة من الصرف فال تنون

                                                            
 .١٦٠: األعراف -١
 .٦٢: التوبة -٢
 .٦٣: طه -٣
 .٣: األنبياء -٤
 .١٩: الحج -٥
 .٩: الحجرات -٦
 .١٠: المنافقون -٧
 .٤: اإلنسان -٨
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   . اختصما: والصواب حنوياً. )١(﴾ه#ذَان% خ#ص*م#ان% اخ*ت#ص#م8وا ف%ي ر#بِّهِم*﴿   ٢٠

  . اقتتلتا: والصواب حنوياً. ﴾و#إِنْ طَائ%فَت#ان% م%ن# الْم8ؤ*م%نِني# اقْت#ت#لُوا فَأَص*ل%ح8وا ب#ي*ن#ه8م#ا﴿   ٢١

 كُنت8م* إِن لDكُم* خ#ي*ر§ ت#ص#دَّقُواْ و#أَن م#ي*س#ر#ة\ إِلَى فَن#ظ%ر#ةٌ ع8س*ر#ة\ ذُو كَانَ و#إِن﴿   ٢٢
  .ذا ع£سرة: والصواب حنوياً. )٢(﴾ت#ع*لَم8ونَ

بطبيعة احلال هم لديهم خترجيات  .وتوجد مواضع أخرى تركتها اكتفاء مبا ذكرت
وتأويالت يلتفون من خالهلا على قواعد النحو٬، فيفترضون حمذوفات ومقدرات٬، ويسحبون 

  .)٣( الداللة هلذا املعىن٬، أو ذاك٬، وعلى العموم يوجد يف جرا�م الكثري من احليل

ما خالفه ي£حكم عليه امليزان الذي ي£وزن به الكالم٬، و ن النحو هوإولكن أليسوا يقولون 
يتجهون حنو امليزان يرتقون فتوقه٬، ويسدون بأنه خطأ٬ٌ، فما باهلم ينحرفون هنا عن طريقتهم٬، و

  ؟! ثقوبه٬، وما أكثرها

ي£نبئهم بأن حنوهم هل يقولون بأن القرآن هو امليزان الذي ي£وزن به النحو٬، إذن فالقرآن 
يط بكل الظواهر اللغوية والنحوية٬، وهو بالتايل أداة قاصرة ال ميكن االحتكام قاصر وغري حم

  .إليها يف تقييم كالم املعصوم٬، بل وال غريه

ألنك إذا ما    كما قد يتصور البعض    دل على حالة إجيابية الترقيعات بطبيعة احلال ال ت
ي٬، وجلأت إىل التمحالت واللف والدوران٬، تكون قد عرض عليك ما خيالف قاعدة النحو

تستطيع أن متارس  فإذا ما انفتح الباب مرة .ن شاهق وعلى أرنبة أنفه املتعايلأسقطت النحو م
كل قيمة ميكن أن يفترضها له ل مرة٬، ومع كل كالم٬، فيفقد النحو بالنتيجة نفس اللعبة يف ك

  .أربابه

                                                            
 .١٩: الحج -١
 .٢٨٠: البقرة -٢
وهي لغة " َلَساِحَراِن َهَذاِن ِإْن: ("٤٨٩ص ٢ج :الشيخ الطبرسي - إليكم هذا المثال من تفسير جوامع الجامع  -٣

بلحرث ابن آعب، جعلوا االسم المثنى نحو األسماء التي آخرها ألف آعصا وسلمى ولم يقلبوها ياء في الجر والنصب، 
  ). لهما ساحران: خبر مبتدأ محذوف تقديره" ساحران"نعم و : هنا بمعنى" إن: "وقيل



  ١١٥ ........................................................ حبث يف العصمة
جيدوا اإلطار النحوي املناسب ألكثر ما قيمة هذا العلم املزعوم الذي ميكن ملدمنيه أن  إذ

اهللا بن أيب  لعبد الفرزدق حينما قالوهل ي£الم  ؟ الصور قبحاً يف عرف قواعدهم نفسها
  ؟ )١( )علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا: (إسحاق

* * *  

א Wא
وسيلة لتوصيل مضمون٬،    كما يعرفها علم اللغة احلديث٬، وكما هي حقيقتها   اللغة 

إىل م£رسÏل إليه٬، أو متلقي٬، فهي شأ�ا شأن أي قناة٬، أو ) باث(أو معىن٬، أو رسالة من م£رسìل 
إيصال٬، يتحدد النجاح والفشل يف استعماهلا بقدرة املرسل على توصيل رسالته للمتلقي  وسيلة

  .أو عدمها

م شأنه شأن غريه من البشر يكتسب لغته ويتعلم قوانينها وافتراضاhا من الوسط واملعصو
 ت ألسنةالذي يعيش فيه٬، فإذا كان عربياً اكتسب لغة العرب الذين يعيش بينهم٬، وإذا كان

  .٬، فلسانه جيري جمرى ألسنتهمهلجة من اللهجات جتري يف مسار هؤالء

اك هلجات خمتلفة وهناك ما يسمونه لغة جامعة٬، ويف حالة كاليت تعيشها الثقافة العربية هن
أو مشتركة٬، أو فصيحة٬، مس�ها ما شئت٬، وكانت هذه هي احلال منذ ما قبل اإلسالم إىل يوم 

أو حىت من   أليس من األفضل : (وهنا قد ينقدح سؤال يف بعض األذهان هو. الناس هذا
  ؟ )املشتركة أو الفصحى أن ينطق املعصوم بلسان اللغة   الواجب٬، كما قد حيلو للبعض 

وللجواب عن هذا السؤال البد أن نستحضر مهمة املعصوم٬، وقد علمنا مما تقدم أن 
املعصوم هو املعتصم باهللا عن حمارم اهللا٬، وإن وظيفته أن يهدي الناس٬، فال ي£دخلهم يف باطل 

أن  أقصى ما ميكنوفيما يتعلق جبواب السؤال٬، فإن من الواضح أن . وال ي£خرجهم من حق
أن يستخدم اللغة بطريقة ناجحة يكفيه    واملراد حجة اهللا حتديداً     ي£قال هنا هو أن املعصوم

وال يقدح يف عصمته وال يف حجيته إن هو كلم تكفي إليصال املضامني اليت يريد إيصاهلا٬، 

                                                            
  .١٤٤ – ١٤٣ص ٥ج :دار الكتب العلمية - بيروت  |م١٩٩٨|١ط :البغدادي –خزانة األدب  -١

فقد قال له . من المال إال مسحتًا أو مجرف* * * وعض زمان يابن مروان لم يدع : والحادثة متعلقة بقول الفرزدق
 .بما يسوءك وينوءك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا: ؟ فأجابه)مجرف(عالم رفعت : اهللا عبد
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يكفيه أن يبني ما يريد توصيله  :وبكلمة أخرى. الناس باللهجة وباملستوى الذي يفهمون
مل يكن  Xفهذا موسى . حىت مسألة البيان ليست مما ي£شترط حبجة اهللابل باألحرى . للناس

   .يبني ومع ذلك فهو حجة من حجج اهللا تعاىل على خلقه ال يسعهم إال اإلميان به وإطاعته

 الDذ%ي ه#ذَا مِّن* خ#ي*ر§ أَن#ا أَم*﴿ :  Xعلى لسان فرعون وهو يصف موسى   قال تعاىل 
  .)١(﴾ي8بِني8 ي#كَاد8 و#لَا م#هِني§ ه8و#

 و#ي#ض%يق8 # ي8كَذiب8ون% أَن أَخ#اف8 إِنِّي ر#بِّ قَالَ﴿ :   Xعلى لسان موسى    وقال تعاىل 
  .)٢(﴾ه#ار8ونَ إِلَى فَأَر*س%لْ ل%س#انِي ي#نطَل%ق8 و#لَا ص#د*رِي

  .)٣(﴾قَو*ل%ي ي#فْقَه8وا # لiس#انِي مِّن ع8قْد#ةً و#اح*لُلْ﴿ :ومثله قوله تعاىل

 إِنِّي ي8ص#دِّقُنِي رِد*ءاً م#ع%ي# فَأَر*س%لْه8 ل%س#اناً م%نِّي أَفْص#ح8 ه8و# ه#ار8ونُ و#أَخ%ي﴿ :وقوله تعاىل
  .)٤(﴾ي8كَذiب8ون% أَن أَخ#اف8

 أيب عن ٬،الثمايل محزة أيب عن ٬،حمبوب بن احلسن عن ٬،أيب حدثين: (ورد يف تفسري القمي
 معه وكان امللك عبد بن هشام فيها حج اليت السنة يف جعفر أيب مع حججت :قال ٬،الربيع
 وقد البيت ركن يف X جعفر أيب إىل نافع فنظر ٬،اخلطاب بن عمر موىل األزرق بن نافع

 هذا :فقال ؟ الناس عليه تتكافأ الذي هذا من ٬،املؤمنني أمري يا: هلشام فقال الناس عليه اجتمع
 آلتينه: نافع فقال . طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد هذا ٬،الكوفة أهل نيب

 فاذهب: هشام فقال نيب٬، وصي ابن أو نيب وصي أو نيب إال فيها جييبين ال مسائل عن فألسألنه
 :فقال X جعفر أيب على أشرف مث الناس على واتكأ نافع فجاء ختجله٬، أن فلعلك فسله إليه
 وحرامها حالهلا عرفت وقد والفرقان والزبور واإلجنيل التوراة قرأت قد إين ٬،علي بن حممد يا

 أبو إليه فرفع نيب٬، وصي ابن أو نيب وصي أو نيب إال فيها جييبين ال مسائل أسألك جئت وقد
 :فقال ؟ سنة من  وحممد عيسى بني كم أخربين :فقال .سل :فقال رأسه X جعفر

 ٬،سنة فخمسمائة بقويل أما :فقال .مجيعاً بالقولني أخربين :قال ؟ بقولك أو بقويل أخربك

                                                            
 .٥٢: الزخرف -١
 .١٣ – ١٢: الشعراء -٢
  .٢٨ – ٢٧: طه -٣
 .٣٤: القصص -٤



  ١١٧ ........................................................ حبث يف العصمة
 م%ن قَب*ل%ك# م%ن أَر*س#لْن#ا م#ن* و#اس*أَلْ﴿ اهللا قول عن فأخربين :قال .سنة فستمائة بقولك وأما

 وبني بينه وكان حممد سأل الذي ذا من ﴾ي8ع*ب#د8ونَ آل%ه#ةً الرَّح*م#نِ د8ون% م%ن أَج#ع#لْن#ا رُّس8ل%ن#ا
 بِع#ب*د%ه% أَس*ر#ى الDذ%ي س8ب*ح#انَ﴿ :اآلية هذه X جعفر أبو فتال :قال!  سنة مخسمائة عيسى

 )١(﴾آي#ات%ن#ا م%ن* ل%ن8رِي#ه8 ح#و*لَه8 ب#ار#كْن#ا الDذ%ي اَألقْص#ى الْم#س*جِد% إِلَى الْح#ر#امِ الْم#س*جِد% مِّن# لَي*الً
 اهللا حشر أن املقدس بيت إىل به أسرى حني  حممداً اهللا أراها اليت اآليات من فكان

 اهللا رسول بن يا صدقت :نافع قال) إىل أن قال... ( واملرسلني النبيني من واآلخرين األولني
 الزبور ويف اإلجنيل يف وأمساؤكم التوراة يف وخلفاؤه اهللا رسول أوصياء واهللا أنتم جعفر أبا يا
 :فقال X ملوسى وأصحابه فرعون قول حكى مث. غريكم من باألمر أحق وأنتم ٬،القرآن ويف
 ﴾لَم8ه*ت#د8ونَ إِنَّن#ا ع%ند#ك# ع#هِد# بِم#ا ر#بَّك# لَن#ا اد*ع8﴿ ٬،العامل أيها يا أي ﴾السَّاح%ر8 أَيُّه#ا ي#ا و#قَالُوا﴿
 :فقال ﴾ي8بِني8 ي#كَاد8 و#لَا﴿ ٬،موسى يعين  م#هِني§ ه8و# الDذ%ي ه#ذَا مِّن* خ#ي*ر§ أَن#ا أَم*﴿: فرعون قال مث
  .)٢( )اخل...  الكالم يبني مل

  .مل يكن ي£بني الكالم Xفموسى 

يكفي املعصوم متاماً أن ي£وصل الرسالة اليت حيملها٬، ويبينها للناس٬، وال يلزمه على  ٬،إذن
اإلطالق أن يراعي ما تواضع عليه الناس من تسمية بعض الكالم بأنه األرقى واألفصح وما إىل 

  . ذلك

النحو ت£وقع يف اللبس أحيانا٬ً، فيستدعي األمر مراعاة هذه عدم مراعاة قواعد  إن: قد ي£قال
  .القواعد

