مالحظ قرآنية

 من فكر اإلمام الرضا
Quranic Notes
The Thought of Imam Al-Ridha
(Peace be upon him)

 حسام عدنان اليارسي.  د.م
 كلية اآلداب/ جامعة القادسية
قسم اللغة العربية
Lecturer. Dr. Husam `Adnan Al-Yassari
University of Al-Qadisiya
College of Arts
Department of Arabic

م .د .حسام عدنان اليارسي

 ...ملخص البحث ...
يعنى هذا البحث بجملة من القضايا القرآنية التي ذكرت يف أقوال اإلمام

الرضا  وأحاديثه التي يفرس هبا العديد من النصوص القرآنية املباركة ،ويقف
عند بعضها اآلخر ،مما يمثل إشكاالت يف الفكر اإلسالمي؛ ملا فيها من نظريات

ختص مباحث التوحيد وعصمة األنبياء وما جاء يف ذلك من مواقف للمسلمني
ّ
وغربوا  ،مبتعدين عن الفكر املحمدي األصيل.
رشقوا هبا ّ

وهلذا كانت مقوالت اإلمام  يف هذه املباحث فيص ً
ال يف إثبات (أحدية

اهلل) تبارك وتعاىل ونبذ فكرة اإلرشاك به ،أو جعله (ثالث ثالثة) ،فض ً
ال عن تقويم
اإلمام ما تؤمن به بعض الفرق اإلسالمية من نسبة اخلطأ إىل األنبياء وعدم التصديق

بعصمتهم .وملا متيزت به مواقف اإلمام الرضا من حرص عىل سالمة اإلسالم
وعقائده من التحريف ،شأنه يف ذلك شأن آبائه وأجداده  ،لذلك اخرتت مقوالته

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

1 .1موقفه يف مسألة احلروف املقطعة يف القرآن الكريم ،وعلم املحكم واملتشابه.

2 .2موقفه يف النهي عن تأويل القرآن بالرأي  ،وقوله يف ( غضاضة القرآن الكريم .

3 .3دفاعه عن عصمة األنبياء  وتصويبه ملا ورد يف الفكر اإلسالمي من مقوالت
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 فسرّ هبا الكثري من النصوص القرآنية املباركة
التي َمثّل بعض منها إشكاالت يف الفكر االسالمي ليس بسبب مما تتضمنه هذه
اآليات الكريمة من مسائل ،وإنام بسبب من االنحراف الفكري الذي أصيبت

به بعض املدارس االسالمية التي جنح هبا سوء التفكري والفهم املغلوط للقرآن
الكريم ،فض ً
ال عن االبتعاد عن الثقل الثاين والصنو للقرآن ،وهو النبي األكرم

 وعرتته األطهار الذين قال فيهم رسول اهلل :إين خم ّلف فيكم الثقلني كتاب اهلل
حبل ممدود من السامء اىل االرض ،وعرتيت أهل بيتي ،فإهنام لن يفرتقا حتى يردا ع َّ
يل

احلوض .وهذا (الثقل) هو املوضح واملبينّ للقرآن الكريم عىل امتداد الزمن ،وهو
املتكفل ببيان مقاصد القرآن ومصاديقه الصحيحة.

وهلذا كان لزام ًا عىل الباحثني والدارسني أن يتكف ّلوا بالكتابة عن منهج أئمة

أهل البيت  يف خمتلف اجلوانب املعرفية .فاخرتت اإلمام الرضا  ،وهو ثامن
األئمة ،ليكون انموذج ًا هلذه املدرسة االسالمية العلمية التي أخرجت الناس ،وملا

تزل خترجهم من الظلامت اىل النور.

وقد جعلت البحث يف بيان بعض من (املالحظ القرآنية) التي وقف عندها

اإلمام وأفصح عن داللتها ومعانيها .فانقسم عىل أربعة مباحث اخرتهتا بسبب

من أمهيتها الفكرية ،وملا الحظته من عناية اإلمام يف اإلبانة عنها ،مع أين تركت
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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 خمصوص ًا بمباحث علوم القرآن التي
تضمنت ذكر آرائه  يف (احلروف املقطعة) و (علم املحكم واملتشابه) و (موقفه

يف النهي عن التأويل بالرأي) ،فض ً
ال عن قوله يف (غضاضة القرآن الكريم) ومعناه.
واختص املبحث الثاين بدراسة موجزة يف بيان ّ
أن (أئمة أهل البيت هم مصاديق

القرآن الكريم) الذين يذكرهم النص الكريم بأوصافهم وخصاهلم التي وقف

مرة رد ًا ،فيام يبدو ،عىل َمن حياول تطبيق النصوص
عندها اإلمام الرضا  غري ّ
وجرها اىل غري املثال احلقيقي الذي تنطبق عليه.
القرآنية ّ

والرسل وإثبات عصمتهم
وعني املبحث الثالث بدفاع اإلمام عن األنبياء ّ
التي نص عليها القرآن الكريم .يف حني جعلت املبحث الرابع واألخري يف مباحث

صوب اإلمام الكثري مما فسد منها ،ور ّد عىل َمن تبنى
(التوحيد والعقائد) التي ّ

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

وقد ختمت البحث بجملة من النتائج التي توصلت اليها ،مشفوعة بذكر أهم

املصادر واملراجع التي اعتمدت يف تدوينه.

رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

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 وجدّ ته.
أو ًال:احلروف ّ
املقطعة

وهي جمموعة من احلروف اهلجائية التي تفتتح هبا تسع وعرشون سورة من

القرآن الكريم مثل (امل) و (كهيعص) و (طه) وغريها .وهذه احلروف هي نصف
حروف اهلجاء العريب.

وقد حتري املفرسون يف بيان أصل هذه احلروف وداللتها عند تفسريهم لقوله

تاب ال َر ْي َب ِف ِ
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
حتصل فيها نيف
تعاىل﴿ :امل * ذلِ َك ا ْل ِك ُ
يه ُه ً
ني﴾( )1حتى ّ

وعرشون وجه ًا ،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) ،وال ّ
الم من

(جربيل) وامليم من (حممد)( .)2وقيل :بل االلف آالؤه ،وال ّ
الم ُلطفه ،وامليم َملكه(.)3
فضال عن وجوه ُأخر تكفلت املدونات التفسريية بذكرها( .)4غري أن منهج اإلمام
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الرضا  خيتلف عن منهج املفرسين يف قراءة هذه األحرف القرآنية ،فهو ينظر
اليها نظر ًا اعجازي ًا يرتبط بالقرآن الكريم نفسه من حيث كونه ناز ً
ال بلغة العرب

