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... ملخص البحث ...

اإلمام  أقوال  يف  ذكرت  التي  القرآنية  القضايا  من  بجملة  البحث  هذا  يعنى 
الرضا   وأحاديثه التي يفرس هبا العديد من النصوص القرآنية املباركة، ويقف 
نظريات  من  فيها  ملا  اإلسالمي؛  الفكر  يف  إشكاالت  يمثل  مما  اآلخر،  بعضها  عند 
للمسلمني  مواقف  من  ذلك  يف  جاء  وما  األنبياء  وعصمة  التوحيد  مباحث  ختص 

رّشقوا هبا وغّربوا ، مبتعدين عن الفكر املحمدي األصيل. 

)أحدية  إثبات  يف  فيصاًل  املباحث  هذه  يف    اإلمام  مقوالت  كانت  وهلذا 
اهلل( تبارك وتعاىل ونبذ فكرة اإلرشاك به، أو جعله )ثالث ثالثة(، فضاًل عن تقويم 
اإلمام ما تؤمن به بعض الفرق اإلسالمية من نسبة اخلطأ إىل األنبياء وعدم التصديق 
اإلسالم  سالمة  عىل  حرص  من  الرضا  اإلمام  مواقف  به  متيزت  وملا  بعصمتهم. 
وعقائده من التحريف، شأنه يف ذلك شأن آبائه وأجداده ، لذلك اخرتت مقوالته 

التي عنيت بام يأيت ، لتكون جمااًل هلذا البحث، والتي من مجلتها: 

موقفه يف مسألة احلروف املقطعة يف القرآن الكريم، وعلم املحكم واملتشابه.. 1
موقفه يف النهي عن تأويل القرآن بالرأي ، وقوله يف ) غضاضة القرآن الكريم .. 2
دفاعه عن عصمة األنبياء  وتصويبه ملا ورد يف الفكر اإلسالمي من مقوالت . 3

يف هذا الشأن .
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...Abstract...

The present research paper takes hold of certain Quranic issues 
that we mentioned in the sayings and speeches of Imam Al-Ridha 
(Peace be upon him) explicating many a blessed Quranic text and 
contemplating some of them. Some Quranic texts cast controversy 
into the Islamic mind for having theories concerned with oneness and 
prophetic protection that we mentioned in multifarious viewpoints 
irrelevant to the genuine Mohammedan ideology.

Thus far, the speeches of Imam in this regard, come as arbitrary 
in proving oneness of Allah and averting atheism or considering 
Him as one of trinity [the three]. Besides, the Imam rectifies some 
beliefs; about prophets and disbelief in their protection certain 
denominations adhered. Consequently, Imam speeches surge into 
prominence to keep Islam intact and the doctrines from the acts 
of twisting as his descendents did (Peace be upon them). Some 
speeches are taken to be the cornerstone of the current research 
paper:

1. His stance in the cut, separate, letters in the Glorious Quran, and 
in Al-Muhakim and Al-Mutashabah science.

2. His stance in averting Quranic interpretation under the domain 
of opinion: as he declares in "In the Glorious Quran"

3. His defense about the prophetic protection (Peace be upon 
them) and his rectification to the Islamic mind in this concern.
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... املقدمة ...

يتناول هذا البحث مجلة من القضايا القرآنية التي أخذهتا من آراء اإلمام عيل 
بن موسى الرضا  ومالحظه التي فرّس هبا الكثري من النصوص القرآنية املباركة 
هذه  تتضمنه  مما  بسبب  ليس  االسالمي  الفكر  يف  إشكاالت  منها  بعض  َمّثل  التي 
أصيبت  الذي  الفكري  االنحراف  من  بسبب  وإنام  مسائل،  من  الكريمة  اآليات 
للقرآن  املغلوط  والفهم  التفكري  سوء  هبا  جنح  التي  االسالمية  املدارس  بعض  به 
األكرم  النبي  وهو  للقرآن،  والصنو  الثاين  الثقل  عن  االبتعاد  عن  فضاًل  الكريم، 
 وعرتته األطهار الذين قال فيهم رسول اهلل: إين خمّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل 
حبل ممدود من السامء اىل االرض، وعرتيت أهل بيتي، فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ 
احلوض. وهذا )الثقل( هو املوضح واملبنّي للقرآن الكريم عىل امتداد الزمن، وهو 

املتكفل ببيان مقاصد القرآن ومصاديقه الصحيحة.

أئمة  بالكتابة عن منهج  يتكفّلوا  الباحثني والدارسني أن  لزامًا عىل  وهلذا كان 
أهل البيت  يف خمتلف اجلوانب املعرفية. فاخرتت اإلمام الرضا ، وهو ثامن 
األئمة، ليكون انموذجًا هلذه املدرسة االسالمية العلمية التي أخرجت الناس، وملا 

تزل خترجهم من الظلامت اىل النور. 

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

القرآنية وجّرها اىل غري املثال احلقيقي الذي تنطبق عليه. 

عصمتهم  وإثبات  والّرسل  األنبياء  عن  اإلمام  بدفاع  الثالث  املبحث  وعني 
التي نص عليها القرآن الكريم. يف حني جعلت املبحث الرابع واألخري يف مباحث 
تبنى  َمن  عىل  ورّد  منها،  فسد  مما  الكثري  اإلمام  صّوب  التي  والعقائد(  )التوحيد 

العقائد التي تدعو اىل جتسيم اهلل تبارك وتعاىل وتشّبهه وتثبت احلد له. 

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

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله 
الطاهرين...
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املبحث األول

مباحث علوم القرآن الكريم 

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

عن التأويل بالرأي، وغضاضة القرآن الكريم وجّدته. 

أواًل:احلروف املقّطعة 

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

حروف اهلجاء العريب. 

بيان أصل هذه احلروف وداللتها عند تفسريهم لقوله  وقد حتري املفرسون يف 
فيها نيف  لِْلُمتَِّقنَي﴾)1( حتى حتّصل  ُهدًى  ِفيِه  َرْيَب  اْلِكتاُب ال  ذلَِك  ﴿امل *  تعاىل: 
وعرشون وجهًا، منها ما نقل عن ابن عباس من أن كل حرف من احلروف مأخوذ 
من لفظ يدل عىل اخلالق جل جالله وانبيائه، فااللف من كلمة )اهلل(، والاّلم من 
)جربيل( وامليم من )حممد()2(. وقيل: بل االلف آالؤه، والاّلم ُلطفه، وامليم َملكه)3(.
فضال عن وجوه ُأخر تكفلت املدونات التفسريية بذكرها)4(. غري أن منهج اإلمام 
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 خيتلف عن منهج املفرسين يف قراءة هذه األحرف القرآنية، فهو ينظر  الرضا 
العرب  بلغة  نازاًل  نفسه من حيث كونه  الكريم  بالقرآن  يرتبط  اعجازيًا  نظرًا  اليها 
االستعامل  هذا  أمثال  عىل  معلقًا    قال  وهلذا  فصاحة،  األعىل  بل  الفصحى، 
القرآين من حروف املعجم قائاًل: إّن اهلل تبارك وتعاىل انزل هذا القرآن هبذه احلروف 
التي يتداوهلا العرب، ثم قال: ﴿ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِنُّ َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل 

هَذا اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن بِِمْثِلِه َوَلْو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهريًا﴾)5( )6(. 

هذه  من  الكريم  القرآن  أنشأ  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  أّن  اىل  يشري    واإلمام 
القرآن  بينهم  نزل  الذين  العرب  يعرفها  التي  املعجم  بحروف  املساّمة  األحرف 
ويستعملوهنا يف لغتهم، ولكنهم عاجزون عن أن يأتوا بنص شبيه بالقرآن الكريم، 
عىل الرغم من كونه من هذه احلروف التي متثل املكونات األساسية للقرآن الكريم. 

وهلذا تال اإلمام قوله تعاىل ﴿ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِّن﴾ لالستدالل عىل 
الكريم ليس عىل  القرآن  عجز طريف اخللق )االنس واجلن( عن االتيان بمثل هذا 
وجه )الّصفة( التي ادعاها بعض من أّن اهلل تبارك وتعاىل هو الذي رصف العباد 
عن جماراة القرآن والصوغ عىل مثاله، وإنام عىل وجه التحدي الذي يمتلك اإلنس 
من  الرضب  هذا  عن  عجزوا  ولكنهم  هلم،  تعاىل  اهلل  منحها  التي  امكانياته  واجلن 

القدرة اللغوية. 