مجيع الناطقني بالعربية يعرفون قواعدها النحوية  أنيزعم  أن ألحدال ميكن : أقول
خيفقون يف استعمال اللغة  إ�محد يقول  أويراعو�ا كل املراعاة يف حديثهم ومع ذلك ال

وي£سجله الرقيب ) ذهب الولدÏ إىل املدرسةُ: (هم قد يقولون ٬،نعم .غراضهمأوتوظيفها لتأدية 
  .  ولكن املعىن يصل على أية حال ٬،النحوي عليهم خمالفة حنوية

                                                            
  .١: اإلسراء -١
  .٢٨٥ – ٢٨٤ص ٢ج :علي بن إبراهيم القمي - تفسير القمي  -٢
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 ما ميكن أن نصطلح عليه باللغة العامة اآلن يتكلم تقريباً وعلينا أن نالحظ أن اجلميع
وتستعري كثرياً من الكلمات  ٬، وهي لغة تتحرى املفهوم من الكلمات٬،)وليس العامية(

من مجيع وهي لغة مفهومة  بل متيل للتسكني٬، الفصيحة٬، وال تراعي احلركات اإلعرابية٬،
وعلى هذا ال يصح القول بضرورة . الناطقني بالعربية٬، ويستخدمها عادة املثقفون يف أحاديثهم

إشكالكم ال : نقولمراعاة احلركات اإلعرابية٬، وحىت لو ذهبنا معهم إىل آخر الشوط٬، فإننا 
يتطلب أكثر من مراعاة احلركات اإلعرابية يف مواطن اللبس٬، أما املراعاة التامة الكاملة فال 
تعدو عن كو�ا مطلباً ترفيا٬ً، ال يقول بضرورته بالنسبة للمعصوم إال من تنقصه احلصافة 

  .ويفتقر للدليل

* * *  

א א Wא
يراها البعض خمتلفة عما سبق٬، فمخالفة القواعد يتصوره البعض خطأ٬، هنا مسألة قد 

  .واخلطأ برأيهم ال جيوز حبق املعصوم

خر هنا٬، فما وعلى الرغم من أننا ناقشنا مسألة اخلطأ فيما سبق٬، غري أننا سنقول كالماً آ
ولنا كذلك٬، بل نراه خمالفة للنحو٬، والفرق بني التعبريين هو أن ق يسمونه خطأ ال نسميه

يستبطن معىن إننا نرى قواعد النحو املعروفة قوانني صحيحة البد من التزامها٬، وال ) خطأ(
يعين أننا ننظر لقواعد النحو على أ�ا ال تكتسب قوة ) خمالفة(ينبغي حبال خمالفتها٬، بينما قولنا 

  .بأن هلا نفعاً من نوع ما   فيما بعد    القانون الذي ال جيب خمالفته٬، وإن قلنا 

من يتحدث عن خمالفة قواعد النحو عليه أن يكون مطلعاً على حقيقة هذه القواعد  ٬،إذن
هي قوانني نابعة من نفس الظاهرة اللغوية٬، مبعىن إ�ا تشكل جزءاً من ماهيتها٬، النحوية٬، وهل 

  ؟ أم إ�ا نظام تنظيمي خارجي مت تشكيل اللغة طبقاً له بلحاظات ما

عقول    منبثقة عن نفس اللغة٬، أم إن العقل البشري هل قواعد النحو : وبكلمة أخرى
  هو من أنتجها٬، وافترض أ�ا تعرب عن حقيقة اللغة ؟  النحاة 



  ١١٩ ........................................................ حبث يف العصمة
أعن العرب : س£ئل ذات مرة اخلليل بن أمحد الفراهيدي فقد ولنستشهد بكلمة قاهلا

إن العرب نطقت على سجيتها ( :؟ فأجاب أخذت هذه العلل٬، أم اخترعتها من نفسك
وعللت مبا . ٬، وعرفت مواقع كالمها٬، وقام يف عقوهلا علله٬، وإن مل ي£نقل ذلك عنهاوطباعها

فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست٬، وإن يكن هناك علة . عندي أنه علة ملا عللته منه
فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي ... غري ما ذكرت٬، فالذي ذكرته حمتمل أنه علة 

      .)١( )فليأيت �املعلول أليق مما ذكرت با

كن هذه القواعد أن كالم العرب تنتظمه قواعد٬، أو علل٬، ول اخلليل يف هذا النص يفترض
يف كالمهم٬، فكان أن عمد إىل اختراع٬، أو استنباط ما حيتمل أن  املفترضة غري منصوص عليها
بعدم إمكانية أن ال يقطع    كما يشهد ذيل كالمه    واخلليل . يكون هو القاعدة٬، أو العلة

بقي الباب مفتوحاً أمام يكون ما صنعه من قواعد ليس هو القاعدة أو العلة احلقيقية٬، بل ي£
  .أفضل وأقرب من حماولتهاحملاوالت األخرى اليت ميكن أن تكون 

وميكن هنا أن نلمح حقيقة اجلهد النحوي لتنظيم كالم العرب على وفق قواعد معينة٬، 
شأن كل الظواهر األخرى    العرب على أنه ظاهرة ختضع بدورها فالنحويون نظروا لكالم 

هذه لعلل وأسباب أكسبته صورته النسقية احملددة٬، فعملوا على استخراج ما حيسبونه    
ومن الواضح أن اجتهادهم خاضع ملعيار اخلطأ والصواب٬، . العلل٬، أو األسباب٬، أو القواعد

ما قالوه٬، وأن يأيت مبنظومة قواعدية تبتعد كثريا٬ً،  كما أن من املمكن متاماً أن يقول غريهم غري
  .أو قليالً عن تلك اليت شادوا هيكلها

* * *  

Wא
٬، وسارت عليه أجياهلم٬، فإن نتحدث عن املنهج الذي اختطه علماء النحو وإذا شئنا أن

فيها٬، ومن اليت وقعوا  عني املالحظة لن ختطئ تلك االحنرافات الواضحة عن املنهج العلمي
  :هذه االحنرافات اليت ميكن أن نشري إليها يف العجالة ما يلي

                                                            
القاهرة  –الدآتور تمام حسان عالم الكتب  -  األصول: نقال عن. ٦٥ص: اإليضاح في علل النحو للزجاجي -١

  .١٦٢ – ١٦١ص :م٢٠٠٠
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  :صفة املعيارية  ١

ي£فترض مبن يريد استنباط القوانني اليت تتحكم بظاهرة معينة٬، أن يدرس هذه الظاهرة 
بالتفضيل٬، والتقييم٬، فيعمد إىل مراقبتها حبيادية ودومنا تدخل منه  موضوعية٬، دراسة وصفية٬،

  .ذلك من تدخالت يفرضها عقله٬، أو ذوقه على املادة املدروسة وما إىل

ولكن مراقبة منهج النحاة يكشف عن تدخالت واسعة من قبيل تصنيف اللغة إىل لغة 
أو تركيباً بأنه صحيح٬، ولكنهم تعبريا٬ً، فصيحة٬، بل إ�م كثرياً ما يصفون  فصيحة وأخرى غري

  .ن األوليصفون غريه بأنه أفصح٬، فيلتزمون بالثاين دو

٬، )١(  هم من حدد مفهوم الفصاحة٬، كما يقول الدكتور متام حسانلغوينين النحاة والإمث 
  ! توقفت بانتهائه٬، وقبائل معينة كانت حكراً عليها زمناً معيناًوحددوا هلا 

يومئ إىل مقارنة بني اللغة األدبية وبني " الفصحى"إن لفظ : (يقول الدكتور متام حسان
وهو أفعل تفضيل  ٬،"األفصح"ألن الفصحى مؤنث  ؛أقل منها فصاحةصور لغوية أخرى 
وال ينبغي أن يقال إن املفضل عليه هو لغات القبائل اليت رفض النحاة . يقتضي مفضالً عليه

غري "وإمنا تسمى " الفصيح"ألن الوصف املناسب هلذه اللغات ليس  ؛األخذ عنها
  . )٢()"الفصيح

  :صفة االستقراء الناقص  ٢

. )٣( )علم مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب(: النحاة علم النحو بأنه فيعر�
ويقول . )٤( )وهو علم استخرجه املتقدمون فيه من استقراء كالم العرب(: ويقول ابن السراج
الذين اعتنوا بالقياس والنظر فيما يعد من صلب كالم العرب٬، وما ال (: أبو إسحاق الشاطيب

                                                            
  .٩٧ص :األصول مصدر سابق -١
  .٩٨ص :األصول -٢
الدآتور  - نقال عن رأي في أصول النحو وصلته بأصول الفقه ،٤١ص: السكاآي في القسم النحوي من المفتاح -٣

  .١٠٤ – ٩٨ص ١٥ج :مؤسسة آل البيت - مجلة تراثنا  - السيد مصطفى جمال الدين
  .نقال عن رأي في أصول النحو ،٣٧ص ١ج :البن السراج - األصول  -٤



  ١٢١ ........................................................ حبث يف العصمة
قال بعض و. )١( )إال بعد االستقراء التام٬، وال نفوه إال بعد االستقراء التام شيئاًيعد٬، مل يثبتوا 

   .)٢( )لست أعقل النحو إال استقراء مث قياساً(: احملدثني

من كالم العرب إال جزءاً يسرياً  وايستقرئولكن املتتبع يسجل على صنيع النحويني أ�م مل 
. نطقت به العرب٬، بل هو كذلك حىت لو قيس بكالم فصحائهم مباال يكاد ي£ذكر إذا ما قيس 

أن ي£ضعف كثرياً من النتائج اليت   كما ال خيفى    من شأنه  االستقراء الناقص للغة العربو
بل . ي£ستقرأ من اللغةأ�ا ال تصلح لوصف ما مل  فأقل ما ي£قال يف هذه النتائج. سطرها النحاة

أو ي£نظر إليها على أ�ا القوانني اليت تنتظم كالم العرب٬،  �ا٬،هي باألحرى ال تصلح لئن يوثق 
إذ من املمكن أن يكون يف غري  .أو اليت ينبغي أن يلتزمها من يريد النطق كما تنطق العرب

املستقرأ من اللغة ما خيالف القواعد اليت استنبطت من جزئها املستقرأ٬، أو لعل مثة ظواهر 
بل ما الذي جيعلهم مطمئنني لعدم وجود . ا القواعد املناسبةأخرى بقيت جمهولة٬، ومل توضع هل

  ؟ ظواهر يف غري املستقرأ تنقض هيكل القواعد الذي أشادوه؛ كله أو بعضه

الذين أُخذ عنهم اللسان العريب من بني قبائل العرب (ومما يدل على االستقراء الناقص إن 
٬، ومل يؤخذ عن غري هؤالء من قيس ومتيم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني: هم

سائر قبائل العرب٬، وباجلملة فإنه مل يؤخذ عن حضري قط٬، وال عن سكان الرباري ممن كان 
 ؛يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر األمم الذين حوهلم٬، فلم يؤخذ من خلم وال من جذام

العربية٬، وال من أل�م كانوا جماورين ألهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون يف صالhم بغري 
أل�م كانوا جماورين للنبط  ؛أل�م كانوا باجلزيرة جماورين لليونان٬، وال من بكر ؛تغلب والنمر

أل�م كانوا سكان البحرين خمالطني للهند والفرس٬، وال من  ؛القيس والفرس٬، وال من عبد
وسكان اليمامة  أهل اليمن ملخالطتهم للهند واحلبشة ولوالدة احلبشة فيهم٬، وال من بين حنيفة

وال من ثقيف وسكان الطائف ملخالطتهم جتار األمم املقيمني عندهم٬، وال من أهل حواضر 
ألن الرواة الذين نقلوا لغة العرب صادفوهم حني ابتدأوا ينقلو�ا قد  ؛احلجاز كاملدينة ومكة

  . )٣( )خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم

                                                            
  .عن رأي في أصول النحو نقًال ،٧١ص: دراسات في العربية وتاريخها -١
  .عن رأي في أصول النحو نقًال، ٧٨ص): في أصول النحو(األستاذ سعيد األفغاني في آتابه  -٢
 . ٢١ص :١٩٩٢ ١ط الرياض –دار الشواف . الدآتور عبد الكريم محمد األسعد - الوسيط في تاريخ النحو العربي -٣
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أفصح العرب عليا هوازن : (القبائل الفصيحة٬، بقولهوقد حدد أبو عمرو ابن العالء 
  .)١( )وسفلى متيم

وعلى املستوى الزمين توقفوا يف االستشهاد عند منتصف القرن الثاين٬، فختموا من 
علماً . ما يقرب منه أو )ـه ١٥٠(عام ابن هرمة املتوىف  إبراهيمي£ستشهد بشعرهم بالشاعر 