الفصحى ،بل األعىل فصاحة ،وهلذا قال  معلق ًا عىل أمثال هذا االستعامل

القرآين من حروف املعجم قائ ً
ال :إنّ اهلل تبارك وتعاىل انزل هذا القرآن هبذه احلروف
اجت ََم َع ِ
ْس َو جْ ِ
تا ِ
ال ُّن َعىل َأنْ َي ْأ ُتوا بِ ِمثْلِ
التي يتداوهلا العرب ،ثم قالُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن ْ
إلن ُ
َ
هذا ا ْل ُق ْر ِ
آن ال َي ْأتُونَ بِ ِمث ِْل ِه َو َل ْو كانَ َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِهري ًا﴾(.)6( )5
واإلمام  يشري اىل ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل قد أنشأ القرآن الكريم من هذه

األحرف املسماّ ة بحروف املعجم التي يعرفها العرب الذين نزل بينهم القرآن

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.
اجت ََم َع ِ
ْس َو جْ ِ
تا ِ
ال ّن﴾ لالستدالل عىل
وهلذا تال اإلمام قوله تعاىل ﴿ ُق ْل َلئِ ِن ْ
إلن ُ

عجز طريف اخللق (االنس واجلن) عن االتيان بمثل هذا القرآن الكريم ليس عىل
(الصفة) التي ادعاها بعض من ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل هو الذي رصف العباد
وجه رّ
عن جماراة القرآن والصوغ عىل مثاله ،وإنام عىل وجه التحدي الذي يمتلك اإلنس

واجلن امكانياته التي منحها اهلل تعاىل هلم ،ولكنهم عجزوا عن هذا الرضب من
القدرة اللغوية.

أقول :ومن الت ّتبع التأرخيي هلذه القضية القرآنية نجد ّ
أن األئمة  قد أكدوا هذه

احلقيقة املعرفية لنظرية (احلروف املقطعة) يف القرآن الكريم ،وهي معرفة العرب

ألجزاء الرتكيب القرآين وأسسه دون القدرة يف النسج عىل منواله ،إذ يقول اإلمام
عىل بن احلسني زين العابدين  يف تعليقه عىل ِع ّلة افتتاح بعض السور القرآنية
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هبذه احلروف يف القرآن مرجع ًا ذلك اىل تكذيب قريش واليهود للقرآن الكريم،
بالسحر ،فخاطب اهلل تعاىل نبيه األكرم ّ
بأن هذا الكتاب هو من احلروف
ورميهم له ّ
املقطعة ،وهو بلغتكم وحروف هجائها ،وذلك عىل نحو التبكيت والتعجيز ،حيث
يقول اإلمام يف معنى قوله تعاىل﴿ :امل﴾( .)7أي يا حممد هذا الكتاب الذي أنزلته اليك

هو احلروف املقطعة التي منها الف والم وميم ،وهو بلغتكم وحروف هجائكم،

فأتوا بمثله ْ
إن كنتم صادقني(.)8
ثاني ًا :املحكم واملتشابه

ومها من أهم مباحث علوم القرآن عند العلامء ،فقد نص القرآن الكريم تضمنه
امت ُه َّن
آيات حُم َْك ٌ
تاب ِم ْن ُه ٌ
هذين األمرين يف قوله تعاىلُ :
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َ

ُأ ُّم ا ْل ِك ِ
غاء
تاب َو ُأ َخ ُر ُمتَشابهِ ٌ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
ين يِف ُق ُلوبهِ ِ ْم َز ْي ٌغ َف َي َّتبِ ُعونَ ما َتشا َب َه ِم ْن ُه ا ْبتِ َ
غاء َت ْأ ِو ِيل ِه َوما َي ْع َل ُم َت ْأ ِو َيل ُه إِ َّال ُ
الر ِ
اس ُخونَ يِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل
ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َ
اهلل َو َّ
ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا َوما َي َّذ َّكر إِ َّال ُأو ُلوا َ
األ ْل ِ
باب﴾(.)9
ُ

وقد اختلف املفرسون يف معنى املحكم واملتشابه القرآين ،فذهب بعضهم اىل أن

املراد من اإلحكام إتقان القرآن وعدم تطرق النقص واالختالف اليهّ ،
وأن املتشابه
يعني أنه يشبه بعضه بعض ًا يف احلق والصدق واإلعجاز( .)10وقيل بل املحكم ما

الساعة
عرف املراد منه بالظهور أو بالتأويل ،واملتشابه ما استأثر اهلل بعلمه كقيام ّ

وخروج الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور( .)11ومل يكن أئمة آل البيت 
الرضا  يضع منهج ًا علمي ًا قرآني ًا
بعيدين عن هذه املسألة القرآنية ،فها هو اإلمام ّ

يمكن االهتداء به اىل رصاط مستقيم بحسب قول اإلمام الذي نصهَ :م ْن ر ّد متشابه
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القرآن اىل حمكمه ُهدي اىل رصاط مستقيم(.)12
والنص املتقدم يع ّلم به اإلمام األ ّمة ّ
أن األصل يف القضية هو (املحكم) الذي

به تفسري غوامض القرآن الكريم وأرساره التي جيهلها الناس الذين ال يدركون

معارف النص الكريم؛ ألهنم ليسوا من الراسخني يف العلم الذين استاثروا ،بعد اهلل
فالراسخون يف العلم يعلمون متشاهبات
جل جالله ،بمعرفة تأويل القرآن الكريمَّ .
القرآن الكريم كام يعرفون حمكامته ،وهم املخصوصون برشحها للناس؛ لعلمهم

الواسع الذي منحهم اهلل تبارك وتعاىل إياه(.)13

وهلذا ال تقف حدود منهج اإلمام الرضا  عند قول من قالَّ :
إن األصل يف
امت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك ِ
تاب
آيات حُم َْك ٌ
تاب ِم ْن ُه ٌ
قراءة قوله تعاىلُ :
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َ
غاء
َو ُأ َخ ُر ُمتَشابهِ ٌ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
غاء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َ
ين يِف ُق ُلوبهِ ِ ْم َز ْي ٌغ َف َي َّتبِ ُعونَ ما َتشا َب َه ِم ْن ُه ا ْبتِ َ
َت ْأ ِو ِيل ِه َوما َي ْع َل ُم َت ْأ ِو َيل ُه إِ َّال ُ
الر ِ
اس ُخونَ يِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلونَ آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا
اهلل َو َّ
َوما َي َّذ َّكر إِ َّال ُأو ُلوا َ
األ ْل ِ
باب﴾( .)14هو الوقوف يف التالوة عند كلمة (اهلل)؛ ويكون
ُ
االبتداء بـ (الراسخون) دلي ً
ال عىل عدم استئثارهم بعلم التأويلّ ،
وأن اهلل جل

جالله هو املستأثر بذلك وحده .غري أن مصداق األئمة وتشخيصهم  ملصطلح

(الراسخون يف العلم) خمصوص هبم وبالنبي حممد  دون غريهم من الناس.
وبحسب هذا الفهم يكون األئمة هم املعنيون بمعرفة متشابه القرآن ،وحمكمه
معرفة تامة ،وهم الذين يع ِّلمون الناس طريقة تعرف املتشابه القرآين ،بوساطة ر ّده

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
اآليات املباركة أيض ًا بطريقة تفسري كل آية بآية أخرى توضح جمملها ومضامينها

القرآنية.