أقول: ومن التّتبع التأرخيي هلذه القضية القرآنية نجد أّن األئمة  قد أكدوا هذه 
العرب  معرفة  الكريم، وهي  القرآن  املقطعة( يف  )احلروف  لنظرية  املعرفية  احلقيقة 
ألجزاء الرتكيب القرآين وأسسه دون القدرة يف النسج عىل منواله، إذ يقول اإلمام 
عىل بن احلسني زين العابدين  يف تعليقه عىل ِعّلة افتتاح بعض السور القرآنية 
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الكريم،  للقرآن  واليهود  قريش  تكذيب  اىل  ذلك  مرجعًا  القرآن  يف  احلروف  هبذه 
ورميهم له بالّسحر، فخاطب اهلل تعاىل نبيه األكرم بأّن هذا الكتاب هو من احلروف 
املقطعة، وهو بلغتكم وحروف هجائها، وذلك عىل نحو التبكيت والتعجيز، حيث 
يقول اإلمام يف معنى قوله تعاىل: ﴿امل﴾)7(. أي يا حممد هذا الكتاب الذي أنزلته اليك 
بلغتكم وحروف هجائكم،  التي منها الف والم وميم، وهو  املقطعة  هو احلروف 

فأتوا بمثله إْن كنتم صادقني)8(.

ثانيًا: املحكم واملتشابه 

ومها من أهم مباحث علوم القرآن عند العلامء، فقد نص القرآن الكريم تضمنه 
َكامٌت ُهنَّ  هذين األمرين يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْ
اْبتِغاَء  ِمْنُه  َتشاَبَه  ما  بُِعوَن  َفَيتَّ َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  ِف  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُمَتشاهِباٌت  َوُأَخُر  اْلِكتاِب  ُأمُّ 
ا بِِه ُكلٌّ  اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّ اْلِفْتَنِة َواْبتِغاَء َتْأِويِلِه َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلوا اأَلْلباِب﴾)9(. كَّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َيذَّ

وقد اختلف املفرسون يف معنى املحكم واملتشابه القرآين، فذهب بعضهم اىل أن 
املراد من اإلحكام إتقان القرآن وعدم تطرق النقص واالختالف اليه، وأّن املتشابه 
ما  املحكم  بل  وقيل  واإلعجاز)10(.  والصدق  احلق  يف  بعضًا  بعضه  يشبه  أنه  يعني 
الّساعة  كقيام  بعلمه  اهلل  استأثر  ما  واملتشابه  بالتأويل،  أو  بالظهور  منه  املراد  عرف 
  وخروج الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور)11(. ومل يكن أئمة آل البيت
بعيدين عن هذه املسألة القرآنية، فها هو اإلمام الّرضا  يضع منهجًا علميًا قرآنيًا 
يمكن االهتداء به اىل رصاط مستقيم بحسب قول اإلمام الذي نصه: َمْن رّد متشابه 
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القرآن اىل مكمه ُهدي اىل رصاط مستقيم)12(.

والنص املتقدم يعّلم به اإلمام األّمة أّن األصل يف القضية هو )املحكم( الذي 
يدركون  ال  الذين  الناس  جيهلها  التي  وأرساره  الكريم  القرآن  غوامض  تفسري  به 
معارف النص الكريم؛ ألهنم ليسوا من الراسخني يف العلم الذين استاثروا، بعد اهلل 
اسخون يف العلم يعلمون متشاهبات  جل جالله، بمعرفة تأويل القرآن الكريم. فالرَّ
لعلمهم  للناس؛  برشحها  املخصوصون  وهم  حمكامته،  يعرفون  كام  الكريم  القرآن 

الواسع الذي منحهم اهلل تبارك وتعاىل إياه)13(.

وهلذا ال تقف حدود منهج اإلمام الرضا  عند قول من قال: إنَّ األصل يف 
َكامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب  قراءة قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْ
بُِعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبتِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتِغاَء  ِذيَن ِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا الَّ َوُأَخُر ُمَتشاهِباٌت َفَأمَّ
ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا  اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّ َتْأِويِلِه َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ
ُر إاِلَّ ُأوُلوا اأَلْلباِب﴾)14(. هو الوقوف يف التالوة عند كلمة )اهلل(؛ ويكون  كَّ َوما َيذَّ
جل  اهلل  وأّن  التأويل،  بعلم  استئثارهم  عدم  عىل  دلياًل  )الراسخون(  بـ  االبتداء 
جالله هو املستأثر بذلك وحده. غري أن مصداق األئمة وتشخيصهم  ملصطلح 
الناس.  من  غريهم  دون    حممد  وبالنبي  هبم  خمصوص  العلم(  يف  )الراسخون 
وحمكمه  القرآن،  متشابه  بمعرفة  املعنيون  هم  األئمة  يكون  الفهم  هذا  وبحسب 
معرفة تامة، وهم الذين يعلِّمون الناس طريقة تعرف املتشابه القرآين، بوساطة رّده 

اىل املحكم من آياته. 

ولذلك أملح يف قول اإلمام الرضا املتقدم إشارة اىل منهج التفسري املوضوعي 
الذي يعتمد مجع مجيع اآليات املباركات ذات املوضوع الواحد للخروج بنتائج وافية 
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عن معاين اآليات القرآنية ودالالهتا، ويشمل هذا املنهج املحكامت واملتشاهبات من 
أخرى توضح جمملها ومضامينها  بآية  آية  تفسري كل  بطريقة  أيضًا  املباركة  اآليات 

القرآنية. 

مما  ألنه  بالرأي،  الكريم  القرآن  تأويل  عن    هنيه  القضية  هبذه  يتعلق  ومما 
استأثر اهلل به الراسخني يف العلم. يقول الرضا  خماطبًا بعض أصحابه: ال تؤول 
آياٌت  ِمْنُه  اْلِكتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَو  يقول:    اهلل  فإّن  برأيك،    اهلل  كتاب 
بُِعوَن ما َتشاَبَه  ِذيَن ِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا الَّ َكامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َوُأَخُر ُمَتشاهِباٌت َفَأمَّ ُمْ
اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن  ِمْنُه اْبتِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتِغاَء َتْأِويِلِه َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلوا اأَلْلباِب﴾)15()16(. كَّ ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َيذَّ آَمنَّ

وموقف اإلمام هذا توكيد لقول رسول اهلل : )من قال ف القرآن بغري علم، 
فليتبّوأ مقعده من النار()17(. 

ثالثًا: غضاضة القرآن الكريم ودوامه

الغضاضة يف اللغة النعومة واحلداثة وعدم االنقطاع)18(. أّما غضاضة القرآن، 
ورسمديته.  جلدته  األمد  منقطع  غري  كأّنه  حتى  عهده  وحداثة  وجتدده  دوامه  فهي 
بزمن  الكريم وكونه غري خمصوص  القرآن  أزلية  اىل    الرضا  اإلمام  أشار  وقد 
دون زمن آخر، حمتجًا بإجابة اإلمام الصادق  لرجل سأله: »ما باُل القرآن ال 
يزداد عىل النَّرْش والّدرس ااّل غضاضة؟« فقال اإلمام: ألّن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله 
لزمان دون زمان، وال لناس دون ناٍس، فهو ف كل زماٍن جديد، وعند كل قوم غضٌّ 

اىل يوم القيامة)19(.
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وهذا الكالم يعني أن القرآن الكريم غري خمصوص بزمان أو مكان؛ ألنه رسالة 
ممتدة لألزمنة واألمكنة كلها ال خيلق بالّرد وكثرة الّدرس، وكل يوم يظهر منه علم 
جديد أو يفهم منه الناس شيئًا جديدًا يساير الزمن الذي هم فيه، بل يتعداه اىل اظهار 

حقائق وغوامض مل تستطع القدرات اإلنسانية إدراكها. 

ويتضمن حديث اإلمام مجلة من األمور ُتفهم منه: 

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

التي وضعت فيها. وهذا األمر مرتبط باملعنى أشد ارتباط. 

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

األخرى. 

الكريم  للقرآن  العلمية  املضامني  لبيان  العلامء  يتصدى  أن  رضورة  ثالثهام: 
بشكل ال يبعده عن حيز العلم التطبيقي، وحيصه يف زاوية املجال الفقهي الترشيعي 
تفيد  التي  الرشعية  األحكام  من  ذلك  وغري  واحلرام  احلالل  بمسائل  يعني  الذي 
الكريم  القرآن  العلمية بكل أشكاهلا من  املزايا  القرآن الكريم. بل جيب إظهار  من 
بالزمان  الغضاضة وعدم االنحصار  ملبدأ  اىل ذلك سبياًل، حتقيقًا  العلم  ما استطاع 

واملكان فحسب.
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املبحث الثاين 

أهل البيت  هم مصاديق القرآن 

بعده  األثايف  ثالثة  وهم  الكريم،  للقرآن  املكمل  القسم  البيت  أهل  أئمة  يعد 
وبعد الرسول . وقد ابتعدت األمة االسالمية كثريًا عنهم وعن األخذ بأقواهلم 
قول  بذلك  متجاوزة  هلم.  أورثها  التي  وسننه  اهلل  رسول  أقوال  هي  التي  وسننهم 
النبي االكرم: وإين تارك فيكم الثقلني. أوهلام كتاُب اهلل فيه اهلدى والنور، َفَتمسكوا 

ركم اهلل ف أهل بيتي)20(. بكتاِب اهلل وخذوا به وأهل بيتي أذكَّ

اىل عدم  اشارة  باآلخر، يف  أحدمها  الثقلني   هذين  االكرم  النبي  ربط  وقد 
  التفريق بينهام، ورضورة األخذ هبام معًا، فهام ِصنوان اليفرتقان من حيث أهنم
يبينون أحكام القرآن الكريم يف موارده مجيعًا، وهم أعلم به من غريهم، وهلذا نقلت 
الثقلني  فيكم  تارٌك  إين  نّصها:  أخرى  برواية  األكرم  النبي  قول  احلديث  مدونات 
أحدمها أكرب من اآلخر، كتاب اهلل حبٌل ممدود من الّسامء اىل األرض، وعرتيت أهل 

بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتى َيردا عيلَّ احلوض)21(.