  .٬، كما سيتضحأن الشعر كان املادة األساس اليت اعتمدوا عليها

وقد سبق أن أشرنا إىل أ�م كانوا معياريني ينتقون من الكالم ما يرون فيه مسة الفصاحة٬، 
اعتماداً على مقاييسهم٬، األمر الذي يعين أ�م حىت على مستوى اجلزء املستقرأ من اللغة كانوا 

  .بعض الظواهر اللغوية والنحويةيهملون 

ولقد كان مساعهم عن العرب : (مدافعاً عن االستقراء الناقص يقول الدكتور متام حسان
جيري حبسب منهج حمدد ذي اختيارات تارخيية واجتماعية وجغرافية معينة٬، فكان هلم انتقاء يف 

وانتقاء من ) اجلزيرةوسط شبه (وانتقاء يف املكان ) من امرئ القيس إىل ابن هرمة(الزمان 
) قيس ومتيم وأسد وطيئ وهذيل ومبن تبدى من هذه القبائل دون من حتضر(قبائل الوسط 

ولقد أجروا استقراء على ما وصل إىل أيديهم من النصوص مستغنني به عن غريه مما مل يصل 
  .)٢( )إليهم٬، فكان ذلك منهم استقراء ناقصاً وهو مطلب العلم املضبوط أو الصناعة

كي نفهم دفاع الدكتور متام حسان ينبغي أن يعرف القارئ أن الدكتور متام يرى أن ول
من أهم خصائص العلم املضبوط هو أن يكون موضوعيا٬ً، فال يسمح الباحث لعواطفه وآرائه 

واملوضوعية كما يرى تقوم على . ومعتقداته الشخصية بالتدخل يف توجيه الظاهرة املدروسة
  .)٣( قراء الناقصدعامتني أوالمها االست

وبطبيعة احلال ال غبار على كالم الدكتور٬، باستثناء فكرته عن االستقراء الناقص الذي 
  .جعله الدعامة األوىل للموضوعية٬، فلنتابع معه لنتفهم منطقه بصورة أجلى

                                                            
  .٨٩ص :تمام حسان -  األصول -١
  .٥٧ص: األصول -٢
  .١٦ص: األصول: انظر -٣



  ١٢٣ ........................................................ حبث يف العصمة
يرى الدكتور أن االستقراء التام ملا ال يقع حتت احلصر متعذر٬، وهو يقصد هنا أن إحصاء 

قالته العرب أمر غري ممكن٬، وهو حمق متاماً بقوله هذا٬، ويرى أن ال نقف عاجزين٬، كل ما 
ويقصد �ذا املبدأ أن . فنكتفي باالستقراء الناقص٬، وجنرب نقصه من خالل اعتماد مبدأ احلتمية

نعتقد بأن ما صدق من حكم على املفردات اليت خضعت لالستقراء صادق حتماً على ما مل 
  .)١( ٬، فيكون ما غاب من املفردات مبرتلة ما حضر منهاراءخيضع منها لالستق

واضح أن أول ما ينطبع يف أذهاننا عند قراءة كالم الدكتور أنه يريدنا أن نؤمن مببدأ 
  .احلتمية الذي صاغه على أنه مصادرة ال جيوز لنا التساؤل عن ما يسوغها

يعي جيداً ما يقول فليس هو جاهال٬ً، وال متعنتاً كما قد ي£ظن٬،    يف احلقيقة   والدكتور 
. على أنه صناعة   ويريده    فالدكتور يرى النحو  .للغاية ما هو وجيهكالمه يف بل رمبا كان 

٬، يرى فيها أن املعرفة ختتلف عن )الصناعات واملعارف(وقد وضع يف كتابه مقدمة بعنوان 
ت£بىن على قواعد٬، وحتتاج إىل التمرن٬، بينما املعرفة علم    كما يقول   الصناعة؛ فالصناعة 

ويضرب لذلك مثالً توضيحيا٬ً، بأبيات . )٢( يكفيه فيه التحصيل دون حاجة إىل التمرن
يكون  قصيدة٬، إذا قطعناها كما يفعل العروضيون لنعرف البحر الشعري الذي ينتظم أبياhا٬،

٬، بينما على تطبيقها تمرنواعد البد من الألن علم العروض مبين على ق ؛عملنا هذا صناعة
  .٬، فال مترن هناوتذكر معرفة معناها ال يقتضي منا غري معرفة باملعجم

؟ معناه أن الدكتور متام حسان يريد من  ولكن ما معىن أن يكون النحو صناعة ال معرفة
لم يوافق ٬، فإذا ما اتبعها املتكالنحو أن يكون آلة لضبط الكالم على أصول وقواعد معينة

فيكون النحو �ذه احلالة شبيهاً باملنطق الصوري الذي يعرفونه . كالمه طريقة العرب بالكالم
    . بوصفه آلة تعصم الفكر من الزلل عند مراعاhا

) آلة(ي£دخله حيز التوظيف٬، فيكون وسيلة وعلينا أن نالحظ أن صريورة النحو صناعة 
هو  ٬، ويصبح اهلدف٬، أو الغايةأو غاية تتمثل بصون اللغة وعدم السماح بالفوضى ٬،هلدف

وبالنتيجة ال ضرورة حتتم أن . وهو من له األولوية٬، )اآللة(اهلاجس الذي يوجه حركة النحو 
أي إننا لن �تم كثرياً . �تم باآللة بأكثر من أن نضمن صالحها إلجناز الوظيفة املبتغاة منها

                                                            
  .١٧ص :نفسه: انظر -١
  .١٥ص: األصول :انظر -٢
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ريية النحو عن نظام اللغة كما هو٬، بل يكفي أن حنقق جزءاً صاحلاً من هذه التعبريية مبسألة تعب
  .حيقق لنا الغاية

فمن خالل االستقراء الناقص نستطيع استنباط قواعد حنوية نشعر أ�ا كافية الستيعاب 
   على مستوى النقد    احتماالت التشكالت٬، أو العالقات بني املفردات٬، ونستطيع بعد ذلك

على مستوى    أن نتخذ من هذا القواعد قوانني حناكم على وفقها ما يردنا٬، ونستطيع 
  .أن نتخذ منها قوانني نصوغ كالمنا طبقاً هلا   اإلنشاء 

إذن املهم أوال٬ً، وقبل كل شيء هو أن يكون لدينا معيار نزن به الكالم٬، واالستقراء 
  .الناقص يتيح لنا إمكانية احلصول عليه

مسألة تعبريية  كلياً جاهلنستطيع أن نتال   بد أن يكون هذا واضحاً وال   ولكننا 
يف نفس اللغة فال  فطاملا كان هذا النظام م£ستبطناً. احلقيقي عن نظام اللغةالقواعد املستنبطة 

٬، شك يف أنه سيكون فاعالً بطريقة ما٬، وسيكون له دور يف جناح٬، أو فشل املعيار املستنبط
  . بعده منه حبسب قرب املعيار٬، أو

ونسعى يف هذا السبيل  إذن البد أن نستنبط املعيار من خالل استنطاق نفس اللغة٬،
وهذا ما يقول النحاة أ�م حصلوا  جاهدين عسى أن نظفر بأقرب صورة ممكنة لنظام اللغة٬،

إن العرب : (٬، الذي نعيده هنا مع تعليق توضيحي٬، قالعليه٬، كما يستشف من قول اخلليل
نطقت على سجيتها وطباعها٬، وعرفت مواقع كالمها٬، وقام يف عقوهلا علله٬، وإن مل ي£نقل 

هذا املقدار من كالمه يوحي بال شك بأنه يفترض وجود نظام مستبطن يف اللغة٬، ). ذلك عنها
ولو بصورة غري شعورية٬، وينهجون    األصليني على األقل   يتسرب يف عقول مستخدميها 

فإن . وعللت مبا عندي أنه علة ملا عللته منه( :قائالً اخلليل ويواصل .هم على وفق افتراضاته
أكن أصبت العلة فهو الذي التمست٬، وإن يكن هناك علة غري ما ذكرت٬، فالذي ذكرته 

ا ذكرت باملعلول فليأيت فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي أليق مم... حمتمل أنه علة 
  .)�ا

  .هنا يصف عمله بأنه حماولة لبلوغ النظام املستبطن يف اللغة



  ١٢٥ ........................................................ حبث يف العصمة
: واضح إنه بعد كل هذا الذي قلناه يبقى السؤال القدمي قائما٬ً، وغري م£جاب٬، والسؤال هو

   ؟  هل حقاً إن االستقراء الناقص حيقق للنحويني ما يتطلعون إليه

مل    قلت أو كثرت    كال٬، ومن أين هلم أن يظنوا بأن قوانني أخرى :واجلواب هو 
؟ وما يدريهم٬، لعل ما فاhم ميكن أن يكون مؤثراً يف كامل التصور النحوي الذي  تÏفُتùه£م
بل الواقع يشري إىل أن النحاة يشعرون بنقص منظومتهم وحاجتها املستمرة للتجديد . شادوه

حماوالhم البحثية الكثرية٬، بدءاً من مدرسة الكوفة اليت غايرت ا يفسر واملساءلة٬، وهذا م
  .سابقتها البصرية٬، مروراً بابن مضاء األندلسي٬، وليس انتهاء بنحويي زماننا هذا

كان البد من عدم غلق  تقراء كل ما قالته العرب متعذراًيف ظل ظروف جتعل اس ٬،نعم
العرب٬، وعدم إغالقها بتاتا٬ً، وهذا ما انتبه له اخلليل  باب احملاوالت٬، واملالحظة املستمرة لكالم

فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هي أليق مما ذكرت باملعلول : (على األرجح حني قال
  ). فليأيت �ا

إبقاء الباب مفتوحاً ال يتناقض مع فكرة الصناعة٬، بقدر ما جيعل منها واقعاً متحركاً 
هر٬، كما أنه مينع من حتول النحو إىل سلطة تضطهد اجلديد٬، يستوعب كل ما يستجد من ظوا

  .اليت رمبا كانت أقرب إىل حقيقة اللغة اجلديدةوتضيع الرؤى 

من النظر  بالتأكيد مينعنا ٬، فإنهيقتضي عدم حتول النحو إىل سلطة وإذا كان املنطق السليم
  .ينبغي اخلضوع له كامل مكتملقانون إىل النحو بصورته الفعلية٬، أو اليت بني أيدينا على أ�ا 

إن علينا أن ننظر لصناعة النحو على أ�ا آلية ننتفع : بل ألذهب إىل أبعد من هذا٬، فأقول
منها يف حتديد معىن ما يقال أو يكتب٬، وننحي كامالً فكرة اختاذها فيصالً يف حتديد الصائب٬، 

  .)١( وغري الصائب من الكالم

ا حنو خمتص مثالً باللغة األدبية٬، وآخر بلغة القرآن٬، وما الضري بالنتيجة من أن يكون لن
؟ بل ما احملذور اخلطري الذي نقع فيه إذا ما حاولنا جتريد هيكل حنوي  وثالث بلغة عصر ما

                                                            
  .هذه الفكرة على أية حال فكرة سخيفة، ولعل النحاة المتبجحين أشاعوها ليحظوا بمنزلة تميزهم عن غيرهم -١
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؟ أليست اللغة كائناً متطورا٬ً، فلماذا اجلمود على صورة  يستوعب ما يسمونه اآلن هلجات
  ؟ واحد فقط

االستقراء الذي قاموا به ليس فقط ناقصا٬ً، بل هو ناقص جدا٬ً، أخرياً ال ينبغي أن ننسى أن 
   .وخضع للكثري من التحكمات٬، كما مر٬، وكما سيأيت

  :القياس قبل االستقراء  ٣

وملا كانت الرحلة إىل البادية للسماع مل تبدأ : (متام حسان �ذا اخلصوص الدكتور يقول
فقد وجد النحاة " بعج النحو ومد القياس وشرح العلل"إال بعد أن كان ابن أيب اسحق قد 

أنفسهم ينظرون يف املسموع ويف أيديهم أصول ثابتة يقيسون عليها ويتخذون معايري حىت 
  .)١( )بالنسبة ملا يقوله الفصحاء

حبسب هذه احلقيقة اليت يذكرها الدكتور متام حسان٬، واليت تدل عليها الكثري   النحاة 
يضعون العربة أمام احلصان على حد تعبري املثل٬، فاملنهج العلمي    من الشواهد واملواقف 

أما أن يكون . مث على ضوئه يتم القياس وتقع�د القواعد واالستقراُء يستدعي أن يسبق السماع£
أن النحوي يسمع اللغة بقصد العثور على القاعدة  اس متقدماً على السماع٬، فهذا يعينالقي

املقررة يف ذهنه سلفا٬ً، وعندئذ لن يتواىن قيد أمنلة يف وصم ما خيالف التصور القار يف ذهنه 
على أنه شذوذ٬، أو هلجة٬، أو خطأ حنوي٬، ويف أحسن األحوال تراه يعمد آللية التأويل وتقليب 