ومما يتعلق هبذه القضية هنيه  عن تأويل القرآن الكريم بالرأي ،ألنه مما

استأثر اهلل به الراسخني يف العلم .يقول الرضا  خماطب ًا بعض أصحابه :ال تؤول
آيات
تاب ِم ْن ُه ٌ
كتاب اهلل  برأيك ،فإنّ اهلل  يقولُ :
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َ
امت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك ِ
ين يِف ُق ُلوبهِ ِ ْم َز ْي ٌغ َف َي َّتبِ ُعونَ ما َتشا َب َه
تاب َو ُأ َخ ُر ُمتَشابهِ ٌ
حُم َْك ٌ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
غاء َت ْأ ِو ِيل ِه َوما َي ْع َل ُم َت ْأ ِو َيل ُه إِ َّال ُ
الر ِ
اس ُخونَ يِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلونَ
غاء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َ
ِم ْن ُه ا ْبتِ َ
اهلل َو َّ
آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا َوما َي َّذ َّكر إِ َّال ُأو ُلوا َ
األ ْل ِ
باب﴾(.)16()15
ُ
وموقف اإلمام هذا توكيد لقول رسول اهلل ( :من قال يف القرآن بغري علم،

فليتبوأ مقعده من النار)(.)17
ّ

ثالث ًا :غضاضة القرآن الكريم ودوامه
الغضاضة يف اللغة النعومة واحلداثة وعدم االنقطاع( .)18أ ّما غضاضة القرآن،

فهي دوامه وجتدده وحداثة عهده حتى كأنّه غري منقطع األمد جلدته ورسمديته.
وقد أشار اإلمام الرضا  اىل أزلية القرآن الكريم وكونه غري خمصوص بزمن
دون زمن آخر ،حمتج ًا بإجابة اإلمام الصادق  لرجل سأله« :ما ُ
بال القرآن ال
يزداد عىل ال َّنشرْ والدّ رس ا ّ
ال غضاضة؟» فقال اإلمام :ألنّ اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله

ناس ،فهو يف كل ٍ
لزمان دون زمان ،وال لناس دون ٍ
زمان جديد ،وعند كل قوم ٌّ
غض

اىل يوم القيامة(.)19
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وهذا الكالم يعني أن القرآن الكريم غري خمصوص بزمان أو مكان؛ ألنه رسالة

بالرد وكثرة الدّ رس ،وكل يوم يظهر منه علم
ممتدة لألزمنة واألمكنة كلها ال خيلق ّ

جديد أو يفهم منه الناس شيئ ًا جديد ًا يساير الزمن الذي هم فيه ،بل يتعداه اىل اظهار

حقائق وغوامض مل تستطع القدرات اإلنسانية إدراكها.
ويتضمن حديث اإلمام مجلة من األمور ُتفهم منه:

أوهلاّ :
إن 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 ّ
كأن املفردة القرآنية ،بل العبارة القرآنية ال يمكن أن حتتمل
بدي ً
ال مقرتح ًا عنها .فكام أنّه 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.

ثانيهاّ :
إن الغضاضة القرآنية ال ينقص من شأهنا عدم ادراكها وفهمها من

الناس ،فعىل الناس االرتفاع اىل مستوى اللفظ واملعنى الذي تشتمل عليه تعابري

القرآن الكريم وتراكيبه اللغوية .فال ينبغي ْ
أن يكون القرآن غض ًا عىل مستوى

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 ا ُل ِ
تف َت اليها بشكل بعيد عن مراد اهلل تبارك وتعاىل .ولكن بلحاظ االستعانة

بـ (الراسخني يف العلم) من أهل بيت حممد  ،عىل رأي مدرسة أهل البيت ،
واتباعهم من العلامء الذين يوظفون مقوالت األئمة يف اإلبانة عن مضامني النص
القرآين املبارك ،تكون املسألة أكثر معنى وداللة مما لو استعني بغريهم من السياقات

األخرى.

ثالثهام :رضورة أن يتصدى العلامء لبيان املضامني العلمية للقرآن الكريم

بشكل ال يبعده عن حيز العلم التطبيقي ،وحيرصه يف زاوية املجال الفقهي الترشيعي
الذي يعني بمسائل احلالل واحلرام وغري ذلك من األحكام الرشعية التي تفيد

من القرآن الكريم .بل جيب إظهار املزايا العلمية بكل أشكاهلا من القرآن الكريم
ما استطاع العلم اىل ذلك سبي ً
ال ،حتقيق ًا ملبدأ الغضاضة وعدم االنحصار بالزمان

واملكان فحسب.
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املبحث الثاين
أهل البيت  هم مصاديق القرآن
يعد أئمة أهل البيت القسم املكمل للقرآن الكريم ،وهم ثالثة األثايف بعده

وبعد الرسول  .وقد ابتعدت األمة االسالمية كثري ًا عنهم وعن األخذ بأقواهلم
وسننهم التي هي أقوال رسول اهلل وسننه التي أورثها هلم .متجاوزة بذلك قول

كتاب اهلل فيه اهلدى والنورَ ،فتَمسكوا
النبي االكرم :وإين تارك فيكم الثقلني .أوهلام
ُ
بكتاب اهلل وخذوا به وأهل بيتي َّ
ِ
أذكركم اهلل يف أهل بيتي(.)20

وقد ربط النبي االكرم  هذين الثقلني أحدمها باآلخر ،يف اشارة اىل عدم

التفريق بينهام ،ورضورة األخذ هبام مع ًا ،فهام ِصنوان اليفرتقان من حيث أهنم 

يبينون أحكام القرآن الكريم يف موارده مجيع ًا ،وهم أعلم به من غريهم ،وهلذا نقلت
نصها :إين ٌ
تارك فيكم الثقلني
مدونات احلديث قول النبي األكرم برواية أخرى ّ

أحدمها أكرب من اآلخر ،كتاب اهلل ٌ
السامء اىل األرض ،وعرتيت أهل
حبل ممدود من ّ
بيتي ،وإهنام لن يفرتقا حتى َيردا ع َّ
يل احلوض(.)21

وحتقيق ًا هلذا األمر من رسول اهلل ،فقد هنج أئمة أهل البيت منهج ًا حرصوا فيه

عىل أن يكونوا هم املصداق األمثل للقرآن الكريم ،فام تركوا موقف ًا أو مسألة تعرض
عليهم بخصوص القرآن الكريم وتفسريه إ ّ
ال وأشاروا اىل أهنم يف صدارهتا .وعىل

مرة عىل أهنم (أهل الذكر)
هذا السبيل سار اإلمام عىل الرضا  ،الذي نص غري ّ
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﴿وما َأ ْر َس ْلنا ِم ْن َق ْب ِل َك إِ َّال ِرجا ًال ُن ِ
وحي إِ َل ْي ِه ْم
الذين قال فيهم احلق تبارك وتعاىلَ :
َف ْس َئ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر إِنْ ُك ْنت ُْم ال َت ْع َل ُمونَ ﴾(.)22
وقد روي عنه  يف جوابه عن معنى قوله تعاىل املتقدم :نحن أهل الذكر