وحتقيقًا هلذا األمر من رسول اهلل، فقد هنج أئمة أهل البيت منهجًا حرصوا فيه 
عىل أن يكونوا هم املصداق األمثل للقرآن الكريم، فام تركوا موقفًا أو مسألة تعرض 
عليهم بخصوص القرآن الكريم وتفسريه إاّل وأشاروا اىل أهنم يف صدارهتا. وعىل 
هذا السبيل سار اإلمام عىل الرضا ، الذي نص غري مّرة عىل أهنم )أهل الذكر( 
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الذين قال فيهم احلق تبارك وتعاىل: ﴿َوما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك إاِلَّ ِرجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم 
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾)22(.  َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ

الذكر  نحن أهل  املتقدم:   يف جوابه عن معنى قوله تعاىل  وقد روي عنه 
بـ )أهل الذكر( الذي رُصف  ونحن املسؤولون)23(. وجوابه املتقدم للتعبري القرآين 
حتى  حتديدها،  يف  وغّربوا  املفرسون  رّشق  أخرى  دالالت  اىل  احلقيقي  مصداقه 
ذهبوا اىل أّن املراد هبم أهل الكتاب وعلامء األخبار)24(، وقد حرص اإلمام الرضا 
 عىل تصحيح ما ذهب اليه املسلمون يف املراد بـ )أهل الذكر(، فهم ليسوا أهل 
قال  مّلا  )املأمون(  عند  الذي جرى  احلوار  النصارى، وذلك يف جملس  الكتاب وال 
بعض العلامء احلارضين إّن املعني بـ )أهل الذكر( هم اليهود والنصارى، فرّد اإلمام 
هذا الوجه قائاًل: سبحان اهلل، وهل جيوز ذلك؟ إذن يدعونا اىل دينهم ويقولون إّنه 
أفضل من دين اإلسالم)25(، ثم قال  حمتجًا بآيات ُأخر: الّذكر رسول اهلل،ونحن 
ْم  أهله، وذلك بنّي ف كتاب اهلل عز وجل حيث يقول ف سورة الطالق: ﴿َأَعدَّ اهلُل هَلُ
ِذيَن آَمُنوا َقْد َأْنَزَل اهلُل إَِلْيُكْم ِذْكرًا * َرُسواًل  ُقوا اهلَل يا ُأوِل اأَلْلباِب الَّ َعذابًا َشِديدًا َفاتَّ
ُلامِت  احِلاِت ِمَن الظُّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ الَّ ُمَبيِّناٍت لُِيْخِرَج  َيْتُلوا َعَلْيُكْم آياِت اهللِ 
تَِها اأَلهْناُر خالِِديَن  ِري ِمْن َتْ وِر َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللِ َوَيْعَمْل صاحِلًا ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْ إىَِل النُّ

ِفيها َأَبدًا َقْد َأْحَسَن اهلُل َلُه ِرْزقًا﴾)26(. فالذكر رسول اهلل  ونحن أهله)27(.

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

وقد أشار بعض املفرسين املعارصين اىل أن املراد بكالم اإلمام هو عدم الرجوع 
 البد من  الرضا  اإلمام  وأّن عص  العصور واأليام،  مر  الكتاب عىل  أهل  اىل 
الرجوع فيه اىل اإلمام عىل أساس أنه مرجع علامء اإلسالم ورأسهم)28(. وأزيد عىل 
ذلك بأّن يف كالمه  إشارة اىل أن لكل أمة إماما منهم  يتوجب الرجوع اليه 

يف املسائل مجيعها، والسيام يف القضايا القرآنية. 

وهلذا روي عن اإلمام الرضا  نفسه عن جده رسول اهلل  أّنه ُيدعى كل 
ُأَناٍس بإمام َزَماهِنم، وكتاب رهّبم وسّنة نبّيهم)29(. 

فيها  ترد  التي  املباركات  اآليات  يفرس  الرضا  اإلمام  كان  ما  وكثريًا  أقول: 
البيت  أهل  اىل غري  املسلمون هبا  يتوجه  أو    يراد هبا غريهم  أن  مفردات حتتمل 
وتفضيلية  سياسية  بدوافع  األئمة  عن  لصفها  عمدًا،  أو  مصاديقها  بيان  يف  غلطًا 
و  الكتاب(  )ورثة  و  اهلل(  )حجج  أهنم  بيان  يف    حرصه  نلحظ  وهلذا  أخرى. 
ملا  )املأمون(  جملس  يف  العلامء  اليه  ذهب  ما  املؤرخون  ذكر  فقد  الوثقى(.  )العروة 
ِذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا  سأهلم عن )املصطفني( يف قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَّ
اْلَفْضُل  بِإِْذِن اهللِ ذلَِك ُهَو  رْياِت  َوِمْنُهْم سابٌِق بِاْلَ ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهْم  لَِنْفِسِه  َفِمْنُهْم ظامِلٌ 

اْلَكبرِي﴾)30(. فقال احلارضون: إهنم أّمة حممد بكاملها)31(.

يف حني ذهب اإلمام اىل أهنم العرتة الطاهرة دون غريهم، واستدل  عىل 
ذلك باستدالل عقيل علمي قرآين ذاهبا اىل أنه لو أراد جل جالله هبذه اآلية الكريمة 
مت النار عىل كل مسلم، وإْن فعل ما فعل؛ ألنه  مجيع املسلمني، كام قالت العلامء، حُلرِّ
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تبارك وتعاىل ال يعذب أحدًا اصطفاه، والثابت يف رضورة الّدين خالف ذلك، فمن 
يعمل مثقال ذرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة رشًا يره أيضًا)32(.

مل  الذي  الكريم  القرآن  مع  يّتسق    الرضا  اإلمام  اليه  ذهب  وما  أقول: 
يصطِف أحدًا ما مل يكن )خُمَلصًا وخمِلصا( له بكل ما تشتمل عليه مفردة )االخالص( 
من معنى، مع حلاظ أن يكون هؤالء املصطفون مطهرين من الرجس بكل ما حتمله 
)املصطفون(  هم  البيت  أهل  أّن  يثبت  وهبذا  أيضًا.  دالالت  من  )الرجس(  كلمة 
الذين عناهم اهلل تبارك وتعاىل يف اآلية املباركة. ومل خيرج اإلمام الرضا يف بيانه لآلية 
البيت يف هذه املسألة؛ فقد روي عن  أئمة أهل  اليه أجداده من  الكريمة عام ذهب 
لنا  )هي  الذكر:  املباركة سالفة  اآلية  تفسري  قوهلام يف    والصادق  الباقر  اإلمامني 

خاصة، وإّيانا عنى()33(. 

أهل البيت هم حجج اهلل وشهداؤه ف الربية والعروة الوثقى

وهذه مسألة قرآنية أيضًا، فقد عرض املفرسون حديثًا لإلمام الرضا  يف بيان 
يِن ِمْن  قوله تعاىل: ﴿َوجاِهُدوا ِف اهللِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكْم َوما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
ُسوُل َشِهيدًا  ُكُم امْلُْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َوِف هذا لَِيُكوَن الرَّ َة َأبِيُكْم إِْبراِهيَم ُهَو َسامَّ َحَرٍج ِملَّ
كاَة َواْعَتِصُموا بِاهللِ ُهَو  الَة َوآُتوا الزَّ َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهداَء َعىَل النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ
َمْوالُكْم َفنِْعَم امْلَْوىل َونِْعَم النَِّصرُي﴾)34(. يقول فيه اإلمام: )نحن ُحجج اهلل ف خلقه، 
ونحن شهداء اهلل وأعالمه ف برّيته()35(. وحديثه يتضمن اإلشارة اىل أمور اختص 
هبا أهل البيت  دون سواهم؛ األول منها كوهنم حجج اهلل يف اخللق، فهم الذين 
حيتج هبم اخلالق تبارك وتعاىل عىل خلقه، ألهنم الشهداء املّطلعون عىل أحوال العباد 
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بتخويل من اهلل جل جالله، ولعل هذا هو معنى الشهادة يف قوله تعاىل آنف الذكر، 
فضاًل عام توحي به مفردة الشهادة من دالالت ومنها )الشهادة العملّية( يف كوهنم 
انموذجًا للناس وقدوة هلم يف أقواهلم وأفعاهلم، بوصفهم مقياسًا للّسمو والفضل 

بني األمم مجيعًا)36(.