  .برجاء العثور على وجه يناسب قاعدته الوجوه٬،

نستطيع تفسري االعتراضات٬، والتخطئات   على ضوء هذا االحنراف املنهجي    ولعلنا 
الكثرية اليت كان النحاة األوائل يواجهون الشعراء �ا٬، من قبيل ما روي عن عبداهللا بن اسحق 

  .اة٬، ومها من أوائل النح)ـه١٤٩ت(وعيسى بن عمر ) ـه١١٧ت(احلضرمي 

وله معه قصص اهللا بن اسحق احلضرمي مع الفرزدق٬،  وقد سبق أن روينا قصة عبد
  :كما عابه يف قوله: (عن الشعر والشعراء٬، بقوله ما نقله الشيخ حممد الطنطاوي أخرى٬، منها

  حباصب كنديف القطن منثورِ*** شÏمال الشام تضربنا  مستقبلني
                                                            

  .٩٦ – ٩٥ص :مصدر سابق -  األصول -١



  ١٢٧ ........................................................ حبث يف العصمة
  ت£زجى خمها ريرِ على زواحف*** على عمائمنا ي£لقى وأرحلنا   

أما وجد هذا : فوجد عليه الفرزدق٬، وقال. إمنا هو رير بالرفع٬، وإن رفع أقوى: فقال
  :؟ أما إين لو أشاء لقلت املنتفخ اخلصيتني لبييت خمرجاً يف العربية

  على زواحف نزجيها حماسري*** على عمائمنا يلقى وأرحلنا 

  :ولكين واهللا ال أقوله٬، مث هجاه٬، بقوله

  اهللا موىل مواليا ولكن عبد*** اهللا موىل هجوته  ن عبدولو كا

  . )١( )موىل موال: عذره شر من ذنبه٬، فقد أخطأ أيضاً والصواب: اهللا فقال عبد

وكان عيسى بن عمر يطعن على العرب وي£خطئ : (فقد قيل عنهأما عيسى بن عمر 
يف هذا أنه كان متشدداً املشهورين منهم مثل النابغة الذبياين يف بعض أشعاره٬، ولعل السبب 

  .)٢( )متقعراً يف اللغة

إذا كان هؤالء الشعراء وأضرا�م عنهم تؤخذ اللغة٬، وعلى وفق كالمهم تقع�د : أقول
؟ أليس يعين بالضرورة أ�م  القواعد٬، فما معىن االعتراض عليهم٬، وعلى أي أساس يقوم

  ؟ حيكّمون آراءهم وتصوراhم املسبقة على كالم العرب

   :االعتماد على اللغة األدبية  ٤

لقد كان من السهل على النحاة سهولة : (يعرب الدكتور متام حسان عن هذه احلقيقة بقوله
نسبية أن يستخرجوا القواعد من اللغة األدبية٬، أما الكالم اليومي يف البيت والسوق واحملادثة 

ألن  ؛ت التسجيل احلديثةالعابرة فما أشق ما تستخرج منه القواعد حىت لو مت تسجيله بآال
فقد جتد فيه اجلملة الناقصة واجلملة اليت . هذا الكالم بعيد كل البعد عن االطراد واالستمرار

حذف بعضها واجلملة اليت عدل صاحبها عن إكماهلا واجلملة اليت تطوع السامع بإكماهلا فلم 
رة أو اإلمياءة أو يعترض عليه املتكلم أو اعترض جبملة أخرى واجلملة اليت أغنت اإلشا

                                                            
 .٧٤ – ٧٣ص ٢ط :الشيخ محمد الطنطاوي دار المعارف - نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة -١
  .٥٠ص :مصدر سابق - الوسيط في تأريخ النحو العربي -٢
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التقطيبات عن ذكرها واجلملة اليت حالت املقاطعة دون إكماهلا واجلملة اليت خالطها الضحك 
أو التثاؤب فلم تعد واضحة التركيب٬، فلهذا السبب وألسباب تعود إىل احملافظة على القرآن 

 ؛غة األدبعدل النحاة عن استنباط النحو من الكالم العادي فكان عليهم أن يلجأوا إىل ل
أل�ا لغة القرآن واحلديث والشعر٬، ولكن استشهادهم بالقرآن واحلديث كان قليالً إذا قيس 

  . )١( )باعتمادهم يف التقعيد واالستشهاد على لغة الشعر

إذن كان اعتمادهم على اللغة األدبية وهذا انتقاء وتضييق جيعل من االستقراء الناقص 
  .باعتمادهم لغة الشعر بنحو أخصمضاعف النقص٬، ويزيد التضييق 

وال أدري كيف : (كما إن مثة حمذور آخر يعرب عنه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله
يتخذ النحويون لغة الشعر مادhم يف االستشهاد حبيث كان للشعر الغلبة على عامة الشواهد 

ة خاصة للوزن والقافية ؟ ومن املعلوم أن لغة الشعر لغ اللغوية والنحوية٬، ومل يأخذوا باحلديث
فيهما سلطان٬، ومن هنا جاز للشاعر ما ال جيوز للناثر٬، فكيف تكون مادة تقوم عليها قواعد 

  .)٢( )؟ النحو

ولقد كان كالم العرب يف نظر النحاة يشمل الشعر والنثر : (ويقول الدكتور متام حسان
التطبيق فقد رأينا النحاة على حد سواء٬، ولكن ذلك كان من الناحية النظرية أما من حيث 
ولقد سبق أن بينا أن . حيتفلون بالشعر إىل درجة أهلتهم أو كادت تلهيهم عما عداه من الكالم

للشعر لغته اخلاصة اليت تسعى إىل حتقيق الغايات اجلمالية أول ما تسعى ولو كان ذلك على 
م بالضرائر الشعرية فهذه اللغة تتس. حساب عرفية االستعمال وصحة التركيب حبسب القواعد

وهلذا ال ينبغي أن نرى لغة الشعر منوذجاً لالستعمال . كما تتسم بالترخص يف القرائن اللفظية
ألنه إذا كان املقصود بإنشاء النحو وصف النموذج العادي الذي تتمثل فيه اللغة  ؛العريب

كيب والضرائر العربية الفصحى فإن لغة الشعر مبا نسبناه إليها من خصوصية البناء والتر
والرخص تقصر دون متثيل اللغة الفصحى متثيالً كامالً أو مقبوالً حىت مع التسليم بأن تكون 

على عكس ما يقول به املنهج (اللغة اليت يستنبط منها النحو هي اللغة األدبية دون غريها 
متع �ا غريه يف وهذه اخلصائص التركيبية اليت متنح الشاعر قدراً من احلرية اليت ال يت). احلديث

                                                            
  .٧٩ص :مصدر سابق -  األصول -١
  .٢٧ص ١٩٨٧ -١ط :إبراهيم السامرائي دار الفكر -  المدارس النحوية -٢



  ١٢٩ ........................................................ حبث يف العصمة
بغري تركيب اجلمل وضعت النحاة أمام املسموع من الشعر بصوره اليت ال تلتزم التزاما تاماً 

املعايري اجلمالية٬، فساعد ذلك على نشأة اخلالف بني النحاة حول رد النصوص الشعرية إىل 
لضرورة األصول النحوية٬، وعندما يعجز النحاة عن التوفيق بني الشعر والنحو يعترفون با

   .)١( )والرخصة

  :واحلديث يةآ�اءات القرترك االستشهاد بالقر  ٥

عبد اهللا بن أيب إسحاق مثل على الرغم من أن الكثري من النحاة األوائل كانوا من القراء 
احلضرمي٬، وعيسى بن عمر الثقفي٬، وأبو عمرو ابن العالء٬، واخلليل بن أمحد الفراهيدي من 

إال أن موقف ٬، الكسائي٬، وحيىي بن زياد الفراء من الكوفينيالبصريني٬، وعلي بن محزة 
  .النحويني من القراءات سجل نتيجة عكسية هلذه العالقة اليت ي£فترض أن تكون وطيدة

فالغالب األعم من النحويني كان يرفض القراءة إذا ما خالفت قياسهم النحوي٬، 
ما يصف قراءة متواترة بأ�ا كثرياً (  على سبيل املثال   ) ـه ٢١٥ت(فاألخفش األوسط 

ا يشري إىل ضعف هذا مم. أو رمبا وصل به األمر بأن يصفها بالقبح. أو أ�ا رديئة. اضطرار
  .الوازع عنده

٬، واهلاءبضم الراء٬، ) فَر£ه£نÓ: (قرأ أبو عمرو. )٢(﴾فَرِهانٌ مقبوضةٌ﴿: ففي قوله تعاىل
  .وهي قراءة سبعية متواترة. وبدون ألف

) فُع£ل(ال ي£جمع على ) فَعùالً(وعل÷ل ذلك بأن . قراءةُ ضم الراء٬، واهلاء قبيحةٌ: قال األخفش
 .اخليل) رهان(؛ ليفصلوا بينه وبني )ر£ه£نÓ(قالت العرب : وقال أبو عمرو .إال قليالً شاذاً

  .أن العرب قد أدارhا على ألسنتها٬، مع خفش يقبح هذه القراءة املتواترةفاأل

٬، على األخفش   هو والفراء    يبويهالكسائي الذي قرأ كتاب س وإذ نيمم وجهنا تلقاء
  .جند أن الرجل يتبع النهج نفسÏه

                                                            
  .٩٦ص :األصول -١
  .٢٨٣: البقرة -٢
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٬، وقرأ أبو قرأ اجلمهور ببيان الدال من السني. )١(﴾قَو*لَ اللDه8 س#م%ع# قَد*﴿: ففي قوله تعاىل
  . ومها قراءتان متواترتان. عمرو٬، ومحزة٬، والكسائي باإلدغام

٬، )قد مسع: (من قرأ: مسعت الكسائي يقول: خلف بن هشام البزارقال : قال أبو حيان
والفراء حيذو حذو شيخه٬، ويترسم ...  فبيَّن الدال عند السني٬، فلسانه أعجمي ليس بعريب

٬، وا متقنني٬، وينسب الوهم إىل القراء بأ�م مل يكونفتراه مرةً يرد قراءة متواترة. خ£طاه يف ذلك
صلى (٬، فيخطìئون يف قراءة كلمة مل يكن رسول اهللا إىل ذاكرhموفطنني٬، وإمنا يتطرق الوهم 

  .قد قرأ �ا) اهللا عليه وسلم

قرأ محزة٬، واألعمش٬، وحيىي ابن وثاب٬، . )٢(﴾بِم8ص*رِخ%يَّ أَنت8م* و#م#ا﴿: من ذلك قوله تعاىل
من ولعلها : قال الفراء ٬، وهي قراءة سبعية متواترةر الياءبكس) مبصرخيِّ: (ومحران بن أعني

) مبصرخي: (ولعله ظن أن الباء يف. ىي فإنه قل من سلم منهم من الوهموهم القراء طبقة حي
والنحويون يعللون ذلك بأن الكسر . ٬، والياء من املتكلم خارجة عن ذلكخافضة للحرف كل"ه

قال . ٬، وخص ذلك بالوصلمطرد يف لغة بين يربوع يف الياء املضاف إليها مجع املذكر السامل
  :٬، وهو األغلب العجليشاعرهم

  ما أنت باملرضيِّ: قالت له       * * * هل لك يا تايف"    : قال هلا

  .وكذلك فإن هذه اللغة حكاها قطرب٬، وأجازها أبو عمرو

رت إتباعاً للكسرة اليت ٬، إذ الياء كسياسا٬ً، كما أ�ا صحت قوهذه القراءة صحت مساعاً
ففيها . ا يعمل من موضع واحد٬، ووجه واحدواللسان معه ٬،)مبصرخيِّ إنِي: (بعدها يف

. بين يربوع ذلك  ما مييل  إليه  البدو أمثال٬، واالنسجام٬، وتقريب األصوات بعضها من بعض
  . ويكرر الفراء نسب الوهم للقراء يف مواطن متعددة

                                                            
  .١: المجادلة -١
  .٢٢: إبراهيم -٢



  ١٣١ ........................................................ حبث يف العصمة
ففي قوله  .ه يقع يف الوهم الذي ألصقه بغريه٬، فهو نفس£والفراء مل يقف عند هذا احلد

ومن العرب ). ضيزى(اء مجيعاً مل يهمزوا والقر: يقول. )١(﴾ض%يز#ى ق%س*م#ةٌ إِذاً ت%لْك#﴿: تعاىل
  .٬، ومل يقرأ �ا أحد نعلمهز٬، باهلمقسمةٌ ضÏأْزى٬، وض£ؤùزى: وبعضهم يقول. ضÏيùزى :من يقول