ونحن املسؤولون( .)23وجوابه املتقدم للتعبري القرآين بـ (أهل الذكر) الذي صرُ ف
مصداقه احلقيقي اىل دالالت أخرى ّ
وغربوا يف حتديدها ،حتى
رشق املفرسون ّ
ذهبوا اىل ّ
أن املراد هبم أهل الكتاب وعلامء األخبار( ،)24وقد حرص اإلمام الرضا
 عىل تصحيح ما ذهب اليه املسلمون يف املراد بـ (أهل الذكر) ،فهم ليسوا أهل

الكتاب وال النصارى ،وذلك يف جملس احلوار الذي جرى عند (املأمون) لمّ ا قال

بعض العلامء احلارضين ّ
إن املعني بـ (أهل الذكر) هم اليهود والنصارى ،فر ّد اإلمام
هذا الوجه قائ ً
ال :سبحان اهلل ،وهل جيوز ذلك؟ إذن يدعونا اىل دينهم ويقولون إ ّنه
أفضل من دين اإلسالم( ،)25ثم قال  حمتج ًا بآيات ُأخرّ :
الذكر رسول اهلل،ونحن

أهله ،وذلك بينّ يف كتاب اهلل عز وجل حيث يقول يف سورة الطالقَ :
﴿أ َعدَّ ُ
اهلل لهَ ُ ْم
ول َ
َعذاب ًا َش ِديد ًا َفات َُّقوا َ
ين آ َمنُوا َقدْ َأ ْنزَ َل ُ
اهلل إِ َل ْي ُك ْم ِذ ْكر ًا * َر ُس ً
األ ْل ِ
وال
اهلل يا ُأ يِ
باب ا َّل ِذ َ
آيات اهللِ ُم َب ِّي ٍ
الظ ُل ِ
الصالحِ ِ
َي ْت ُلوا َع َل ْي ُك ْم ِ
ات ِم َن ُّ
امت
نات لِ ُي ْخ ِر َج ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ات جَ ْت ِري ِم ْن حَ ْتتِ َها َ
إِلىَ ال ُّنو ِر َو َم ْن ُيؤْ ِم ْن بِاهللِ َو َي ْع َم ْل صالحِ ًا ُيدْ ِخ ْل ُه َج َّن ٍ
ين
األنهْ ُار خالِ ِد َ

ِفيها َأ َبد ًا َقدْ َأ ْح َس َن ُ
اهلل َل ُه ِرزْ ق ًا﴾( .)26فالذكر رسول اهلل  ونحن أهله(.)27

والظاهر من النص ّ
أن اإلمام يريد انتزاع الفكرة اخلاطئة من أذهان هذه الفئة

من العلامء ،ليظهر هلم ّ
أن الصواب يف (أهل الذكر) عدم انحصارها يف أهل الكتاب
وغريهم ،وإنام تتجاوز هؤالء ليكون يف رأسها وصدارهتا النبي األكرم  وآل بيته

الذين جعلهم اهلل تبارك وتعاىل صنو القرآن والثقل الثاين بعده متهيد ًا ،فيام يبدو،
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لفكرة ّ
أن األئمة  هم املرجع بعد النبي يف كل عرص ،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

اىل أهل الكتاب عىل مر العصور واأليامّ ،
وأن عرص اإلمام الرضا  البد من

الرجوع فيه اىل اإلمام عىل أساس أنه مرجع علامء اإلسالم ورأسهم( .)28وأزيد عىل

ذلك ّ
بأن 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  أنّه ُيدعى كل

ُأ َن ٍ
نبيهم(.)29
اس بإمام َز َمانهِ م ،وكتاب ربهّ م وس ّنة ّ

أقول :وكثري ًا ما كان اإلمام الرضا يفرس اآليات املباركات التي ترد فيها

مفردات حتتمل أن يراد هبا غريهم  أو يتوجه املسلمون هبا اىل غري أهل البيت

غلط ًا يف بيان مصاديقها أو عمد ًا ،لرصفها عن األئمة بدوافع سياسية وتفضيلية

أخرى .وهلذا نلحظ حرصه  يف بيان أهنم (حجج اهلل) و (ورثة الكتاب) و
(العروة الوثقى) .فقد ذكر املؤرخون ما ذهب اليه العلامء يف جملس (املأمون) ملا
اص َط َف ْينا ِم ْن ِع ِ
بادنا
تاب ا َّل ِذ َ
سأهلم عن (املصطفني) يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َر ْثنَا ا ْل ِك َ
ين ْ
َصدٌ َو ِم ْن ُه ْم سابِ ٌق بِ خْ َ
اليرْ ِ
َف ِم ْن ُه ْم ظالمِ ٌ لِ َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقت ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللِ ذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْض ُل
ا ْل َكبِري﴾( .)30فقال احلارضون :إهنم أ ّمة 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

مجيع املسلمني ،كام قالت العلامءُ ،
حل ِّرمت النار عىل كل مسلمْ ،
وإن فعل ما فعل؛ ألنه
34
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تبارك وتعاىل ال يعذب أحد ًا اصطفاه ،والثابت يف رضورة الدّ ين خالف ذلك ،فمن
يعمل مثقال ذرة خري ًا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة رش ًا يره أيض ًا(.)32

أقول :وما ذهب اليه اإلمام الرضا  ي ّتسق مع القرآن الكريم الذي مل
يصطف أحد ًا ما مل يكن (مخُ َلص ًا ِ
ِ
وخملصا) له بكل ما تشتمل عليه مفردة (االخالص)

من معنى ،مع حلاظ أن يكون هؤالء املصطفون مطهرين من الرجس بكل ما حتمله

كلمة (الرجس) من دالالت أيض ًا .وهبذا يثبت ّ
أن أهل البيت هم (املصطفون)
الذين عناهم اهلل تبارك وتعاىل يف اآلية املباركة .ومل خيرج اإلمام الرضا يف بيانه لآلية

الكريمة عام ذهب اليه أجداده من أئمة أهل البيت يف هذه املسألة؛ فقد روي عن

اإلمامني الباقر والصادق  قوهلام يف تفسري اآلية املباركة سالفة الذكر( :هي لنا
خاصة ،وإ ّيانا عنى)(.)33

أهل البيت هم حجج اهلل وشهداؤه يف الربية والعروة الوثقى
وهذه مسألة قرآنية أيض ًا ،فقد عرض املفرسون حديث ًا لإلمام الرضا  يف بيان