أما الداللة الثانية لقول اإلمام ، فهي اختصاصهم يف كوهنم الشهداء عىل 
عىل  مّطلعني  كوهنم  منها  يعرف  العية(  )اطَّ وشهادة  تطبيقية،  عملية  شهادة  اخللق 
اخلالئق وتعرض عليهم أعامل العباد بإذن اهلل تبارك وتعاىل. أما الداللة الثالثة، فهي 
التي هيتدي  البارزة  الشواخص  الربّية، وهي إشارة منه اىل أهنم  كوهنم أعالم 
أقواهلم، ويكون  أو غري ضاٍل يبصهم ويرى أعامهلم ويسمع  انسان ضاٍل  هبا كل 

مستعدًا لالقتداء هبم واالنضواء حتت لوائهم يف الورود عىل اهلل جل جالله. 

 عىل أعامل األمة بطرائق  املتقدم يف اطالعهم  يتناسب مع قول اإلمام  ومما 
خاصة كالمه  الذي أجاب به بعض الناس الذي طلب اليه الدعاء له وألهل 
بيته: َأَوَلْسُت أفعل؟ واهلل إّن أعاملكم لتعرض عيّل ف كل يوم وليلة)37(. فاستعظم 
أما تقرأ كتاب اهلل عز وجل:  الرجل من ذلك، فأجابه اإلمام مستداًل بكتاب اهلل: 
اْلَغْيِب  عامِلِ  إىِل  وَن  دُّ َوَسرُتَ َوامْلُْؤِمُنوَن  َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهلُل  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  ﴿َوُقِل 

ُئُكْم باِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾)38(. ثم قال: هو واهلل عيل بن أيب طالب)39(.  هاَدِة َفُيَنبِّ َوالشَّ

ويف كالم اإلمام مباحث متعددة يف صدارهتا تأكيده عىل نظرية )عرض األعامل( 
التي تعد من أهم الفروع يف عقيدة )اإلمامية اإلثني عرشية(، فضاًل عن اإلشارة اىل 
قرآنية هذه الفكرة التي مصدرها كتاب اهلل، واختصاص هذا العرض لألعامل باهلل 
جل جالله، وبالرسول األكرم ، واملؤمنني الذي خّص منهم اإلمام الّرضا اإلمام 
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عليا ، بوصفه املثال الفريد للمفردة املتقدمة، ومن ثمَّ األئمة من ذريته، وهلذا 
. أوردت اآلية املباركة مفردة )املؤمنون( بصيغة اجلمع كام يبدو ختصيصًا هلم

املباركة،  لآلية  والبيان  التفسري  هذا  يف  الرضا  اإلمام  قول  عىل  به  يستدل  ومما 
وعّده اإلمام عليًا هو املقصود بكلمة )املؤمنون(، آية )الوالية( التي نزلت يف اإلمام 
ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا  الكريم:  القرآن  فيها  يقول  التي  راكع  بخامتة وهو  تصّدق  يوم  عيل 
ِمْنُكْم  ْم  ُ َيَتَوهلَّ َوَمْن  َبْعٍض  َأْولِياُء  َبْعُضُهْم  َأْولِياَء  َوالنَّصارى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا 
امِلنَِي﴾)40(. فضاًل عام ورد عن النبي األكرم  يف  ُه ِمْنُهْم إِنَّ اهلَل ال َيِْدي اْلَقْوَم الظَّ َفإِنَّ
قوله: عيل سيَّد املؤمنني)41(، وهبذا يكون  مصداقًا ومثااًل مميزًا ملفردة )املؤمنون( 

.الواردة يف القرآن الكريم ويف كالم اإلمام الرضا

)التقوى( و)العروة  أبان عن معنى كلمة  قد  الرضا  اإلمام  أّن  أقول: ويلحظ 
َنْحُن  قوله:  عنه  ورد  فقد   . البيت  بأهل  خّصها  بأن  الكريم  القرآن  يف  الوثقى( 
كلمة التّقوى والُعْروة الُوْثقى)42(. وذلك، فيام يبدو، تفسري لقول اهلل تبارك وتعاىل: 
ِة َفَأْنَزَل اهلُل َسِكيَنَتُه َعىل َرُسولِِه  َة اْلاِهِليَّ َة َحِيَّ ِميَّ ِذيَن َكَفُروا ِف ُقُلوهِبُِم احْلَ ﴿إِْذ َجَعَل الَّ
َشْ ٍء  بُِكلِّ  اهلُل  َوكاَن  َوَأْهَلها  هِبا  َأَحقَّ  َوكاُنوا  التَّْقوى  َكِلَمَة  َوَأْلَزَمُهْم  امْلُْؤِمننَِي  َوَعىَل 

َعِلياًم﴾)43(.

رؤية  عن  التقوى(  )كلمة  معنى  بيان  يف   الرضا اإلمام  رؤية  وختتلف 
)بسم  الكريم هي  القرآن  التقوى( يف  )كلمة  بـ  املراد  أن  اىل  ذهبوا  الذين  املفرسين 
اهلل الرمحن الرحيم، وحممد رسول اهلل()44(. وقال بعضهم إهنا كلمة الشهادة والوفاء 
اليه تقديره: كلمة أهل  نية حذف مضاف  بالعهد)45(. يف حني جعلها بعضهم عىل 
التي ترغب  تقويم األفكار  ، وعىل عادته يف  الرضا  التقوى)46(. ولكّن اإلمام 



 مالحظ قرآنية من فكر اإلمام الرضا

38

يف رصف القرآن الكريم عن معانيه ومصاديقه احلقيقية يتوجه اىل جعل أهل البيت 
هم األنموذج الذي يريده اخلطاب القرآين، بحيث جعلهم كلمة التقوى، فضاًل عن 
 َ يِن َقْد َتَبنيَّ كوهنم العروة الوثقى مشريًا بذلك اىل قوله تبارك وتعاىل: ﴿ال إِْكراَه ِف الدِّ
اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى اَل  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ الرُّ
اْنِفصاَم هَلا َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم﴾)47(، أو اىل قوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إىَِل اهللِ َوُهَو 
احلبل    فهم   .)48 اأُلُموِر﴾)  عاِقَبُة  اهللِ  َوإىَِل  اْلُوْثقى  بِاْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  ِسٌن  ُمْ
الوثيق ذو العرى املأمونة التي ال انفصام هلا وال انقطاع. وذلك عىل سبيل التمثيل 
بحال من تدىّل من شاهق، فاحتاط لنفسه بأوثق عروة من عرى احلبل املتني املأمون 

االنقطاع، حسبام يذكر الزخمرشي)49(.

وليس ببعيد قول اإلمام الرضا عن قول رسول اهلل  الذي جعل فيه القرآن 
وأهل البيت حباًل حمدودًا من السامء اىل األرض يف حديث الثقلني، فهام معًا العروة 

الوثقى التي ال انفصام هلا. 

وقد الحظت أّن اإلمام الرضا يعتمد مبدأ اإلشارة اىل أهل البيت، وهو منهم 
التي ترد فيها مفردات يصفها بعض املسلمني عن  القرآنية  يف كثري من النصوص 
مصداقها احلقيقي األمثل. فنجده يفرّس مفردة )األمانة( يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّا َعَرْضَنا 
َلَها  َوَحَ ِمْنها  َوَأْشَفْقَن  ِمْلَنها  َيْ َأْن  َفَأَبنْيَ  َواْلِباِل  َواأَلْرِض  امواِت  السَّ َعىَل  اأَلماَنَة 
عاها  ُه كاَن َظُلومًا َجُهواًل﴾)50(. بـ )الوالية( قائاًل: األمانة الوالية، من ادَّ اإِلْنساُن إِنَّ
من  أبعد  معنى  القرآنية  )األمانة(  مفردة  من  يفهم    فهو  كفر)51(.  حّق  بغري 
البيت  اهل  اىل كوهنا والية  هبا  ذاهبا  املعجميون؛  يتداوهلا  التي  املعجمّية  دالاللتها 
مواالهتم؛  األمة  عىل  والواجب   ، اهلل  رسول  أولياء  كوهنم  يف  هبم  وااليامن   
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ألهنم املخصوصون هبا كام يقول أمري املؤمنني : ال يقاس بآل ممد  من هذه 
االمة باحد...هم أساس الدين وعامد اليقني... وهلم خصائص حق الوالية، وفيهم 
الوصية والوراثة)52(. والوالية، بحسب مذهب أهل البيت، معناها فرض طاعتهم 

)عليم السالم( ألهنم قادة األمة ورؤساؤها يف الدنيا واآلخرة. 