  .٬، قرأ �ا ابن كثريباهلمز هي قراءة سبعية متواترة) ضÏأْزى(واحلق أن 

صلى اهللا عليه (سول اهللا عن ر الفراء أكثر من تقبيح قراءة متواترةظ أن ومن هنا نالح
الشذوذ٬، وخامسة يقول ورابعة ب   كما مر   ٬، ووصف أخرى بالرداءة٬، وثالثة بالوهم )وسلم
كل ذلك مما يدلنا على أنه مل يلتزم مبا التزم به سيبويه من . ال أستحبها على هذا الوجه: عنها
ه األخفش يف رد كثري من ٬، بل اتبع منهج أستاذاآلخر عن األولقراءة سنة يأخذها أن ال

ومن املعروف كذلك أن املازين كان أحد اثنني قرأا كتاب سيبويه على األخفش ...  القراءات
األوسط٬، وتتلمذ على يديه٬، وحذا حذوه يف التنكر لبعض  القراءات املتواترة٬، فراح يطعن 

  .هالء الذين يتعلقون باأللفاظ٬، وجيهلون املعاينعلى القراء٬، ويسخر منهم٬، وعدهم من اجل

واملربد الذي ختمت املدرسة البصرية به٬، مل يكن ليستطيع التخلص مما طبعه به أستاذُه 
املازين من رد بعض القراءات املتواترة٬، والشاذة٬، وإن كان ذلك عنده أقل مما هو موجود عند 

  .الفراء٬، واألخفش األوسط

٬، جند أن الرجل قد ساقه قلم£ه للطعن يف بعض )والكامل(٬، )باملقتض(ففي كتابÏيùه 
  .)٢( )القراءات٬، ومل يلتزم بالقاعدة املشهورة املذكورة سلفاً

   فالنحويون إذن قدموا قواعدهم وأقيستهم على القراءات على الرغم من كون بعضها 
متواتر٬، وبعضها صحيح٬، بل حىت الضعيف والشاذ قد ورد من ألسنة عرب    كما يقولون 

  .مشهود هلم بفصاحة اللسان٬، ومجيعهم داخل يف عصر االستشهاد

وحىت لو : (السيد مصطفى مجال الدين يف صدد حديثه عن القراءاتيقول الدكتور 
أل�ا  ؛احلجج النحويةافترضنا بأن القرآن مل يرتل إال بواحدة منها٬، تبقى األخريات من أقوى 

                                                            
 .٢٢: النجم -١
عبد الفتاح محمد . د - حقيقة رأي البصريين والكوفيين في االستشهاد بالقراءات القرآنية على قواعدهم النحوية -٢

  .وما بعدها ١٣٠ص :بحث منشور على شبكة االنترنيت - مجلة دراسات يمنية -  عبوش
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نصوص عربية فصيحة٬، ورواhا من الصحابة والتابعني قوم فصحاء٬، ويف قمة العصر الذي 
مل يبحثوا يف حجة القراءات٬، ومل حيققوا    مع ذلك    ولكن النحاة . حيتج به النحاة عادة

مل    وخباصة حناة البصرة    فيها كما حقق األصوليون يف حجية الظواهر٬، بل إن النحاة 
أوىل باالحتجاج من شواهدهم اليت أقاموا عليها قواعدهم٬،    مع تواترها    جيعلوا القراءات 

أل�ا ختالف القاعدة اليت بنوها على  ؛منها متهمني أصحا�ا باللحن أو الشذوذ كثرياً وردوا
الشاهد والشاهدين٬، ورمبا كان هذا الشاهد لشاعر جمهول٬، أو امرأة من أسد أو متيم غري 

يف أثناء شرحه لقوله تعاىل يف أول ) ـه ٦٠٦(وفة٬، حىت انتقد ذلك الفخر الرازي معر
) األرحام(وقراءة محزة وجماهد هلا جبر  ﴾و#اَألر*ح#ام# بِه% ت#س#اءلُونَ الDذ%ي اللّه# و#اتَّقُواْ﴿: النساء

أل�ا خمالفة لقاعدhم بعدم جواز العطف على الضمري من غري إعادة  ؛اليت رفضها البصريون
فاليوم قربت hجونا : حرف اجلر٬، وجتويز سيبويه لذلك مستشهدا ببيتني جمهويل القائل٬، مثل

فعلق الفخر ) بك(على  عطفاً) األيام(فاذهب فما بك واأليام من عجب جبر * وتشتمنا 
�م يستحسنون إثبات هذه اللغة �ذين البيتني اäهولني٬، والعجب من هؤالء النحاة أ: (الرازي

وال يستحسنون إثباhا بقراءة محزة وجماهد٬، مع أ�ما من أكابر علماء السلف يف علم 
   . )١()القرآن

ولعل النص املشهور عن ابن اجلزري يدل بوضوح على جعلهم النحو والعربية حاكماً 
كل قراءة وافقت العربية : (العكس هو الصحيح٬، يقولعلى القراءة٬، بينما املفروض أن يكون 

ولو بوجه٬، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال٬ً، وصح سندها٬، فهي القراءة 
الصحيحة اليت ال جيوز ردها٬، وال حيل إنكارها٬، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل �ا 

. عن غريهم من األئمة املقبولنيالقرآن٬، سواء كانت عن األئمة السبعة٬، أم عن العشرة٬، أم 
ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة٬، أطلق عليها ضعيفة٬، أو شاذة٬، أو باطلة٬، سواء 

 وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف. كانت عن السبعة٬، أو عمن هو أكرب منهم
   .)٢( )الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه...  واخللف

                                                            
  .وما بعدها ١١٠ص :مصدر سابق - رأي في أصول النحو -١
   .٩ص ١ج :القراءات العشر البن الجزريالنشر في  -٢



  ١٣٣ ........................................................ حبث يف العصمة
لقبول القراءة٬، بل جيعلها أول   واملقصود هنا النحو    فهو يشترط موافقة العربية 

  .الشروط

وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف قراءة : (بينما هو نفسه يقول رواية عن الداين
القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية٬، بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل 

ألن القراءة سنة متبعة يلزم  ؛ية٬، إذا ثبتت عندهم مل يردها قياس عربية وال فشو لغةوالروا
  .  )١( )قبوهلا واملصري إليها

  ؟  فإذا كانت القراءة أثر منقول٬، فما معىن حماكمتها بقواعد العربية

ومما يؤخذ على أوائل : (فيبينه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله أما موقفهم من احلديث
البصريني أ�م استبعدوا احلديث الشريف يف استشهادهم حبجة أن احلديث يشتمل على قدر 
كبري روي باملعىن ومل يضبط بلفظه٬، وأن طائفة كبرية من احملدثني مل يكونوا عرباً ينتمون إىل 

  .)٢( )ربيتهاأصول عربية هي موضع ثقة يف ع

كان ينبغي للنحاة أن يراعوا أن الذين تلقوا : (ويرد عليهم الدكتور متام حسان٬، بقوله
كانوا من الصحابة وهم ] وآله[هذه األحاديث تلقياً مباشراً عن الرسول صلوات اهللا عليه 

عرب خلص من ذوي الفصاحة والسليقة٬، فلو أن واحداً منهم خانته ذاكرته يف خصوص 
فإذا سلمنا بذلك انتقلنا من بعدهم إىل رواة  ٬،ألدى املعىن بألفاظ فصيحة من عندهاللفظ 

احلديث من التابعني وتابعي التابعني فوجدناهم أحد فريقني؛ أل�م كانوا إما عرباً أقحاحاً 
يصدق عليهم ما صدق على الصحابة رضوان اهللا عليهم٬، وإما من األعاجم الذين عرفوا 

ية النصوص٬، وأ�م إذا تلقوا عن صحايب أو تابعي عض�وا بالنواجذ بصدق حرصهم على حرف
مث إ�م كان هلم من البصر بنقد احلديث سنداً ومتناً ما يدعو إىل . على ما كان لديهم

االطمئنان عليهم وإليهم من حيث احملافظة على النص٬، والسيما أن االعتماد على التدوين يف 
مل على ذواكر احلفاظ من احملدثني٬، ال نقول إنه ذلك العصر البد أن يكون قد خفف احل

شجعهم على النسيان٬، وإمنا نقول أعا�م على عدم النسيان٬، وعلى ضبط النص بالصورة اليت 
زد على ما تقدم أن هؤالء األعاجم مل يكونوا . تلقوه �ا من الصحايب أو التابعي ذي السليقة

                                                            
  .١٠ص١ج :النشر في القراءات العشر -١
  .٢٦ص: المدارس النحوية -٢
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. ن بدءوا جهودهم النحوية يف ظل جمتمع فصيحيروون األحاديث يف عامل غري عامل النحاة الذي
أي إن هؤالء احملدثني من األعاجم كانوا يروون ما معهم من أحاديث يف وسط فصيح٬، ومل 

   .)١( )نسمع أن األحاديث اليت كانوا يروو�ا خالفت القواعد أكثر مما خالفها الشعر العريب

قدوا ٬، أفاة االحتجاج بالسنةالنحوبإمهال : (ويقول الدكتور السيد مصطفى مجال الدين
٬، فوقعوا فيما وقعوا روا على شواهد من الشعر واألمثال٬، واقتصحنوهم أوسع مصادره املوثوقة

٬، يف حني استفاد أصحا�م اللغويون من احتجاجهم بالسنة فأثروا فيه من نقص االستقراء
تجوا به يف حتقيق ما احإ�م مل يعتمدوا : ويضيف قائالً   .معجماhم مبفردات عربية سليمة

 ومتناً سنداً  ٬، كما اعتمد الفقهاء واحملدثون يف حتقيق السنة النبوية من شواهد الشعر واألمثال
٬، بل وجد فيما احتجوا به نفس ن شواهدهم جمهول القائل والروايةلذلك جاء الكثر م   

٬، والنقل باملعىن أحياناً... لحن وقوع التصحيف وال: ني اللذين أنكرومها على األحاديثالسبب
:   كما يقول يونس  كما أ�م مل يتحرجوا يف االحتجاج مبا نقله مثل محاد الرواية الذي كان 

٬، ويروى أن الكميت امتنع عن إمالء شعره )يلحن٬، ويكسر الشعر٬، ويكذب٬، ويصحف(
  .)٢( )"أنت حلان وال أكتبك شعري": ليه٬، وقد طلب منه ذلك٬، وقال لهع

  :الفصاحة معيار ذاتيمعيار   ٦

ومن عجب أن الذي حدد مفهوم الفصاحة هم النحاة : (يقول الدكتور متام حسان
  .)٣( )واللغويون

مييزون على أساسه بني الفصيح وغري الفصيح واملالحظ أ�م مل حيددوا معياراً معقوالً 
كبار الرواة  سوى اعتبارهم ما نطق به العرب يف جاهليتهم منوذجاً قياسياً للفصيح٬، حىت أن

من قبيل أيب عمرو ابن العالء مل يكن يروي لشاعر إسالمي رغم استحسانه لشعرهم أل�م مل 
  ! يدركوا ولو يوماً واحداً من اجلاهلية

                                                            
  .٩٤ص: األصول -١
  .١١٤ص: رأي في أصول النحو -٢
  .٩٧ص: األصول -٣
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ولعل موقفهم هذا من كالم اجلاهليني ناشئ من ظنهم أن العرب يف جاهليتهم مل خيالطوا 

  .عيداً عن اللحناألقوام األخرى فبقيت لغتهم حمتفظة بنقائها٬، ب

ولكن هذه الفكرة أقرب إىل الوهم منها إىل احلقيقة٬، فعرب اجلاهلية مل يكونوا منعزلني 
عن العامل احمليط �م٬، بل كانت هلم صالت خمتلفة مع األقوام األجنبية٬، فكانوا يتاجرون مع 

وليس من شك يف أن هذا االختالط ستكون له  .الشام والعراق واليمن واهلند واحلبشة
  .انعكاسات على ثقافتهم ولغتهم

ـ    كذلك فإن اختيار فترة اجلاهلية  سنة اليت سبقت ) ١٥٠(أو على وجه التحديد ال
على أ�ا املثال اللغوي للغة العرب يبدو تعسفياً للغاية٬، فلماذا مل يتم    بزوغ فجر اإلسالم 

سنة السابقة لإلسالم على سبيل  ةاملئتني أو األربعمئ ن هذه؛ ولتكنرة أبعد زمناً ماختيار فت
؟ فال شك يف أن لغة العرب قبل أربعمئة سنة من اإلسالم ليست هي نفسها قبل مئة  املثال

ومخسني عاماً منه٬، طاملا كانت اللغة كائناً متطوراً يواكب احلاجات املستجدة واملستوى 
  .الثقايف املتغري

ربوا لغة العرب قبل مئة ومخسني عاماً من اإلسالم حلناً قياساً مبا تقدمها من وملاذا مل يعت
  ؟  فترات زمنية٬، كما اعتربوا الالحق هلا