﴿و ِ
جاهدُ وا يِف اهللِ َحقَّ ِج ِ
اجت ُ
الد ِ
َباك ْم َوما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم يِف ِّ
ين ِم ْن
قوله تعاىلَ :
هاد ِه ُه َو ْ
يك ْم إِ ْب ِ
َح َر ٍج ِم َّل َة َأبِ ُ
الر ُس ُ
يم ُه َو َسماَّ ُك ُم المْ ُ ْس ِل ِم َ
ول َش ِهيد ًا
راه َ
ني ِم ْن َق ْب ُل َو يِف هذا لِ َي ُكونَ َّ

الزكا َة َو ْاعت ِ
داء َعلىَ ال َّن ِ
َص ُموا بِاهللِ ُه َو
الصال َة َوآ ُتوا َّ
َع َل ْي ُك ْم َو َت ُكو ُنوا ُش َه َ
يموا َّ
اس َف َأ ِق ُ
َم ْو ُ
ري﴾( .)34يقول فيه اإلمام( :نحن ُحجج اهلل يف خلقه،
الك ْم َفنِ ْع َم المْ َ ْوىل َونِ ْع َم ال َّن ِص ُ

ونحن شهداء اهلل وأعالمه يف بر ّيته)( .)35وحديثه 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 ّ
املطلعون عىل أحوال العباد
العدد السابع  ..ذي القعدة / #1434أيلول 2013م
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بتخويل من اهلل جل جالله ،ولعل هذا هو معنى الشهادة يف قوله تعاىل آنف الذكر،
فض ً
العملية) يف كوهنم
ال عام توحي به مفردة الشهادة من دالالت ومنها (الشهادة
ّ

للسمو والفضل
انموذج ًا للناس وقدوة هلم يف أقواهلم وأفعاهلم ،بوصفهم مقياس ًا ّ

بني األمم مجيع ًا(.)36

أما الداللة الثانية لقول اإلمام  ،فهي اختصاصهم يف كوهنم الشهداء عىل

اخللق شهادة عملية تطبيقية ،وشهادة َّ
(اطالعية) يعرف منها كوهنم ّ
مطلعني عىل

اخلالئق وتعرض عليهم أعامل العباد بإذن اهلل تبارك وتعاىل .أما الداللة الثالثة ،فهي

كوهنم أعالم الرب ّية ،وهي إشارة منه اىل أهنم الشواخص البارزة التي هيتدي

ٍ
ٍ
ضال يبرصهم ويرى أعامهلم ويسمع أقواهلم ،ويكون
ضال أو غري
هبا كل انسان
مستعد ًا لالقتداء هبم واالنضواء حتت لوائهم يف الورود عىل اهلل جل جالله.

ومما يتناسب مع قول اإلمام املتقدم يف اطالعهم  عىل أعامل األمة بطرائق

خاصة كالمه  الذي أجاب به بعض الناس الذي طلب اليه الدعاء له وألهل
بيتهَ :أ َو َل ْس ُت أفعل؟ واهلل إنّ أعاملكم لتعرض ع ّ
يل يف كل يوم وليلة( .)37فاستعظم
الرجل من ذلك ،فأجابه اإلمام مستد ً
ال بكتاب اهلل :أما تقرأ كتاب اهلل عز وجل:

﴿و ُقلِ ْاع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى ُ
اهلل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُؤْ ِم ُنونَ َو َسترُ َ ُّدونَ إِىل عالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِ
ب
َ
َو َّ
الشها َد ِة َف ُي َن ِّبئ ُُك ْم بِام ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُلونَ ﴾( .)38ثم قال :هو واهلل عيل بن أيب طالب(.)39
ويف كالم اإلمام مباحث متعددة يف صدارهتا تأكيده عىل نظرية (عرض األعامل)

التي تعد من أهم الفروع يف عقيدة (اإلمامية اإلثني عرشية) ،فض ً
ال عن اإلشارة اىل

قرآنية هذه الفكرة التي مصدرها كتاب اهلل ،واختصاص هذا العرض لألعامل باهلل
الرضا اإلمام
جل جالله ،وبالرسول األكرم  ،واملؤمنني الذي ّ
خص منهم اإلمام ّ
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ثم األئمة من ذريته ،وهلذا
عليا  ،بوصفه املثال الفريد للمفردة املتقدمة ،ومن َّ
أوردت اآلية املباركة مفردة (املؤمنون) بصيغة اجلمع كام يبدو ختصيص ًا هلم .

ومما يستدل به عىل قول اإلمام الرضا يف هذا التفسري والبيان لآلية املباركة،

وعدّ ه اإلمام علي ًا هو املقصود بكلمة (املؤمنون) ،آية (الوالية) التي نزلت يف اإلمام
ين
عيل يوم تصدّ ق بخامتة وهو راكع التي يقول فيها القرآن الكريم﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ياء َب ْع ٍ
ض َو َم ْن َيت ََولهَّ ُ ْم ِم ْن ُك ْم
آ َمنُوا ال َت َّت ِخ ُذوا ا ْل َي ُهو َد َوال َّنصارى َأ ْولِ َ
ياء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ ُ
َفإِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم إِنَّ َ
اهلل ال هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
ني﴾( .)40فض ً
الظالمِ ِ َ
ال عام ورد عن النبي األكرم  يف
سيد املؤمنني( ،)41وهبذا يكون  مصداق ًا ومثا ً
ال مميز ًا ملفردة (املؤمنون)
قوله :عيل َّ

الواردة يف القرآن الكريم ويف كالم اإلمام الرضا.

أقول :ويلحظ ّ
أن اإلمام الرضا قد أبان عن معنى كلمة (التقوى) و(العروة

خصها بأهل البيت  .فقد ورد عنه قولهَ :ن ْح ُن
الوثقى) يف القرآن الكريم بأن ّ

الو ْثقى( .)42وذلك ،فيام يبدو ،تفسري لقول اهلل تبارك وتعاىل:
كلمة الت ّقوى ُ
والع ْروة ُ
اه ِل َّي ِة َف َأ ْنزَ َل ُ
ح َّي َة جْال ِ
ين َك َف ُروا يِف ُق ُلوبهِ ِ ُم الحْ َ ِم َّي َة مَ ِ
اهلل َس ِكي َن َت ُه َعىل َر ُسولِ ِه
﴿إِ ْذ َج َع َل ا َّل ِذ َ
ني َو َأ ْلزَ َم ُه ْم َك ِل َم َة ال َّت ْقوى َوكا ُنوا َأ َحقَّ بهِ ا َو َأ ْه َلها َوكانَ ُ
اهلل بِ ُك ِّل يَ ْ
َو َعلىَ المْ ُؤْ ِمنِ َ
ش ٍء
َع ِلي ًام﴾(.)43