وهذا الوجه الذي فرّس به اإلمام الرضا مفردة األمانة بـ )الوالية( قرآين املنشأ. 
و بعبارة أخرى أن اإلمام مل يطلق هذا املبنى من التفسري منصفًا عن القرآن الكريم، 
فالقرآن نفسه خّص الوالية باهلل وبرسوله وبأمري املؤمنني عىل  يف غري موضع، 
ِذيَن ُيِقيُموَن  ِذيَن آَمُنوا الَّ ُكُم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَّ ومن ذلك قوله تبارك وتعاىل: ﴿إِنَّام َولِيُّ
  كاَة َوُهْم راِكُعوَن﴾)53(. وهذه اآلية املباركة خمصوصة بعيل الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ
كام تذكر املدونات التفسريية)54(. ومن املالحظ أّن املدونات اخلاصة بعقائد اإلمامية 
تؤكد كثريًا عقيدة )الوالية( التي ترد كثريًا يف أحاديث أئمة أهل البيت . فقد روي 
عن اإلمام حممد بن عيل الباقر حديثًا يف األسس التي ُبني عليها اإلسالم، فعد 
منها )الوالية( ألهل البيت. يقول اإلمام : ُبني اإلسالم عىل مخسة دعائم: إقام 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت احلرام، والوالية لنا أهل 

البيت)55(. 

أقول: وقد الحظت أن عناية اإلمام الرضا  هبذِه القضية كانت عناية مميزة، 
عىل  دليل  ذلك  ويف  )الوالية(.  عىل  هبا  دااًل  متعددة  قرآنية  مفردات  فرّس  أّنه  حتى 
عنايته يف تصويب األفكار السائدة يف عصه التي كانت تدعو اىل االبتعاد عن والية 

. األئمة، فضاًل عن والية أمري املؤمنني عيل
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 املبحث الثالث 

... عصمة األنبياء ...

العصمة يف اللغة املنع)56(. وعصمة اهلل للعبد َمْنعه من فعل املوبقات والوقاية 
باملكلف، بحيث  تعاىل  اهلل  يفعله  العصمة يف االصطالح، فهي )لطف  أما  منها57. 
يمتنع منه وقوع املعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها()58(. والعصمة هبذا املعنى 
أعىل درجات التقوى واالبتعاد عن الشهوات)59(. وقد اختلفت املدارس االسالمية 
يف العصمة وجواز اشرتاطها أو وجوبه يف األنبياء واألئمة  الذين خيتارهم اهلل جل 

جالله ويبعثهم لألمم مبرشين ومنذرين. 

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

الرعية أو العوام من الناس.

والظاهر أّن هذِه املقوالت التي يذهب اليها سائر املسلمني راجعة يف األصل اىل 
ظواهر القرآن الكريم الذي وردت فيه مجلة من اآليات الكريمة التي ُفهم منها جواز 
وقوع اخلطأ أو صدوره من األنبياء. وقد تصّدى أئمة أهل البيت  هلذه االفكار 



م. د. حسام عدنان اليارسي

41 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

املسائل. وأخذ  أنبياء اهلل ورسله وأنفسهم عن هذه  البعيدة عن الصواب، وَنّزهوا 
عنهم تالميذهم هذه العقيدة ونّظروا هلا وصححوا األفكار ولوازمها عىل األنبياء 
اهلل  اصطفاهم  من  ارتكاب  يمنع  الذي  العقيل  باجلانب  ذلك  وربطوا  واألوصياء، 
تبارك وتعاىل للقيام بمهام الدعوة اليه من القيام بام خيالف مفاهيم هذا االختيار. فقد 
جّوز بعض أئمة املسلمني من الفرق اإلسالمية وقوع كل ذنب من األنبياء صغريًا 
كان أو كبريًا حتى الكفر، يف حني فّصل بعض املسلمني يف ذلك ومل يصل هبم احلد 

اىل جتريدهم االنبياء من العصمة)60(.

أثنائها.  البعثة ويف  أّن اإلمامية يذهبون اىل عصمة االنبياء مطلقًا قبل  يف حني 
والذي هيم ههنا هو مواقف األئمة  ومقوالهتم فيام خيص )عصمة األنبياء(، فقد 
التي زعم  األقوال  الكثري من  األنبياء ورّدوا  للذبَّ عن  أنفسهم  البيت  أهل  سّخر 

أصحاهبا جواز وقوع الكبائر من الرسل.

ومن األئمة الذين تصّدروا هذا االجتاه اإلمام الرضا الذي دافع كثريًا عن 
مبدأ عصمة األنبياء وصواب مواقفهم وأفعاهلم التي يذكرها القرآن الكريم. ومن 
ذلك إجابته عن سؤال املأمون ملّا سأله عن قوله يف عصمة األنبياء قائاًل: يابن رسول 
اهلل: أليس من قولك إّن األنبياء معصومون؟ قال : بىل. قال: فام معنى قول اهلل: 
ِذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلكاِذبنَِي﴾)61(. قال  َ َلَك الَّ ْم َحتَّى َيَتَبنيَّ ﴿َعَفا اهلُل َعْنَك مِلَ َأِذْنَت هَلُ
الرضا : هذا مما نزل بإّياِك أعني واسمعي بإجارة خاطب بذلك نبّيه وأراد بذلك 
ْكَت َلَيْحَبَطنَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلئِْن َأْشَ أمّته. وكذلك قوله: ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَّ
ِكْدَت  َلَقْد  ْتناَك  َثبَّ َأْن  ال  ﴿َوَلْو  تعاىل:  وقوله  يَن﴾)62(.  اْلاِسِ ِمَن  َوَلَتُكوَننَّ  َعَمُلَك 

َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيئًا َقِلياًل﴾)63(. فقال املأُمون: صدقت يابن رسول اهلل)64(.
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والنص املتقدم يوضح موقف اإلمام يف قضية العفو عن النبي الوارد يف القرآن 
الكريم، وهي القضية التي شغلت الفكر االسالمي، فضاًل عن املأمون نفسه، فاآلية 
مفردة  ألن  األكرم،وحاشاه؛  النبي  من  الزلل  أو  اخلطأ  بوقوع  توحي  ظاهرها  يف 
يقول  حسبام  عليه  العقاب  وترك  الذنب  عن  والتجاوز  الصفح  عىل  تدل  )عفو( 

اللغويون)65(.

أّن اخلطاب  باب  إياها من   وّجه اآلية توجيهًا آخر جاعاًل  ولكن اإلمام 
للنبي  واملقصود به الناس من أمته الذين جيوز عليهم ارتكاب مثل هذه االفعال 
التي يؤاخذهم اهلل هبا. فوجه اإلمام النص الكريم توجيهًا ينأى به عن نسبة اخلطأ اىل 
النبي األكرم؛ ألّن سياق اآلية املباركة سياق عتاب خاطب فيه التعبري القرآين النبي بـ 
)الضمري( يف )َعْنك(، تفخياًم لشأنه  وتنزهيًا له عن جواز وقوع مثل هذه األمور 
النبي  شأن  يف  اهلل  من  لوقوعه  وتصديقًا  حتقيقًا  )العفو(  بلفظ  ذلك  مصدرًا  عليه، 
اخلاتم؛ لئال ُيْشعر بأنَّ اهلل تعاىل يؤاخذ نبيه بفعله، ولكي ال حيس املتلقي أّن يف اآلية 
. وهذا األمر يتناسب يف مضامينه مع توجيه  رضبًا من التقريع والغضب عليه 
اإلمام الرضا لآلية املباركة، فاألمر يف خطاب األمة من خالل النبي أمر إرشادي له 
 بأن ال يفعل ما كان األوىل له أن ال يفعله، مع كون هذا الفعل الذي قام به النبي 

غري حمظور عليه فعله، ولكن األوىل به أن ال يفعله)66(.

وثمة وجه آخر يمكن أن حتمل عليه اآلية املباركة بشكل يمكن معه النأي عن 
﴿َعَفا  تعاىل:  قوله  أّن  اىل  املفرسين  بعض  ذهب  فقد  األكرم،  النبي  اىل  اخلطأ  نسبة 
اهلُل َعْنَك﴾ استفتاح للكالم، فهو كقول القائل يف خطاب شخص ما: أْصلحَك اهلل 

وأعّزك اهلل، فلم يكن للنبي  ذنب يعفى عنه)67(.
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ويذهب بعض املفرسين اىل وجه آخر جييز نسبة اخلطأ اىل رسول اهلل، وعندهم 
أّن اهلل تعاىل كّنى بـ ﴿َعَفا اهلُل َعْنَك﴾ عن اجلناية عىل أساس أن )العفو( رديف هلا. 
لك  واعتلوا  استأذنوك  حني  الغزو  عن  القعود  يف  هلم  أذنت  مالَك  اآلية:  ومعنى 
بعللهم،وهاّل استأنيت باإلذن حتى يتبنّي لك من صدق يف غدره ممن كذب فيه)68(.

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

عىل من هم أقل منهم شأنًا ومنزلة.