قد يقولون إن ما وصلنا من لغة العرب ال يتعدى فترة املئة ومخسني عاماً السابقة 
لإلسالم٬، أما ما قبلها فلم يصلنا منه شيء٬، أو على األقل مل يصلنا ما يكفي للدراسة واستنباط 

 ولكن هذا ال خيوهلم النظر إىل هذا الواصل على أنه اللغة املثالية اليتأقول ال بأس . القواعد منه
وملاذا ال يعتربون لغة كل عصر على أ�ا اللغة األفصح بالنسبة هلذا . جيب أن ي£قاس عليها

؟ ملاذا اعتربوا  العصر نفسه٬، ويدرسون لغة كل عصر حبد ذاhا وحيددون القواعد اليت تنتظمها
  ؟ الالحق حلناً وخروجاً على األفصح الذي حددوه مبا سبق أن ذكرنا

د أن وضعوا األقيسة جعلوا منها ميزاناً حيددون على أساسه الغالب على الظن أ�م بع
 اًوحتديدهم الشك سيتبع أقيستهم وقواعدهم٬، وبالنتيجة سيكون كالم العرب تابعالفصيح٬، 

فيكون معيار األفصح هو ما وافق أقيستهم ال  .لقواعدهم وليس العكس كما هو املفترض
  .أكثر
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الفصحى٬، أو األفصح٬، وأن مثاالً للغة ريش هلجة ق مما يتصل �ذا املوضوع اعتبارهمو
  .)١( العرب قد أخذوها منهم٬، كما يقول الدكتور متام حسان

بينما املعروف عن قبيلة قريش إ�ا من أكثر القبائل اتصاالً باألعاجم٬، من خالل جتارhا٬، 
 والسيما يف رحليت الصيف والشتاء٬، كما إن قريش مل ي£عرف عنها شعر كما ع£رف عن غريها

  ؟ لفصاحةاً لل العرب األخرى٬، فكيف أصبحت مقياسمن قبائ

مث إ�م جعلوا من لغة القرآن منوذجاً للفصيح كذلك٬، ويف القرآن الكثري من التعابري 
سبق للعرب أن استخدموه يف كالمهم٬، من قبيل قوله واأللفاظ املخالفة لنحوهم٬، واليت مل ي

٬، ومن قبيل )كباراً(ومل يسبق للعريب أن استخدم كلمة  .)٢(﴾كُبَّاراً م#كْراً و#م#كَر8وا﴿ :تعاىل
والقرآن أول من استخدم  .)٣(﴾ع8ج#اب§ لَش#ي*ٌء ه#ذَا إِنD و#اح%داً إِلَهاً الْآل%ه#ةَ أَج#ع#لَ﴿ :قوله تعاىل

٬، كما )منسأته(و  ٬،)طغواها(وكلمة  ٬،)يهدِّي(٬، و )خيصِّمون(وكذلك الفعل ) عجاب(كلمة 
  :يف  اآليات التالية

  .)٤(﴾ي#خ%صِّم8ونَ و#ه8م* ت#أْخ8ذُه8م* و#اح%د#ةً ص#ي*ح#ةً إِلDا ي#نظُر8ونَ م#ا﴿

 إِلَى ي#ه*د%ي أَفَم#ن ل%لْح#قِّ ي#ه*د%ي اللّه8 قُلِ الْح#قِّ إِلَى ي#ه*د%ي مَّن ش8ر#كَآئ%كُم م%ن ه#لْ قُلْ﴿
  .)٥(﴾كَي*ف# ت#ح*كُم8ونَ لَكُم* فَم#ا ي8ه*د#ى أَن إِالD ي#هِدِّي# الD أَمَّن ي8تَّب#ع# أَن أَح#قُّ الْح#قِّ

  .)٦(﴾بِطَغ*و#اه#ا ثَم8ود8 كَذDب#ت*﴿

 خ#رَّ فَلَمَّا م%نس#أَت#ه8 ت#أْكُلُ الْأَر*ضِ د#ابَّةُ إِلDا م#و*ت%ه% ع#لَى د#لDه8م* م#ا الْم#و*ت# ع#لَي*ه% قَض#ي*ن#ا فَلَمَّا﴿
  .)٧(﴾الْم8هِنيِ ف%ي الْع#ذَابِ لَبِثُوا م#ا الْغ#ي*ب# ي#ع*لَم8ونَ كَان8وا لDو* أَن الْجِنُّ ت#ب#يَّن#ت%

٬، )إستربق(و ) سندس(وهناك الكثري من الكلمات ذات األصول األجنبية٬، مثل كلمة 
  .وغريها الكثري

                                                            
  .٧١ص: األصول: انظر -١
 .٢٢: نوح -٢
 .٥: ص -٣
 .٤٩: يس -٤
 .٣٥: يونس -٥
 .١١: الشمس -٦
 .١٤: سبأ -٧



  ١٣٧ ........................................................ حبث يف العصمة
كل هذا يدل على أن الوقوف عند زمن معني على أنه مثال الفصاحة حتكم ال يسعفه 

  . الدليل

  :وقعت يف مجعهم للغةاالحنرافات اليت   ٧

  :)١( الكرمي حممد األسعد٬، كما يلي سأنقل هنا النقاط اليت سجلها الدكتور عبد

Ïمن مجعوا اللغة أن يسجلوا أكرب قدر من ألفاظها من شىت لغات العرب دون أن  مُّكان ه
 .يهتموا كما جيب بتحديد هذه اللغات وإيضاحها والفصل بينها ونسبتها إىل أصحا�ا دائماً

أخذ بعضهم اللغة يف بعض األحيان عن الكتب٬، وقد كانت هذه الكتب غري منقوطة٬، أو 
 .كان النساخ يغفلون عن نقطها٬، فنشأ عن ذلك أنواع من التصحيف واالختالف

 .مل يكن رواة اللغة يف درجة واحدة من حيث التحري والثقة �م فيما يروون

على وجهة نظر٬، وقد  رأياً أو يربهنواالشعر املوضوع الذي قصد به واضعوه أن يعززوا  
 .كثرياً من هذا ودسوه على األئمة فرواه هؤالء واحتجوا به )٢( وضع املولدون

 .عدم حتديد معاين األلفاظ حتديداً تاماً يرفع اللبس عنها ويزيل الشبهة منها 

 قوناختالف اللهجات وتباين طريقة النطق جعل بعض من يروون الشعر أو ينشدونه ينط 
 . على مقتضى هلجتهم وبطريقة نطقهم اخلاصة �م فنجم عن هذا شيء من االختالف به

  :ردمفهوم املطَّاضطراهبم يف حتديد   ٨

وهو   وعلى الرغم من أن هذا املقياس على ما يطرد من الظواهر٬، أقام النحاة قواعدهم 
ال يتناسب مع ظاهرة إنسانية مثل اللغة ختضع للتطور والتغيري٬، إال أنه ي£الحظ   االطراد 

يضيف  عليهم اضطرا�م يف حتديد مفهوم املطرد٬، كما يقول الدكتور حممود اجلاسم٬، الذي
هناك أمناط تركيبية يعتقد بعضهم أ�ا تطرد يف الكالم شعراً ونثرا٬ً، فيجعل منها قاعدة : (قائالً

على حني يعتقد بعضهم اآلخر أن هذه األمناط ال تطرد يف كالم العرب٬، وبذلك  يقيس عليها٬،
                                                            

  .١٩ص: الوسيط في تاريخ النحو العربي -١
  .المولدون مصطلح نعتوا به بعض الشعراء المتأخرين من قبيل أبي نؤاس وأضرابه ممن لم يستشهدوا بشعرهم -٢
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ال جيوز التقعيد هلا والقياس عليها٬، من ذلك أسلوب القلب٬، فقد ذهب قسم من النحاة إىل أنه 
جيوز يف الكالم والشعر اتساعاً واتكاالً على فهم املعىن٬، وبناًء على ذلك حلّلوا بعض 

يف القرآن الكرمي قياساً على القلب٬، على حني ذهب حناة األندلس إىل األساليب اليت وردت 
مل يقيسوا  ا جيوز يف الشعر اضطرارا٬ً، وبذلكأن هذا النمط غري مطرد٬، وال جيوز يف الكالم إمن

فالنحاة هنا مل . تلك األساليب اليت وردت يف القرآن الكرمي عليه٬، بل وجهوها وجهة أخرى
والقياس على املطرد٬، وإمنا اختلفوا يف حتديد املطّرد٬، وبناًء على ذلك حدث خيتلفوا يف التقعيد 

  .)١( )اخلالف يف التقعيد والقياس

وإذا كان االطراد هو املعيار٬، فإن عدم وجود مفهوم حمدد ومتفق عليه يفتح الباب على 
  .املوضوعيةمصراعيه أمام االعتبارات الذاتية٬، واالختيارات الشخصية٬، ويبتعد بعملهم عن 

بل إن نفس مسألة االطراد كانت موضع خالف بني البصريني والكوفيني٬، فالكوفيون قد 
يقيسون ويبنون قاعدة على الشاهد والشاهدين وال يراعون مسألة اطراد الشواهد كما يفعل 

وإذا كان توجه الكوفيني قد ينتج عنه إرباكاً لصناعة النحو٬، فإنه قد يبدو من . البصريون
ون حىت النهاية أمناء على املنهج نظر أخرى أقرب إىل الروح العلمي٬، باعتبار أ�م يبقوجهة 
  .القاعدة من كالم العرب٬، ال فرض القاعدة على كالمهم طينبين على فكرة استنباالذي 

* * *  

א א Wא
يقف عند حدودها  ال ميكن ألحد إنكار قضية أن اللغة كائن يتطور٬، والتطور هذا ال

ولعل إغفال٬، أو جتاهل مبدأ التطور ميثل . املعجمية والصرفية٬، بل ميتد بالتأكيد لبنيتها النحوية
امللمح األبرز من مالمح تعنت النحويني العرب٬، فقد ومسوا ظواهر التطور يف اللغة مبيسم 

من تغيري إمنا هو  )٢( اللحن واالحنراف٬، ومل يالحظوا أن ما طرأ على ألسنة الناس وسالئقهم
  .   نتيجة طبيعية لفعل التطور

                                                            
  .بحث منشور في االنترنيت. محمود حسن الجاسم.د: أسباب التعدد في التحليل النحوي -١
يقة أو طبيعة آانت لدى العرب في نطق لغتهم بالحرآات المعروفة يتحدث اللغويون والنحويون عن ما يسمونه سل -٢

  .دون خطأ، أو انحراف، وأراني أميل بقوة إلى اعتبار هذا األمر واحدة من األساطير التي ال يمكن للنحاة إثباتها



  ١٣٩ ........................................................ حبث يف العصمة
يربرون كثرياً من قواعدهم مبقولة السهولة٬، فمثالً يقولون أن املنصوبات والغريب أ�م 

قال ابن جين يف أكثر من املرفوعات يف العربية ألن الفتحة أسهل على اللسان من الضمة٬، 
إمنا فُعل ذلك للفرق بينهما مث : فعولقال أبو إسحاق يف رفع الفاعل٬، ونصب امل: (اخلصائص

الذي فعلوه أحزم؛ : ؟ قيل فهال ع£كìست احلال فكانت فرقاً أيضاً: فإن قيل: سأل نفسه فقال
وذلك أن الفعل ال يكون له أكثر من فاعل واحد٬، وقد يكون له مفعوالت كثرية٬، فر£فع 

ستثقلون٬، ويكثر يف كالمهم الفاعل لقلته٬، ون£صب املفعول لكثرته وذلك ليقل يف كالمهم ما ي
    .)١( )ما يستخفون

ولكن كيف غفل النحاة٬، أو جتاهلوا أن العريب رمبا انطالقاً من نفس مبدأ طلب السهولة 
  ! خيالف ما يسمونه قواعد

وهل يشك أحد أن قواعد النحويني اليت حتتاج جهداً جباراً لإلحاطة �ا متثل ثقالً باهظاً 
وهو    وكيف وهذا ابن مضاء القرطيب. جداً وال ضرورة له يرى أكثر الناس أنه متكلف

ما مضمونه أن النحاة قد عقدوا اللغة ) الرد على النحاة(يقول يف كتابه   حنوي أندلسي 
  .كالم العرب عن رتبة البالغة وا حطو

* * *  

                                                            
  .٤٩ص ١ج :المكتبة العلمية -  تحقيق محمد علي النجار -  أبو الفتح عثمان بن جني - الخصائص -١



W
استخالصها مما تقدم أن تكون أوسع من موضوع هذا الكتاب٬، ال أريد للنتيجة اليت ميكن 

حمرجة  كافÎ للخروج بنتيجة  وهو ليس كل ما ميكن أن يقال    ما ذُكر  على الرغم من أن
ولكن لتكن النتيجة املستخلَصة ٬، احلقيقية للغاية بالنسبة ملوقعية ما يسمى بعلم النحو بني العلوم