وختتلف رؤية اإلمام الرضا يف بيان معنى (كلمة التقوى) عن رؤية

املفرسين الذين ذهبوا اىل أن املراد بـ (كلمة التقوى) يف القرآن الكريم هي (بسم

اهلل الرمحن الرحيم ،وحممد رسول اهلل)( .)44وقال بعضهم إهنا كلمة الشهادة والوفاء

بالعهد( .)45يف حني جعلها بعضهم عىل نية حذف مضاف اليه تقديره :كلمة أهل

ولكن اإلمام الرضا  ،وعىل عادته يف تقويم األفكار التي ترغب
التقوى(.)46
ّ
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يف رصف القرآن الكريم عن معانيه ومصاديقه احلقيقية يتوجه اىل جعل أهل البيت
هم األنموذج الذي يريده اخلطاب القرآين ،بحيث جعلهم كلمة التقوى ،فض ً
ال عن

الد ِ
ين َقدْ َت َبينَّ َ
كوهنم العروة الوثقى مشري ًا بذلك اىل قوله تبارك وتعاىل﴿ :ال إِ ْكرا َه يِف ِّ
اغ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْثقى َال
وت َو ُيؤْ ِم ْن بِاهللِ َف َق ِد ْ
ُّ

ان ِْفصا َم لهَ ا َو ُ
﴿و َم ْن ُي ْس ِل ْم َو ْج َه ُه إِلىَ اهللِ َو ُه َو
يم﴾( ،)47أو اىل قوله تعاىلَ :
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
عاقب ُة ُ
األ ُمو ِر﴾(  .)48فهم  احلبل
حُم ِْس ٌن َف َق ِد ْ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْثقى َوإِلىَ اهللِ ِ َ

الوثيق ذو العرى املأمونة التي ال انفصام هلا وال انقطاع .وذلك عىل سبيل التمثيل
بحال من تدلىّ 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 حب ً
ال حمدود ًا من السامء اىل األرض يف حديث الثقلني ،فهام مع ًا العروة

الوثقى التي ال انفصام هلا.

وقد الحظت ّ
أن اإلمام الرضا يعتمد مبدأ اإلشارة اىل أهل البيت ،وهو منهم

يف كثري من النصوص القرآنية التي ترد فيها مفردات يرصفها بعض املسلمني عن

مصداقها احلقيقي األمثل .فنجده يفسرّ مفردة (األمانة) يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّنا َع َر ْضنَا
اموات َو َ
َ
ِ
ال ِ
ض َو جْ ِ
األ ْر ِ
الس
بال َف َأ َبينْ َ َأنْ حَ ْي ِم ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن ِم ْنها َو مَح ََل َها
األما َن َة َعلىَ َّ

إلنْسانُ إِ َّن ُه كانَ َظ ُلوم ًا َج ُه ً
وال﴾( .)50بـ (الوالية) قائ ً
ا ِ
ال :األمانة الوالية ،من ا َّدعاها
بغري حقّ كفر( .)51فهو  يفهم من مفردة (األمانة) القرآنية معنى أبعد من

املعجمية التي يتداوهلا املعجميون؛ ذاهبا هبا اىل كوهنا والية اهل البيت
دالاللتها
ّ
 وااليامن هبم يف كوهنم أولياء رسول اهلل  ،والواجب عىل األمة مواالهتم؛
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ألهنم املخصوصون هبا كام يقول أمري املؤمنني  :ال يقاس بآل حممد  من هذه

االمة باحد...هم أساس الدين وعامد اليقني ...وهلم خصائص حق الوالية ،وفيهم
الوصية والوراثة( .)52والوالية ،بحسب مذهب أهل البيت ،معناها فرض طاعتهم
(عليم السالم) ألهنم قادة األمة ورؤساؤها يف الدنيا واآلخرة.

وهذا الوجه الذي فسرّ به اإلمام الرضا مفردة األمانة بـ (الوالية) قرآين املنشأ.
و بعبارة أخرى أن اإلمام مل يطلق هذا املبنى من التفسري منرصف ًا عن القرآن الكريم،
خص الوالية باهلل وبرسوله وبأمري املؤمنني عىل  يف غري موضع،
فالقرآن نفسه ّ
ومن ذلك قوله تبارك وتعاىل﴿ :إِ َّنام َولِ ُّي ُك ُم ُ
يمونَ
ين آ َمنُوا ا َّل ِذ َ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
ين ُي ِق ُ
الزكا َة َو ُه ْم ِ
راك ُعونَ ﴾( .)53وهذه اآلية املباركة خمصوصة بعيل 
الصال َة َو ُيؤْ تُونَ َّ
َّ

كام تذكر املدونات التفسريية( .)54ومن املالحظ ّ
أن املدونات اخلاصة بعقائد اإلمامية
تؤكد كثري ًا عقيدة (الوالية) التي ترد كثري ًا يف أحاديث أئمة أهل البيت  .فقد روي

عن اإلمام حممد بن عيل الباقر حديث ًا 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 ِ 
هبذه القضية كانت عناية مميزة،

حتى أنّه فسرّ مفردات قرآنية متعددة دا ً
ال هبا عىل (الوالية) .ويف ذلك دليل عىل
عنايته يف تصويب األفكار السائدة يف عرصه التي كانت تدعو اىل االبتعاد عن والية
األئمة ،فض ً
ال عن والية أمري املؤمنني عيل .
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املبحث الثالث
 ...عصمة األنبياء ...
العصمة يف اللغة املنع( .)56وعصمة اهلل للعبد َم ْنعه من فعل املوبقات والوقاية

منها .57أما العصمة يف االصطالح ،فهي (لطف يفعله اهلل تعاىل باملكلف ،بحيث

يمتنع منه وقوع املعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها)( .)58والعصمة هبذا املعنى

أعىل درجات التقوى واالبتعاد عن الشهوات( .)59وقد 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

قبل اختيارهم للرسالة ويف أثنائها .وهلذا نجد املتون التفسريية حتفل بالكثري من
األفكار التي ر ّبام تيسء اىل مقام األنبياء والرسل وخترجهم عن احلال التي ينبغي أن

يكونوا عليها ،بوصفهم مبعوثني اىل أمم تصدر منها الكثري من األعامل واألقوال
غري املقبولة ،فليس من املعقول و املقبول أن يترصف هؤالء األنبياء بمثل ترصفات

الرعية أو العوام من الناس.

أن ِ
والظاهر ّ
هذه 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 تصدّ ى أئمة أهل البيت  هلذه االفكار
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البعيدة عن الصواب ،و َن ّزهوا أنبياء اهلل ورسله وأنفسهم عن هذه املسائل .وأخذ

عنهم تالميذهم هذه العقيدة ّ
ونظروا هلا وصححوا األفكار ولوازمها عىل األنبياء

واألوصياء ،وربطوا ذلك باجلانب العقيل الذي يمنع ارتكاب من اصطفاهم اهلل

تبارك وتعاىل للقيام بمهام الدعوة اليه من القيام بام خيالف مفاهيم هذا االختيار .فقد

جوز بعض أئمة املسلمني من الفرق اإلسالمية وقوع كل ذنب من األنبياء صغري ًا
ّ

فصل بعض املسلمني يف ذلك ومل يصل هبم احلد
كان أو كبري ًا حتى الكفر ،يف حني ّ
اىل جتريدهم االنبياء من العصمة(.)60

يف حني ّ
أن اإلمامية يذهبون اىل عصمة االنبياء مطلق ًا قبل البعثة ويف أثنائها.