وإجابة  اليه  وتعاىل وااللتجاء  تبارك  اهلل  بحبل  التمسك  فالعصمة رضب من 
عليها.  القدرة  مع  املعايص  يف  الوقوع  عن  للنفس  وتكريم  نواهيه،  وترك  أوامره 
 ، االنبياء، فضاًل عن عصمتهم هم   عىل عصمة  البيت  أهل  أئمة  ركز  وهلذا 
 عن معنى أن يكون اإلمام معصومًا، فقال:  فحني سئل اإلمام زين العابدين 
هو املعتصم بحبل اهلل)69(. وقريب من ذلك ما أجاب به اإلمام الباقر بعضهم قائال: 

املعصوم هو املمتنع باهلل عن مجيع مارم اهلل)70(.

من  واألوصياء  األنبياء  هبا  يتمتع  التي  العقل  قوة  أّن  تؤيد    هذه  وأقواهلم 
مع  املعايص  عىل  عقوهلم  ذاك  عند  ُتغلب  فال  وتغلبها،  شهواهتم  تتجاوز  األئمة 
كوهنم قادرين عليها. والبد من اإلشارة اىل أّن املراد )بحبل اهلل( يف حديث اإلمام 
زين العابدين  هو القرآن الكريم، فضاًل عن العرتة الطاهرة، فهذان العنوانان 
الزمان مهامن من لوازم خصال املعصوم أو الذي يتدرج يف مراتب العصمة حتى 

يصل اىل قمتها.
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ونجد نظائر كثرية لعناية اإلمام الرضا  بنفي وقوع املعايص من األنبياء، 
بـ )زليخة(، إذ سأله    الناس يف همَّ يوسف  ومنها دفعه الشبهة التي وقع فيها 
املأمون قائاًل: أال تقولون إّن األنبياء معصومون؟ فقال اإلمام: بىل. فقال فام تفسري 
َعْنُه  َف  لَِنْصِ َكذلَِك  َربِِّه  ُبْرهاَن  َرأى  َأْن  َلْو ال  هِبا  َوَهمَّ  بِِه  ْت  مَهَّ ﴿َوَلَقْد  اآلية:  هذِه 
به،  لقد مهت   : اإلمام  فقال  امْلُْخَلِصنَي﴾)71(.  ِعباِدَنا  ِمْن  ُه  إِنَّ َواْلَفْحشاَء  وَء  السُّ
ولوال رأى برهان رّبه هلم هبا كام فعلت، لكنه كان معصومًا، واملعصوم ال يّم بذنب 

وال يأتيه. فقال املأمون: هلل درك يا أبا احلسن)72(. 

، كام يبدو من كالمه، أنه اهَلّم بارتكاب الفعل كام  واإلمام  يفهم من اهَلمَّ
النوع من اهلّم بالفعل عن احلدوث، بل  مّهت )زليخة( بذلك، ولكنه يصف هذا 
عن الوقوع يف نفس يوسف واخلطر يف ذهنه بنوع من العالج االهلي لذلك، وهو 
بالفعل  القيام  من  يمنعه  نحو  عىل  يوسف  رآه  الذي  نفسه  يف  رّبه(  )برهان  وجود 

املحرم.

وهذا الربهان هو العصمة التي وجدت يف نفسه ووقعت يف نظره الذي أبص به 
حقيقة طاعة اهلل تبارك وتعاىل وخمالفة هوى النفس. فجاء تأويل اإلمام لظاهر النص 
القرآين الئقًا بحال النبي يوسف  الذي ابتعد عن مواطن الريبة مؤرشًا التفكر 
يف عقاب اهلل جل جالله وغضبه عليه فيام لو تبادر اىل ذهنه وَهّم شارعًا بارتكاب 

تلك الفعلة.

وهذا التوجيه يسّوغ لنا تقديم اإلمام الرضا لتعبري )ولوال أْن رأى برهان رّبه 
يتحىل هبا يوسف  التي  )العصمة(  بـ  رّبه(  )برهان  هلمَّ هبا كام مّهت(، مفرسًا عبارة 
الصّديق . وهذا االجتاه الذي ذكر يتناسب مع ما ينقله اإلمام الرضا نفسه عن 
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بأْن   بأّن همَّ يوسف خيتلف عن َهمِّ )زليخة(؛ ألهنا إنام مّهت  اإلمام الصادق 
تفعل القبيح، وهمَّ بأن ال يفعله. يقول اإلمام الرضا: لقد حدثني أيب عن أبيه 

الصادق  أّنه قال: مّهت بأن تفعل، وهمَّ بأن ال يفعل)73(.

 داللتها  الرضا  التي وّجه اإلمام  القرآنية  الكثري من اآليات  أقول: وثّمة 
الفرق االسالمية األخرى فيام خيص األنبياء حتفل هبا املدونات  عىل غري ما تفهمه 
اإلمامية)74(، ولعلنا نكتفي بام ذكر فيام سلف يف اإلبانة عام يتبناه مذهب أهل البيت 

من نظر بخصوص عصمة األنبياء.
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املبحث الرابع 

التوحيد والعقائد اإلسالمية 

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

)التوحيد( الذي يعد األصل األول من أصول الدين عند املسلمني. 

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

االفكار التي نذكر منها:

1( عقيدة التثنية والتثليث

وهي إحدى العقائد التي اختص هبا النصارى الذين جيعلون من املسيح عيسى 
بن مريم ابنًا هلل، تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا، وعندهم أّن اهلل روح القدس اله 
واحد. وأّنه )جل جالله( متحد ومتكون من ثالثة: )األب واالبن وروح القدس(، 

وهؤالء الثالثة إله واحد يف فكر هؤالء)75(.
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 بوجه هذا النوع من الرشك باهلل تبارك وتعاىل،  وقد وقف اإلمام الرضا 
املدونات  فقد روت  املنكر.  التثليث  نفي هذا  دلياًل عىل  الكريم  القرآن  متخذًا من 
من  األساقفة  رأس  وهو  )اجلاثليق(،  مع  اإلمام  حوار  األخبار  وكتب  التأرخيية 
طويل  حوار  يف  اإلمام  قال  فقد  املأمون.  جملس  يف  اإلمام  ه  حاجَّ الذي  النصارى 
سائاًل اجلاثليق بقوله: يا نصاين، واهلل إّنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد ، وما 
ننقم عىل ِعيْساكم شيئًا إاّل ضعفه وقلة صيامه وصالته. قال اجلاثليق: أفسدَت واهلل 
علمك وضّعفت أمرك... قال الرضا : وكيف ذلك؟ قال اجلاثليق: من قولك: 
ِعْيَساكم كان ضعيفًا قليل الصيام قليل الصالة، وما أفطر عيسى يومًا قط وال  إّن 
نام بليٍل قط، وما زال صائم الدهر، قائم الليل. قال الرضا : َفِلَمْن كان يصوم 

ويصيل؟!. فخرس اجلاثليق وانقطع)76(.

  لقد أراد اإلمام من حواره هذا استدراج النصاين اىل اإلقرار بكون عيسى
نبيًا ال يعبد إاّل اهلل تبارك وتعاىل؛ ليفند بذلك مقالتهم التي تقوم عىل عدَّ املسيح ابنًا 
هلل تبارك وتعاىل. وهي املقولة التي نفاها القرآن الكريم وعّرض بأصحاهبا وكفرهم 
بسبب ما ذهبوا اليه من أقوال تنايف وحدانية اهلل جل جالله.  فقال تعاىل عىل لسانه: 
ِذيَن قاُلوا إِنَّ اهلَل ُهَو امْلَِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقاَل امْلَِسيُح يا َبنِي إِْسائِيَل اْعُبُدوا  ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ
امِلنَِي  اُر َوما لِلظَّ َة َوَمْأواُه النَّ نَّ َم اهلُل َعَلْيِه اْلَ َفَقْد َحرَّ ْك بِاهللِ  ُه َمْن ُيْشِ اهلَل َريبِّ َوَربَُّكْم إِنَّ
ِذيَن قاُلوا إِنَّ اهلَل ثالُِث َثالَثٍة َوما ِمْن إِلٍه  ِمْن َأْنصاٍر﴾)77(. وقال أيضًا: ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ
ِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعذاٌب َألِيٌم﴾)78(.  نَّ الَّ إاِلَّ إِلٌه واِحٌد َوإِْن مَلْ َيْنَتُهوا َعامَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ
يَقٌة  ُه ِصدِّ ُسُل َوُأمُّ وقال ايضًا: ﴿َما امْلَِسيُح اْبُن َمْرَيَم إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ
ُم اآلياِت ُثمَّ اْنُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾)79(. ومن َثم  ُ هَلُ عاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبنيِّ كانا َيْأُكالِن الطَّ
أنكر اهلل تبارك وتعاىل عىل أهل الكتاب غلوهم يف الدين وموقفهم من املسيح الذي 
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هو رسول اهلل وكلمته التي القاها اىل مريم ﴿يا َأْهَل اْلِكتاِب ال َتْغُلوا ِف ِدينُِكْم َوال 
إىِل  َأْلقاها  َوَكِلَمُتُه  اهللِ  َرُسوُل  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى  امْلَِسيُح  اَم  إِنَّ قَّ  احْلَ إاِلَّ  اهللِ  َعىَل  َتُقوُلوا 
اَم اهلُل إِلٌه واِحٌد  َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاهللِ َوُرُسِلِه َوال َتُقوُلوا َثالَثٌة اْنَتُهوا َخرْيًا َلُكْم إِنَّ

امواِت َوما ِف اأَلْرِض َوَكفى بِاهللِ َوِكياًل﴾)80(. ُسْبحاَنُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه ما ِف السَّ

العقيدة  عليها  تقوم  فكرة  أسوء  صحح  قد    الرضا  اإلمام  يكون  وهبذا 
القرآين  الدليل  والثاين  العقيل،  الدليل  األول  األدلة؛  النصانية معتمدًا رضبني من 
د فيه اهلل جل جالله املراحل التي مّر هبا اتباع عيسى  يف عّده ابنًا هلل  الذي رَسَ
اىل تنزهيه من هذه الفرية، واثبات كونه عبدًا من عباده الذين اختارهم ليكونوا من 

املرسلني. 