حبجة أ�ا قوانني    يطالب املعصوم بالتزام القواعد النحويةهي أن ما تقدم جيعل كالم من 
كالماً ال جيعله    ن حميطاً �ا وملتزماً بإتباعها حقيقية البد للمعصوم مبا ميتلك من علم أن يكو

  .يقوم على حجة٬، وتنقصه املعرفة حبقيقة هذه القواعد

ن يصله٬، وإال فإن هذا هذا من باب الذهاب مع املعاند للحد األقصى الذي ميكن أ :أقول
فاملعصوم هو املعتصم باهللا عن حمارم اهللا كما . املوضوع برمته ال عالقة تربطه مبسألة العصمة

  .عرفنا٬، وليس من لوازم االعتصام باهللا أن يكون العبد ملماً وال حميطاً مبا يسمونه علم النحو

صمد ٬، فهو ال يXأما ما روي من أن مؤسس علم النحو هو اإلمام علي بن أيب طالب 
٬، ومنها أن أن هذا املروي مل يرد من طريق أهل البيت للنقد من عدة جوانب؛ منها 

ل من وضع علم أو": (نزهة األلب�اء"مروياhم يف هذا الشأن متضاربة٬، فقد ورد يف كتاب 
العربية وأسس قواعده وحد حدوده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأخذ عنه 

إين أرى العرب : وروي أن أبا األسود جاء إىل زياد أمري البصرة٬، فقال... األسود الدؤيل  أبو
قد خالطت هذه األعاجم وفسدت ألسنتها٬، أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون به كالمهم؟ 

أصلح اهللا األمري٬، تويف أبانا وترك : فجاء رجل إىل زياد فقال :ال تفعل٬، قال: فقال له زياد
ضع للناس ما كنت �يتك عنه : أدع£ يل أبا األسود٬، فلما جاءه قال له: ٬، فقال زيادبنوناً
: جنومها٬، فقالت: فقال هلا! ما أحسن السماِء: وروي أيضاً أن أبا األسود قالت له ابنته. ففعل

فحينئذÎ ! إذن فقويل ما أحسنÏ السماَء: إين مل أرد هذا٬، وإمنا تعجبت من حسنها٬، فقال هلا
  .)١( )حووضع الن

اجلمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع النحو أمري املؤمنني علي (: قال القفطيو
: ٬، قلتمفكراً فرأيته مطرقاً Xدخلت على أمري املؤمنني : بن أيب طالب٬، قال أبو األسود

                                                            
  .وما بعدها ٢٧ص: الوسيط في تاريخ النحو العربي -١



  ١٤١ ........................................................ حبث يف العصمة
يف أصول العربية٬،  فأردت أن أضع كتاباً مسعت ببلدكم حلناً: فيم تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال

اسم وفعل وحرف٬، : بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، الكالم: صحيفة فيها مث أتيته بعد أيام فألقى إيلّ
فاالسم ما أنبأ عن املسمى٬، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى٬، واحلرف ما أنبأ عن معىن ليس 

ظاهر ومضمر٬، : ثةعلم أن األشياء ثالاتتبعه وزد فيه ما وقع لك٬، و: باسم وال فعل٬، مث قال
  .ليس بظاهر وال مضمر٬، وإمنا يتفاضل العلماء يف معرفة ما ليس مبضمر وال ظاهر يءوش

دخلت على أمري املؤمنني فأخرج يل رقعة : "رواية عن أيب األسود ٬، قال ويف اإلنباه أيضاً
رأيت : قال ؟ ما دعاك إىل هذا: فقلت) الكالم كله اسم وفعل وحرف جاء ملعىن: (فيها
 يعرف به الصواب من اخلطأ٬، فأخذ أبو يف كالم بعض أهلي فأحببت أن أرسم رمساً ساداًف

إن :   ولعلها ملحقة بالرواية السابقة    ويف اإلنباه أيضاً". األسود النحو من علي ومل يظهره
أظهر ما عندك : عند أيب األسود ورأى اللحن قد فشا فقال أليب األسود يءمسع بش زياداً

: وذكر السيد حسن الصدر يف كتابه تأسيس الشيعة... ٬، فامتنع عن ذلك ن إماماًللناس ليكو
إن أول من وضع النحو أبو ": قال ركن الدين علي بن أيب بكر احلديثي يف كتاب الركين"

: وسببه أن امرأة دخلت على معاوية يف زمن عثمان وقالت Xاألسود٬، أخذه من علي 
باب  معاوية ذلك٬، فبلغ فرسم أليب األسود٬، فوضع أوال٬ً، فاستقبح أبوي مات وترك ماالً

  ."اإلضافة

ال يأكله : يقرأ وروي أن سبب وضع علي هلذا العلم أنه مسع أعرابياً: "وقال ابن األنباري
كان أبو األسود يعلم أوالد زياد بن : وقيل: "وقال ابن خلكان". إال اخلاطئني٬، فوضع النحو

اهللا األمري٬، إنين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم٬،  أصلح: وقال له أبيه فجاء يوماً
ال٬، : فقال ؟وتغريت ألسنتهم أفتأذن يل أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كالمهم 

ادعوا يل أبا : أصلح اهللا األمري٬، تويف أبانا وترك بنون٬، فقال زياد: فجاء رجل إىل زياد٬، وقال
  ".�يتك عنه ضع للناس الذي: األسود٬، فلما حضر٬، قال



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ١٤٢

يا أبيت ما أشد احلر٬، فرفعت : إن أبا األسود دخل على ابنته بالبصرة فقالت: "ويف األغاين
يا : شهر ناجر٬، فقالت: فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان احلر أشد ؟ فقال) أشد(كلمة 

  . )١( )أبيت إمنا أخربتك٬، ومل أسألك

من ا�مك يف : ٬، وفيهاومنها أننا قد مسعنا فيما تقدم روايات وردت عن أهل البيت 
طلب النحو فقد س£لب اخلشوع٬، وأن علم النحو سهك٬، وأنه ال يضر من جهله وال ينفع من 

يصدرون عن قول  ٬، وأن أرباب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه٬، وآل حممد )٢( علمه
  .واحد فال خيالف بعضهم بعضاً

وقال : (Xومثل الكالم املتقدم ي£قال فيما رواه الكراكجي يف معدن اجلواهر عن علي 
X :والنجوم ملعرفة  ٬،والنحو للسان ٬،والطب لألبدان ٬،الفقه لألديان: العلوم أربعة

  .)٣()األزمان

والرواية كما ترون مرسلة٬، ومل أعثر على أحد رواها قبل الكراكجي٬، بل كل من رواها 
وغري اإلرسال٬، . ٬، والغالب على الظن أن الرواية عاميةكان ينقل عنه   حبسب ما رأيت    

فإن املمكن محل معىن النحو فيها على معىن غري الذي نعرفه اليوم٬، السيما والكل متفق على 
ما قيل    جدالً    ٬، بل لو صدقنا Xورته املعروفة مل يكن على عهد علي أن علم النحو بص

                                                            
  .وما بعدها ٣٢ص ١٣ج :مؤسسة آل البيت -مجلة تراثنا  -١
محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن : وردت الرواية في آتاب الكافي المحقق بالصورة التالية -٢

محمد بن عيسى، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن 
وما : فقال ،عالمة: ما هذا ؟ فقيل: المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال دخل رسول اهللا (: قال Xموسى 

: فقال النبي : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، واألشعار العربية، قال: العالمة ؟ فقالوا له
آية محكمة، أو فريضة عادلة، : إنما العلم ثالثة: ذاك علم ال يضر من جهله، وال ينفع من علمه، ثم قال النبي 

ولكنها في آتاب شرح أصول الكافي . ٣٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي ) أو سنة قائمة، وما خالهن فهو فضل
محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : بالصورة التالية

 دخل رسول اهللا (: قال ،Xبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى الدهقان، عن درست الواسطي، عن إ
أعلم : فقالوا له. »وما العالمة ؟«: عالمة، فقال: ، فقيل»ما هذا ؟«: المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال

علم ال يضر من  ذاك«: فقال النبي : العربية، قال] و[الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية واألشعار 
آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما : إنما العلم ثالثة«: جهله، وال ينفع من علمه، ثم قال النبي 

بين ] و[وواضح أن وجود . ٢١ص ٢ج :مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي ) »خالهن فهو فضل
ولعله األقوى ألن العرب لم تكن . العلوم التي ال تضر وال تنفع األشعار والعربية يدخل النحو وعلم اللغة في حيز

  .تعرف غير أشعارها فال موجب لتحديد األشعار بكونها األشعار العربية
وأعالم الدين في صفات المؤمنين  ،٢٤٠ص :ومثله في آنز الفوائد ،٤٠ص :أبو الفتح الكراجكي - معدن الجواهر  -٣
  .٨٣ص :الديلمي –



  ١٤٣ ........................................................ حبث يف العصمة
ع£رف  اكتمل٬، أو عن إرشاد علي أليب األسود٬، فإننا مع هذا ال جند من يقول أن هذا العلم قد

  .يعده بني العلومحبيث  Xواشتهر بني الناس يف زمن علي 

بأنه أول من بعج "عبد اهللا بن أيب إسحاق إذا كنا قد قرأنا قول النحاة واملؤرخني يف و
يقول حممد بن  فإن آراء هذا الرجل ستوصف بعد حني٬، كما" النحو ومد القياس والعلل

هو والنحو سواء٬، أي هو : يسأل يونس عن ابن أيب إسحاق وعلمه٬، قال مسعت رجالً(: سالم
الناس اليوم من ال يعلم إال  لو كان يف: ؟ قال فأين علمه من علم الناس اليوم: الغاية فيه٬، قال

    .)١( )علمه لضحك به ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه٬، ونظر نظره كان أعلم الناس

ري الضحك٬، فما بالك إذن علم ابن أيب اسحق وقد عاش بعد أيب األسود يوصف بأنه يث
روفاً بعلم من سبقه كأيب األسود نفسه٬، وهل يتصور أحد بعد هذا أن يكون للنحو حداً مع

ومقصودي من النحو هنا ما يعرفه الناس عنه٬، وما يدرينا لعل علياً . حبيث ي£درج بني العلوم
قد قصد شيئاً آخر٬، ورمبا أخذ النحويني االسم من   إن صحت الرواية عنه   سالم اهللا عليه 

  .هذه العبارة أو غريها اشتباهاً منهم أو بأي داعٍ آخر

ما استوى رجالن يف حسب ودين : (أنه قال من X عن أيب جعفر اجلوادأما ما روي 
فضله عند الناس يف النادي  قد علمت :قلت :قال .د�ماآ 8كان أفضلهما عند اهللا  إالقط 
äدعائه من حيث ال يلحن و ٬،نزلأبقراءة القرآن كما  :قال ؟ لس فما فضله عند اهللاوا

   .)٢( )وذلك الدعاء امللحون ال يصعد إىل اهللا

أحسب أحداً يقول أن املراد من اللحن هنا اخلطأ النحوي٬، ويكفينا أن نستشهد ال : أقول
 فصحاء قوم حنن" :X الصادق قول منه ويقرب: (مبا قاله ابن فهد احللي بعد إيراده الرواية

 ما فكثرياً ظاهرمها عليه دل ما احلديثني هذين من املراد كان فإن. "فأعربوها عنا رويتم إذا
 يرجى ومن والورع الصالح أهل من نشاهد ما وكثرياً املعربات٬، غري الدعوات إجابة من نرى
 فال فيه فايدة فال مسموعاً دعائه يكن مل إذا وأيضاً. النحو من شيئاً يعرفون ال دعائهم إجابة
 أيضاً النحوي بل النحاة حذاق إىل إال بالدعا األمر يتوجه وال فائدته٬، النتفاء به مأموراً يكون
 الدعا حالة واشتغاله واحلذف٬، والتقدير اإلضمار إىل الفتقارها األدعية بعض يف يلحن رمبا

                                                            
  .٧١ – ٧٠ص ١٣ج :مؤسسة آل البيت - مجلة تراثنا -١
  .٢٢١ص ٦ج :الحر العاملي –وسائل الشيعة  -٢
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 باطلة األمور هذه وكل وقوانينه٬، النحو أدلة استحضار عن تعاىل اهللا إىل والتوجه باخلشوع
 على دلوا فإ�م ووصاياهم  أخبارهم من املعلوم وضد) العلم( العامل من املشاهد خالف
 عليها ستقف كثرية أموراً وشروطه الدعا آداب يف ذكروا وقد العباد٬، مبصاحل يتعلق يءش كل
 املراد يكن مل وإذا فيها٬، النحو معرفة وال اإلعراب يذكروا ومل تعاىل اهللا نشاءإ الكتاب هذا يف