والذي هيم ههنا هو مواقف األئمة  ومقوالهتم فيام خيص (عصمة األنبياء) ،فقد
ّ
للذب عن األنبياء ور ّدوا الكثري من األقوال التي زعم
سخر أهل البيت أنفسهم
َّ

أصحاهبا جواز وقوع الكبائر من الرسل.

ومن األئمة الذين تصدّ روا هذا االجتاه اإلمام الرضا الذي دافع كثري ًا عن

مبدأ عصمة األنبياء وصواب مواقفهم وأفعاهلم التي يذكرها القرآن الكريم .ومن

ذلك إجابته عن سؤال املأمون ملّا سأله عن قوله يف عصمة األنبياء قائ ً
ال :يابن رسول

اهلل :أليس من قولك ّ
إن األنبياء معصومون؟ قال  :بىل .قال :فام معنى قول اهلل:
﴿ع َفا ُ
ين َص َد ُقوا َو َت ْع َل َم ا ْل ِ
كاذبِ َ
ني﴾( .)61قال
َ
اهلل َع ْن َك لمِ َ َأ ِذن َْت لهَ ُ ْم َح َّتى َي َت َبينَّ َ َل َك ا َّل ِذ َ

الرضا  :هذا مما نزل بإ ّي ِ
نبيه وأراد بذلك
اك أعني واسمعي بإجارة خاطب بذلك ّ
﴿و َل َقدْ ُأ ِ
ين ِم ْن َق ْب ِل َك َلئِ ْن َأ رْ َ
ش ْك َت َل َي ْح َب َط َّن
وح َي إِ َل ْي َك َوإِلىَ ا َّل ِذ َ
أم ّته .وكذلك قولهَ :
﴿و َل ْو ال َأنْ َث َّب ْت َ
َع َم ُل َك َو َلت َُكو َن َّن ِم َن خْال رِ ِ
ناك َل َقدْ ِكدْ َت
اس َ
ين﴾( .)62وقوله تعاىلَ :
َت ْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْيئ ًا َق ِلي ً
املأمون :صدقت يابن رسول اهلل(.)64
ال﴾( .)63فقال ُ
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والنص املتقدم يوضح موقف اإلمام يف قضية العفو عن النبي الوارد يف القرآن

الكريم ،وهي القضية التي شغلت الفكر االسالمي ،فض ً
ال عن املأمون نفسه ،فاآلية

يف ظاهرها توحي بوقوع اخلطأ أو الزلل من النبي األكرم،وحاشاه؛ ألن مفردة
(عفو) تدل عىل الصفح والتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه حسبام يقول

اللغويون(.)65

وجه اآلية توجيه ًا آخر جاع ً
ال إياها من باب ّ
أن اخلطاب
ولكن اإلمام ّ 

للنبي  واملقصود به الناس من أمته الذين جيوز عليهم ارتكاب مثل هذه االفعال
التي يؤاخذهم اهلل هبا .فوجه اإلمام النص الكريم توجيه ًا ينأى به عن نسبة اخلطأ اىل

النبي األكرم؛ ّ
ألن سياق اآلية املباركة سياق عتاب خاطب فيه التعبري القرآين النبي بـ
(ع ْنك) ،تفخي ًام لشأنه  وتنزهي ًا له عن جواز وقوع مثل هذه األمور
(الضمري) يف َ

عليه ،مصدر ًا ذلك بلفظ (العفو) حتقيق ًا وتصديق ًا لوقوعه من اهلل يف شأن النبي

اخلاتم؛ لئال ُيشْ عر َّ
بأن اهلل تعاىل يؤاخذ نبيه بفعله ،ولكي ال حيس املتلقي ّ
أن يف اآلية

رضب ًا من التقريع والغضب عليه  .وهذا األمر يتناسب يف مضامينه مع توجيه
اإلمام الرضا لآلية املباركة ،فاألمر يف خطاب األمة من خالل النبي أمر إرشادي له

 بأن ال يفعل ما كان األوىل له أن ال يفعله ،مع كون هذا الفعل الذي قام به النبي
غري حمظور عليه فعله ،ولكن األوىل به أن ال يفعله(.)66

وثمة وجه آخر يمكن أن حتمل عليه اآلية املباركة بشكل يمكن معه النأي عن

نسبة اخلطأ اىل النبي األكرم ،فقد ذهب بعض املفرسين اىل ّ
﴿ع َفا
أن قوله تعاىلَ :
ُ
أص َ
لحك اهلل
اهلل َع ْن َك﴾ استفتاح للكالم ،فهو كقول القائل يف خطاب شخص ماْ :
وأعزك 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
﴿ع َفا ُ
ّ
اهلل َع ْن َك﴾ عن اجلناية عىل أساس أن (العفو) رديف هلا.
أن اهلل تعاىل ك ّنى بـ َ
َ
مالك أذنت هلم يف القعود عن الغزو حني استأذنوك واعتلوا لك
ومعنى اآلية:
بعللهم،وه ّ
ال استأنيت باإلذن حتى يتبينّ 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 شأن ًا ومنزلة.

فالعصمة رضب من التمسك بحبل اهلل تبارك وتعاىل وااللتجاء اليه وإجابة

أوامره وترك نواهيه ،وتكريم للنفس عن الوقوع يف املعايص مع القدرة عليها.
وهلذا ركز أئمة أهل البيت  عىل عصمة االنبياء ،فض ً
ال عن عصمتهم هم ،

فحني سئل اإلمام زين العابدين  عن معنى أن يكون اإلمام معصوم ًا ،فقال:
هو املعتصم بحبل اهلل( .)69وقريب من ذلك ما أجاب به اإلمام الباقر بعضهم قائال:

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

وأقواهلم هذه  تؤيد ّ
أن قوة العقل التي يتمتع هبا األنبياء واألوصياء من

األئمة تتجاوز شهواهتم وتغلبها ،فال ُتغلب عند ذاك عقوهلم عىل املعايص مع

كوهنم قادرين عليها .والبد من اإلشارة اىل ّ
أن املراد (بحبل اهلل) يف حديث اإلمام
زين العابدين  هو القرآن الكريم ،فض ً
ال 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،

هم يوسف  بـ (زليخة) ،إذ سأله
ومنها دفعه الشبهة التي وقع فيها الناس يف َّ

املأمون قائ ً
ال :أال تقولون ّ
إن األنبياء معصومون؟ فقال اإلمام :بىل .فقال فام تفسري
ِ
﴿و َل َقدْ همَ َّ ْت بِ ِه َوهَ َّم بهِ ا َل ْو ال َأنْ َرأى ُب ْرهانَ َر ِّب ِه َكذلِ َك لِن رْ ِ
َص َف َع ْن ُه
هذه اآليةَ :
شاء إِ َّن ُه ِم ْن ِع ِ
باد َنا المْ ُ ْخ َل ِص َ
ني﴾( .)71فقال اإلمام  :لقد مهت به،
وء َوا ْل َف ْح َ
الس َ
ُّ

هيم بذنب
ولوال رأى برهان ر ّبه هلم هبا كام فعلت ،لكنه كان معصوم ًا ،واملعصوم ال ّ

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

واإلمام  يفهم من ا َهل َّم ،كام يبدو من كالمه ،أنه ا َهل ّم بارتكاب الفعل كام

ّ
اهلم بالفعل عن احلدوث ،بل
مهت (زليخة) بذلك ،ولكنه يرصف هذا النوع من ّ

عن الوقوع يف نفس يوسف واخلطر يف ذهنه بنوع من العالج االهلي لذلك ،وهو
وجود (برهان ر ّبه) يف نفسه الذي رآه يوسف عىل نحو يمنعه من القيام بالفعل

املحرم.