2( نفي الصفات احلادثة عن اهلل تبارك وتعاىل

فقد روي عن اإلمام الرضا  جوابه لبعض من سأله أّن قومًا يقولون: إّن 
 : اهلل عامل بعلم، وقادر بقدر، وحي بحياة وقديم بقدم، وسميع بسمع. فقال 
َمْن قال بذلك ودان به، فقد اختذ مع اهلل آهلة اخرى، وليس من واليتنا ف شء. ثم 
قال: مل يزل اهلل سبحانه علياًم قادرًا حيًا سميعًا بصريًا لذاته، تعاىل عام يقول املشكون 

واملشبهون علوًا كبريًا)81(. 

ويرد اإلمام هنا عىل مذهب وعقيدة شاعت بني فرقة من املسلمني من املشبَّهة 
هبا  يتسم  التي  احلدوث  بصفات  يتصف  جساًم  ويعّدونه  تعاىل  اهلل  جيسمون  الذين 
املخلوقون، وهلذا كان رّده  حاساًم يف نفي الصفات عن احلق جل جالله فأثبت 
 . البيت  أهل  والية  من  أخرجهم  أنه  حتى  والتشبيه،  الرشك  ذلك  يدعي  ملن 
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واإلمام الرضا  يبنّي لألمة االسالمية رضورة نفي الصفات عن اهلل تعاىل ليكون 
معرفته،  ين  الدِّ أول   :عيل اإلمام  يقول  ذلك  ويف  حقيقيًا.  توحيدًا  توحيدهم 
وكامل معرفته التصديق به، وكامل التصديق به توحيده، وكام توحيده االخالص له، 
وكامل االخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف، وشهادة 
كل موصوف أنه غري الصفة، فمن وصف اهلل فقد قرنه، ومن قرنه فقد َثّناه، ومن َثّناه 
فقد جّزأه، ومن َجّزأه فقد حّده، ومن حّد،فقد عّده)82(. وهذا هو األصل يف التوحيد 

. الذي تسري عليه مدرسة أهل البيت

صفات،  من  به  يليق  ال  ما  كل  عن  اهلل  تنزيه  اىل  يسعون    نجدهم  وهلذا 
املكان  نسبة  عىل  ظاهرها  يف  تشتمل  التي  املباركة  القرآنية  النصوص  ويوجّهون 
قلوب  اليها  هتفو  التي  الشبهات  عن  يبعدها  صائبًا  توجيهًا  تعاىل  اهلل  اىل  والزمان 
وتعاىل:  تبارك  قوله  لإلمام عن  املأمون  الّصدوق سؤال  الشيخ  فقد روى   املشّبهة. 
ُكْم  اٍم َوكاَن َعْرُشُه َعىَل امْلاِء لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ِة َأيَّ امواِت َواأَلْرَض ِف ِستَّ ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ِذيَن َكَفُروا إِْن هذا إاِلَّ  َأْحَسُن َعَماًل َوَلئِْن ُقْلَت إِنَُّكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد امْلَْوِت َلَيُقوَلنَّ الَّ
ِسْحٌر ُمبنٌِي﴾)83(. فقال: إنَّ اهلل تبارك وتعاىل خلق العرش واملاء واملالئكة قبل 
خلق السموات واألرض،فكانت املالئكة تستدل بأنفسها وبالعرش وباملاء عىل اهلل 
عز وجل، ثم جعل عرشه عىل املاء، ليظهر بذلك قدرته للمالئكة، فتعلموا أنه عىل 
كل شء قدير، ثم رفع العرش بقدرته ونقله وجعله فوق السموات السبع واألرض 
ف ستة أيام، وهو مستوٍل عىل عرشه وكان قادرًا عىل أن خيلقها ف طرفة عني، ولكنه 
أيام، ليظهر للمالئكة كامل خلقه منها شيئًا بعد شء فيستدل  تعاىل خلقها ف ستة 
اليه؛  به  العرش حلاجة  بحدوث ما يدث عىل اهلل تعاىل مرة بعد مّرة. ومل خيلق اهلل 
ألنه غني عن العرش وعن مجيع ما خلق، ال يوصف بالكون عىل العرش؛ ألنه ليس 
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بجسم تعاىل عن صفة خلقه علوًا كبريًا)84(. ويضع اإلمام بحديثه هذا قاعدة يمكن 
هبا بيان معنى عرش اهلل تبارك وتعاىل الذي يرد ذكره يف القرآن الكريم؛ فيفهم من 
كالمه أّن العرش هو قدرة اهلل جل جالله ومكان استيالئه عىل الساموات واألرض 

وحمل عظمته التي ال ينازع فيها ابدًا. 

3( الرب واالختيار )التفويض(

وهي من املسائل الفكرية الكبرية التي شغلت األمة االسالمية مدة من الزمن، 
بيان  اىل  املسلمني  من  املتكلمون  تصدى  إذ  األول؛  االسالمي  القرن  يف  والسيام 
األساس يف نشأة أفعال العبد الصاحلة منها والطاحلة، وهل هي منه أو من اهلل تعاىل؟. 
وتذكر املدونات اخلاصة بالفرق االسالمية أّن فكرة الصاع بني )اجلرب واالختيار( 
اىل  دخلوا  الذين  طريق  عن  املسلمني  بني  وانترشت  اإلسالم  تاريخ  دخلت  قد 
اإلسالم من الديانات األخر؛ إذ كانوا حياولون َدس الشبهات بني املسلمني وخلق 

حالة من االضطراب الفكري يف األذهان)85(. 

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

ارتكاب كل يشء قبيحًا كان أو صحيحًا. 

وتعّرف املدونات اخلاصة بالفرق االسالمية مصطلح )اجلربية( مرجعة إياه اىل 
)اجلرب(، ومعناه نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته اىل الّرب تعاىل شأنه)86(.
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ويعد اجلعد ابن درهم )ت 128#( من أوائل الذين دعوا اىل هذه الفكرة يف 
احلكم،  لبني  موىل  وهو  الشام،  يسكن  اجلعد  وكان  املسلمني.  بني  وبثها  اإلسالم 
باجلرب، والزم األمويني وتوىل  القول  اليهود فأخذ منهم فكرة  ويتصل بجامعة من 
تربية أبنائهم، وكان مقربًا من خلفائهم وحماطًا بعنايتهم. وينسب اليه القول بالكثري 
من الشبهات واملقوالت اخلارجة عن توحيد اهلل جل جالله، وعنه أخذت مقولة 
وهو  تكلياًم،  موسى  يكلم  ومل  خلياًل  ابراهيم  يتخذ  مل  تعاىل  اهلل  وأن  القرآن،  خلق 
بأنه  الرتاجم  كتب  وصفته  وقد  اإلسالم،  يف  التعطيل  مقالة  عنه  حفظت  من  أول 
مبتدع ضال أخذ عنه القول بخلق أفعال العباد)87(. وقد اقتص منه خالد بن عبد اهلل 

القرسي وايل الكوفة لدى هشام بن عبد امللك يوم األضحى)88(. 

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

فقال : ال َجرْبَ وال َتْفويَض، ولكن أمر بني أمرين)89(.

أو  الناس  تبارك وتعاىل قد أجرب  أّن يكون اهلل  نفيًا قاطعًا  ينفي  وهذا احلديث 
حتاول  التي  )اجلربية(  فرقة  اليها  تذهب  التي  الفكرة  كامهي  أفعاهلم،  عىل  أكرههم 
وانتهاك  قتل  من  واخللفاء  األمراء  أو  الناس  هبا  يقوم  التي  السيئة  األفعال  تسويغ 
للحرمات باسم الدين واسم اهلل، عىل نية أّن أفعاهلم خملوقة وموضوعة فيهم بقدرته 

تعاىل، وأنه هو الذي أجربهم عىل فعلها. فتعاىل اهلل عاّم يصفون.
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العباد  فّوض  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  يكون  أْن  قاطعًا  نفيًا  ينفي  احلديث  إّن هذا 
تفويضًا مطلقًا للقيام بأيَّ يشء دون أن يكون له سلطة عىل املخلوقني.