 اخلربين ظاهر عليه دل ما خالف الواقع كان ملا انه اهللا أيدك فاعلم ؟ معنامها فما ذلك منهما
 حالة يف نفسه على اإلنسان دعاء امللحون الدعاء: قال فبعض تأويلهما٬، إىل الناس عدل
 الشَّرَّ ل%لنَّاسِ اللّه8 ي8ع#جِّلُ و#لَو*﴿: تعاىل بقوله ذلك على واستشهد ضررها فيه مبا ضجرة

 أي الشر للناس اهللا يعجل ولو أي: املفسرون قال ٬،﴾أَج#لُه8م* إِلَي*هِم* لَقُض%ي# بِالْخ#ي*رِ اس*ت%ع*ج#الَه8م
 قول مثل والضجر الغيظ عند وأهليهم أنفسهم على به دعوا إذا الشر يف دعائهم إجابة

 إذا باخلري الدعوة إجابة هلم يعجل كما أي باخلري استعجاهلم. بينكم من اهللا رفعين: اإلنسان
 هلم يعجل ال تعاىل سبحانه ولكن ٬،إهالكهم من لفرغ جلهمأ إليهم لقضى باخلري استعجلوه
 حال يف ولده على الوالد دعاء امللحون الدعاء: بعضهم وقال .يتوبوا حىت ميهلهم بل اهلالك
 وبعضهم. حبيبه على حمب دعاء يستجيب ال أن: 8 اهللا سئل  النيب نأل ؛منه ضجره
 على تدل ال اخلرب مقدمة نأل ؛التحقيق عن مبعزل والكل لشرايطه جامعاً يكون ال الذي: قال
 األول اخلرب أما: نقول أن التحقيق بل. )١( النحو مدح معرض يف ورد قد الكالم نأل ذلك
 وجيازى ٬،ملحوناً يسمعه ال أي 8 اهللا إىل يصعد ال امللحون الدعاء إن: X قوله من فاملراد
 من اإلنسان قصد على جيازى بل ٬،عليه لفظه ظاهر دل مبا له مقابالً حلنه على جارياً عليه
 وظلمت قتلت نكأ شهدأو:  املعصوم زيارته عند يقول بعضهم من مسع كما. دعائه

 حلنه على جارياً منه مسع لو الدعا هذا أن بالضرورة املعلوم ومن الكلمة٬، أول بفتح وغصبت
) جيرى( جيزى ال الدعا أن على ذلك فدل أحد٬، به: يقل ومل تعزيره ووجوب بارتداده حلكمنا
  .)٢( )ذلك غري منه املقصود كان إذا لفظة ظاهر على

 إليه ملحوناً يصعد ال أي: اهللا إىل يصعد ال امللحون الدعاء إن: X وقوله: (وقال أيضاً
 على جيازيه بل كذلك عليه وجيازى للمعىن٬، مغرياً كان إذا اللحن يوجبه مبا احلفظة عليه يشهد
 عن إبراهيم بن علي عن يعقوب بن حممد رواه ما ذلك ويؤيد. دعائه من ومراده قصده قدر

                                                            
  ؟ ال أدري آيف فهم هذا، والحال أن ال شيء في آالمه يدل عليه -١
  .١٩ – ١٨ص :ابن فهد الحلي -عدة الداعي  -٢



  ١٤٥ ........................................................ حبث يف العصمة
 األعجمي الرجل إن:  قال": قال ٬،X اهللا عبد أيب عن السكوين عن النوفلي عن أبيه
 البيت أهل أدعية يف جند إنا مع. "عربيته على املالئكة فترفعه بعجمية القرآن ليقرأ أميت من

 وحاجات أغراض ومنه واقسامات٬، أمساء فمنه: كثري وذلك معانيها٬، تعرف ال ألفاظ 
 باجلميع٬، عارفني غري وحنن األشياء تلك منه ونطلب باألمساء اهللا عن فنسأل وطلبات٬، وفوائد
 ملعان العامي فهم إن )١( ودامع مرد يكون معربا يكن مل إذا الدعا هذا مثل إن: أحد يقل ومل

 بل ولغاhا تفسريها على يقف مل عربية دعوات ملعاين النحوي فهم من أكثر امللحونة األلفاظ
 األعمال":  لقوله. نيته على ويثيبه قصده قدر على جيازيه اهللا بل ٬،إعرا�ا جمرد عرف

 وقع اجلزاء نأل ؛الباب هذا نصفى وهذا "عمله من خري املؤمن نية":  وقوله. "بالنيات
 بالل سني إن":  ولقوله. هللك الظاهر العمل على وقع ولو الداعي٬، به فانتفع النية على
 يناظر كان بالالً إن املؤمنني أمري يا: فقال X املؤمنني أمري إىل رجل وجاء. "شني اهللا عند
 يا": املؤمنني أمري فقال ٬،بالل من ويضحك يعرب وفالناً كالمه٬، يف يلحن فجعل فالناً اليوم
 إعرابه فالناً ينفع ما وðذيبها٬، األعمال لتقومي وتقوميه الكالم إعراب يراد إمنا ٬،اهللا عبد

 إذا كالمه يف حلنه بالالً يضر وماذا ؟ حلن أقبح ملحونة أفعاله كانت إذا لكالمه وتقوميه
 اللحن إن احلديث �ذا ثبت فقد. "ðذيب أحسن ومهذبة تقومي أحسن مقومة أفعاله كانت
 دون العمل يف وقوعه إىل عائد فيه الضرر وان اللفظ٬، يف يدخل كما العمل يف يدخل قد

  .)٢( )اللفظ

يستشهدون مبا رواه الكليين يف باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة  مولعله: أقول
حممد بن حيىي٬، عن أمحد بن حممد بن عيسى٬، عن أمحد بن حممد بن أيب : والتمسك بالكتب

   .)٣()عربوا حديثنا فإنا قوم فصحاءا(: Xد اهللا قال أبو عب: قال ٬،نصر٬، عن مجيل بن دراج

وللحديث . "عربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاءأ": (املريزا النوري شارحاً هذا احلديث قال
بأن يكون املراد إظهار احلروف    كما صرح به شراح األحاديث   معىن آخر لعله أظهر 

٬، أو ا وسكناhا حبيث ال يوجب اشتباها٬، وإظهار حركاhث ال تشتبه مبقارباhاوإبانتها حبي
وعلى ما رجحه . احلروف حبيث ال يشتبه بعضها ببعضاملراد إعرابه عند الكتابة بأن يكتب 

                                                            
  .آذا في األصل ولعلها دامغ -١
  .٢٢ – ٢٠ص  :ابن فهد الحلي -عدة الداعي  -٢
  .١٣ح ٥٢ص ١ج :الشيخ الكليني - الكافي -٣



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ١٤٦

٬، فرعاية وكيف كان. ا يسمى اليوم عند الناس إعراباًفاملراد أن جيعل عليها م) رمحه اهللا(
  .)١( )كما صرح به اäلسي يف املرآة اجلميع أحوط

 قوم فإنا حديثنا أعربوا": X اهللا عبد أبو قال( :شرح أصول الكايفوقال صاحب 
 واإلعراب٬، احلروف يف يلحن مل إذا كالمه أعرب: يقال واإليضاح٬، اإلبانة اإلعراب "فصحاء
 ومتيزها وتوضحها التبادل سبيل على الواردة املختلفة املعاين تبني أل�ا ؛إعراباً اإلعراب ومسيت
 فصح: يقال وطالقته٬، اللسان يف واجلودة اخللوص والفصاحة ببعض٬، بعضها يشتبه ال حبيث
 لسانه٬، وطلق لغته وجادت الرداءة عن عبارته خلصت إذا فصيح وهو فصاحة٬، بالضم الرجل
 الرائقة األنيقة والعبارات اجلامعة العجيبة الكلمات أوتوا أل�م ؛الفصحاء أفصح  وهم
 املستقيم العقل ونفار السليم الطبع غبار يوجب ما كل وعن واللحن النقص عن اخلالية
  .السمع وكراهة

 كما وحركاhا إعرا�ا وأظهروا وكلماhا حروفها فأعربوا بأحاديثنا حدثتم إذا: واملعىن
 إال نتكلم ال "فصحاء قوم فإنا" ببعض بعضها يشتبه لئال منها شيء يف تلحنوا وال ينبغي
 وأفسدمت أحاديثنا يف أحلنتم فإن ٬،واحلركات احلروف يف وحلن نقص فيه ليس فصيح بكالم
 املقصود وفوات لالشتباه موجباً كونه مع وذلك فصاحتها اختلت وحركاhا وكلماhا حروفها
  .)٢( )وعليكم علينا نقص

 ٬،أحداً يتق ومل �ا أفصح أي حبجته٬، أعرب: اإلعراب هو اإلفصاح واإلبانة٬، فيقال: أقول
 بالتفصيل٬، املفصح يعين .ومعرب تقي منا تأوهلا * آية حاميم آل يف لكم وجدنا :الكميت قال

: أي اللسان٬، عرباين وهو والكالم٬، القول أفصح: الرجل وأعرب .)٣( للتقية عنه والساكت
 احلديث ومنه ٬،واإليضاح اإلبانة: اهلمزة بكسر "اإلعراب"و: (وقال الشيخ الطرحيي .)٤( فصيح

 غرائب من فيه ما بينوا أي) القرآن أعربوا( اخلرب ومنه) فصحاء قوم فإنا أحاديثنا أعربوا(
  .)٥( )اإلعراب وبدائع اللغة

                                                            
  .٨٤ص ٢ج :الميرزا النوري -خاتمة المستدرك  -١
  .٢٢٥ – ٢٢٤ص ٢ج :مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي  -٢
  .الصحاح للجوهري مادة عرب -٣
  .١٢٨ص ٢ج :الخليل الفراهيدي -آتاب العين  -٤
  .١٤٧ – ١٤٦ص ٣ج :الشيخ الطريحي -مجمع البحرين  -٥



  ١٤٧ ........................................................ حبث يف العصمة
أي بينوا للناس غرائبه٬، وأسراره٬، واملضامني اليت ) أعربوا حديثنا(وعلى هذا فاملراد بقوهلم 

نلقي لكم باألصول كما ورد وعليكم بيان التفصيل٬، : أي) فإنا قوم فصحاء(ينطوي عليها٬، 
  .حيمل دالالت ومعاين كثرية عليكم تدبرها وتبينهانتكلم بالكالم املوجز الذي : وكذلك

إن املراد من اإلعراب وضع احلركات على احلروف٬، فمنقوض مبا ورد عن : أما قوهلم
٬، ومنقوض كذلك حبقيقة ويسميه سهكاً من إنه مل يكن يراعي النحو يف كالمه Xالصادق 

فال يبقى موجب ألن يطلب أن من يهتم هلذه الدرجة باحلركات سيأيت �ا حتماً يف كالمه٬، 
مل يكونوا يظهرون احلركات على احلروف  فهل يقولون أ�م . من غريه عمل ذلك

  ؟ ويطلبون من رواة حديثهم أن يفعلوا ذلك

  .إذن حتقق املطلوب فاملعصوم ال يرى ضرورة اللتزام القواعد النحوية يف كالمه: أقول

يعتقدون أن بيان  النحوي اسم اإلعراب أل�موالواقع أن النحويني أطلقوا على اإلعراب 
موقع الكلمة حنوياً وحتديد حركتها اإلعرابية ينفع يف معرفة معىن الكالم٬، فاألصل يف كلمة 

هو اإلبانة٬، وال ميكن حتديدها باملعىن النحوي٬، بل ال ميكن إدخال هذا املعىن على أنه ) أعرب(
ا أن املتكلم يعترف �ذا إال إذا ضمن� )شاكل إعراب٬، أو أعربوا٬، وما(مراد ملن ينطق بكلمة 

   .املعىن ويريده٬، وقد اتضح العكس مما تقدم

جاء  ويدل على أن املراد من اإلعراب بيان الكلمة واحلرف ما ورد من أن رجالً: أقول
٬، فجعل يلحن يف كان يناظر اليوم فالناً إن بالالً ٬،يا أمري املؤمنني( :فقال Xإىل أمري املؤمنني 

الكالم  إعرابإمنا يراد : Xكالمه٬، وفالن يعرب ويضحك من فالن٬، فقال أمري املؤمنني 
وتقوميه٬، إذا كانت أفعاله ملحونة  إعرابه ويهذ�ا٬، ما ينفع فالناً األعمالوتقوميه٬، ليقوم 

حلنه٬، إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي٬، ومهذبة أحسن  أقبح حلن٬، وماذا يضر بالالً
  .)١( )ðذيب

وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني  ٬،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
ريب تقبل مين هذا القليل واغفر يل الكثري الكثري فأنا عبدك العاصي وأنت  .وسلم تسليماً كثرياً

  .الرب الكرمي
                                                            

  .٢٧٩ص ٤ج :الميرزا النوري - مستدرك الوسائل -١
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