غري أن مدرسة أهل البيت  اختارت القول الفصل بني هذين املذهبني. وقد 
أبان اإلمام عيل بن موسى الرضا  فكرة اجلرب والتفويض واألمر بني األمرين، 
ملّا سئل عن ذلك، فأجاب قائاًل: َمن زعم أّن اهلل يفعل أفعالنا ثم يعّذبنا عليها، فقد 
قال  فقد   ، حججه  اىل  والرزق  اللق  أمر  فّوض  اهلل  أّن  زعم  ومن  بالرب،  قال 
بالتفويض، والقائل بالرب كافر، والقائل بالتفويض مشك. فقلت له: يابن رسول 
اهلل فام أمر بني أمرين؟ فقال: وجود السبيل إىل إتيان ما أمروا به وترك ما هُنوا عنه. 
فقلت: فهل هلل عز وجل مشيئة وإرادة يف ذلك؟ فقال: أما الطاعة فإرادة اهلل ومشيئته 
الّنهي عنها  املعايص  األمر هبا والرضا هلا واملعاونة عليها، وإرادته ومشيئته ف  فيها 
والّسخط والذالن عليها. قلت فلله عز وجل فيها القضاء؟ قال: نعم. ما من فعل 
قال:  القضاء؟  هذا  معنى  فام  قلت:  قضاء.  فيه  وهلل  ااّل  وش  خري  من  العباد  يفعله 

احلكم عليهم بام يستحقونه عىل أفعاهلم من الثواب والعقاب ف الدنيا واآلخرة)90(.

بطاعة  مرتبطة  األمرين  بني  األمر  مسألة  أّن  للمخاطب  يظهر    واإلمام 
اهلل  بمشيئة  ما هني عنه  به وترك  أمره  ما  إتيان  تبارك وتعاىل من خالل  االنسان هلل 
وإرادته، فإّنه تعاىل ُيعني العبد وهييئ له من أمره رشدًا إذا عزم عىل تنفيذ الطاعات 
باملنكرات  القيام  من  ويمنعه  العبد  ينهى  تعاىل  وإنه  اليها،  ويدعو  يرتضيها  التي 
والقبائح التي تسخطه وتغضبه، وكل ذلك مرتبط باحلكم عىل هذه األفعال وفاقًا 

ملبدأ الثواب والعقاب الذي جيازي اهلل به العباد وهذا هو معنى القضاء. 

أقول: وهذا الوجه الذي فّصله اإلمام معتمد عىل قول اهلل تبارك وتعاىل:   
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ا َكُفورًا﴾)91( ومرتبط أيضًا بمشيئته جل جالله؛  ا شاِكرًا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ ا َهَدْيناُه السَّ ﴿إِنَّ
ألنه هو الذي مّكن اإلنسان ومنحه املشيئة والقوة والنعمة، والسمع والبص، فإن 
العبد ال يفعل فعال أو يرتكه إاّل بقضاء اهلل وقدرته ومشيئته، ولكن هذا )القضاء( ال 
  يكون قضاء الزمًا وهذا )القدر( ليس قدرًا حمتومًا. وهذا ما أبان عنه اإلمام عيل
الذي أجاب بعض السائلني عند مسريهم اىل الشام بأّن خروجهم كان بقضاء وقدر، 
فقال له اإلمام: لعلك ظننت قضاء الزمًا وقدرًا حامتًا، ولو كان كذلك لبطل الثواب 
الوعيد. وإّن اهلل سبحانه أمر عباده ختيريًا وهناهم تذيرًا،  الوعد  والعقاب، وسقط 
ومل  مغلوبًا،  ُيْعَص  ومل  كثريًا،  القليل  عىل  وأعطى  عسريًا،  يكّلف  ومل  يسريًا  وكلف 
ُيطع مكرها ومل ُيْرسل األنبياء لعبًا، ومل ينزل الكتب للعباد عبثًا، وال خلق الساموات 

واألرض وما بينهام باطاًل، ذلك ظنُّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار)92(.

 لتوضيح هذه املسألة قوله  ومما يمكن ذكره من أقوال اإلمام الرضا
التي ينقلها عن جده اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ، إذ يقول خماطبًا بعض 
عز  اهلل  قال   : احلسني  بن  عيل  قال  الرحيم.  الرحن  اهلل  بسم  اكتب:  أصحابه: 
وجل: يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقويت أّديت إّل فرائيض، وبنعمتي 
وما  اهلل،  فمن  حسنة  من  أصابك  ما  بصريًا،  سميعًا  جعلتك  معصيتي.  عىل  قويت 
أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أين أْوىل بحسناتك منك وأنت أْوىل بسيئاتك 

مني، وذلك إين ال ُأسأل عام أفعل وهم ُيْسألون. قد نظمت لك كل شء تريد)93(.

مسألة  يف    كالمهم  يكون   الرضا اإلمام  ينقله  الذي  الوصف  وهبذا 
ويوضح  بعضًا،  بعضه  يتمم  متكاماًل  والقدر(  )القضاء  أو  )اجلربوالتفويض( 
بالتفّرد  أملك  اهلل  إّن  مؤداها:  واحدة  توحيدية  قرآنية  فكرة  يقوم عىل  بعضًا  بعضه 
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والوحدانية، وهومالك العدل والرأفة والرمحة بالعبد من العبد نفسه. وأّنه مل يرتك 
والقبيحة،  احلسنة  أفعاله  فعل  عىل  يكرهه  مل  أنه  كام  مجيعًا  أفعاله  يف  حرًا  االنسان 
النفس االنسانية  وإنام اهلمه الصواب وسدد خطاه وعلمه الصالح واخلطأ، وأهْلَم 
فجورها وتقواها، فصار االنسان فاعاًل بقدرة اهلل، ولكنه يف الوقت نفسه هو الذي 
خيتار أعامله من جهة صواهبا وخللها، جاعاًل الفيصل يف ذلك مبدأ )الثواب( عىل 

األعامل احلسنة و)العقاب(عىل األعامل السيئة املشينة. 
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... الامتة ...

أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  عىل  أمتنى  الذي  املتواضع،  البحث  هذا  من  الفراغ  بعد 
يكون مقبواًل عنده وعند موالنا اإلمام الرضا ، خرجت بجملة من النتائج التي 

أذكر منها ما يأيت: 

إّن اإلمام الرضا  واحد من أبرز أعالم أئمة أهل البيت  الذين تصدوا . 1
أقدمه  ملّا  اليها  انتقل  بعدما  بالد خراسان  الصحيح يف  الفكر االسالمي  لنرش 

املأمون العبايس اليها. 

اعتمد اإلمام يف نرش الفكر االسالمي عىل أساس مهم، وهو رضورة االعتامد . 2
النمط  ذلك  افتتح  وقد   ، األكرم  النبي  عرتة  عىل  القرآين  النص  فهم  يف 
اىل  ذهابه  أثناء  اهلل يف  جّده رسول  نقلها عن  التي  املعروفة  بقولته  التوجه  من 
خرسان مارًا بنيسابور يف احلديث املعروف بحديث )سلسلة الذهب(: )ال اله 
إال اهلل حصني، فمن دخل حصني أمن من عذايب. ثم قال: برشوطها وانا من 

رشوطها(. 

ومن احلديث املتقدم تتضح عنايته  بمباحث التوحيد اآلهلي التي صدرها، . 3
بقول )ال إله إاّل اهلل(. 

أّن عند اإلمام عيل الرضا كاًم كبريًا من اآلراء يف . 4 تبنّي من خالل البحث 
تفسري القرآن الكريم، ولذا وجب علينا القيام بجمع هذا الرتاث القرآين وعدم 
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التفريط به،ملا يمثله من ذخرية تغني الدارسني والباحثني يف الفكر اإلسالمي. 

متثل مدرسة اإلمام الرضا  مكماًل ملنهج أهل البيت  يف قراءة االسالم . 5
وتثبيت أركانه ومكوناته بحسب ما أوجبه القرآن الكريم. 

التي . 6 الشبهات  من  اإلسالم  تنزيه  عىل    الرضا  اإلمام  جهد  يقتص  مل 
وضعها بعض من حيسب عىل االسالم، وإنام جتاوز ذلك اىل تصحيح األفكار 
ونفيه عقيدة   ، النبي عيسى  دفاعه عن  الديانات األخرى، من خالل  يف 
جالله،  جل  هلل  ابنًا  املسيح  يعدون  الذين  النصارى  هبا  يقول  التي  )التثليث( 

فنفى عنه اإلمام ذلك مؤكدًا أنه كان عبدًا هلل تبارك وتعاىل. 
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