وهذا الربهان هو العصمة التي وجدت يف نفسه ووقعت يف نظره الذي أبرص به

حقيقة طاعة اهلل تبارك وتعاىل وخمالفة هوى النفس .فجاء تأويل اإلمام لظاهر النص
القرآين الئق ًا بحال النبي يوسف  الذي ابتعد عن مواطن الريبة مؤرش ًا التفكر

وه ّم شارع ًا بارتكاب
يف عقاب اهلل جل جالله وغضبه عليه فيام لو تبادر اىل ذهنه َ
تلك الفعلة.

يسوغ لنا تقديم اإلمام الرضا لتعبري (ولوال أنْ رأى برهان ر ّبه
وهذا التوجيه ّ

هلم هبا كام ّ
مهت) ،مفرس ًا عبارة (برهان ر ّبه) بـ (العصمة) التي يتحىل هبا يوسف
َّ

الصدّ يق  .وهذا االجتاه الذي ذكر يتناسب مع ما ينقله اإلمام الرضا نفسه عن
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اإلمام الصادق ّ 
مهت ْ
هم يوسف خيتلف عن َه ِّم (زليخة)؛ ألهنا إنام ّ
بأن
بأن َّ

وهم بأن ال يفعله .يقول اإلمام الرضا :لقد حدثني أيب عن أبيه
تفعل القبيحَّ ،
الصادق  أ ّنه قالّ :
وهم بأن ال يفعل(.)73
مهت بأن تفعلَّ ،

وجه اإلمام الرضا  داللتها
وثمة الكثري من اآليات القرآنية التي ّ
أقولّ :

عىل غري ما تفهمه الفرق االسالمية األخرى فيام خيص األنبياء حتفل هبا املدونات

اإلمامية( ،)74ولعلنا 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
وقد شغلت هذه املباحث الفكر االسالمي ،ودارت حوهلا الكثري من

السجاالت واملناظرات الفكرية ،وانقسمت األمة االسالمية يف عقائدها انقسامات
متعددة حتى بات القول يف بعض هذه األفكار رضب ًا 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 ّ
والذب 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  واحد ًا من أهل البيت الذين تصدّ وا هلذه
االفكار التي نذكر منها:

 )1عقيدة التثنية والتثليث
وهي إحدى العقائد التي اختص هبا النصارى الذين جيعلون من املسيح عيسى

بن مريم ابن ًا هلل ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا ،وعندهم ّ
أن اهلل روح القدس اله
واحد .وأنّه (جل جالله) متحد ومتكون من ثالثة( :األب واالبن وروح القدس)،

وهؤالء الثالثة إله واحد يف فكر هؤالء(.)75
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وقد وقف اإلمام الرضا  بوجه هذا النوع من الرشك باهلل تبارك وتعاىل،

متخذ ًا من القرآن الكريم دلي ً
ال عىل نفي هذا التثليث املنكر .فقد روت املدونات

التأرخيية وكتب األخبار حوار اإلمام مع (اجلاثليق) ،وهو رأس األساقفة من

حاجه اإلمام يف جملس املأمون .فقد قال اإلمام يف حوار طويل
النصارى الذي َّ
سائ ً
ال اجلاثليق بقوله :يا نرصاين ،واهلل إ ّنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد  ،وما

أفسدت واهلل
يساكم شيئ ًا إ ّال ضعفه وقلة صيامه وصالته .قال اجلاثليق:
َ
ننقم عىل ِع ْ

وضعفت أمرك ...قال الرضا  :وكيف ذلك؟ قال اجلاثليق :من قولك:
علمك
ّ
ّ
إن ِع ْي َساكم كان ضعيف ًا قليل الصيام قليل الصالة ،وما أفطر عيسى يوم ًا قط وال
نام بليلٍ قط ،وما زال صائم الدهر ،قائم الليل .قال الرضا َ :ف ِل َم ْن كان يصوم
ويصل؟! .فخرس اجلاثليق وانقطع(.)76

لقد أراد اإلمام من حواره هذا استدراج النرصاين اىل اإلقرار بكون عيسى 

نبي ًا ال يعبد إ ّ
ال اهلل تبارك وتعاىل؛ ليفند بذلك مقالتهم التي تقوم عىل عدَّ املسيح ابن ًا

وعرض بأصحاهبا وكفرهم
هلل تبارك وتعاىل .وهي املقولة التي نفاها القرآن الكريم ّ

بسبب ما ذهبوا اليه من أقوال تنايف وحدانية اهلل جل جالله .فقال تعاىل عىل لسانه:
ين قا ُلوا إِنَّ َ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم َو َ
َ
يح يا َبنِي إِ رْسائِ َ
يل ْاع ُبدُ وا
﴿ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذ َ
قال المْ َ ِس ُ
اهلل ُه َو المْ َ ِس ُ
َ
ش ْك بِاهللِ َف َقدْ َح َّر َم ُ
اهلل َع َل ْي ِه جْ َ
ال َّن َة َو َم ْأوا ُه ال َّن ُار َوما لِ َّ
لظالمِ ِ َ
اهلل َربيِّ َو َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َم ْن ُي رْ ِ
ني
ين قا ُلوا إِنَّ َ
اهلل ثالِ ُث َثال َث ٍة َوما ِم ْن إِ ٍ
ِم ْن َأنْصا ٍر﴾( .)77وقال أيض ًاَ :
له
﴿ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذ َ
إِ َّال إِلهٌ ِ
يم﴾(.)78
واحدٌ َوإِنْ لمَ ْ َي ْنت َُهوا َعماَّ َي ُقو ُلونَ َل َي َم َّس َّن ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َع ٌ
ذاب َألِ ٌ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم إِ َّال َر ُس ٌ
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِص ِّدي َق ٌة
وقال ايض ًاَ ﴿ :ما المْ َ ِس ُ
ول َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه ُّ
ِ
الن َّ
كانا َي ْأ ُك ِ
اآليات ُث َّم ان ُْظ ْر َأ َّنى ُيؤْ َف ُكونَ ﴾( .)79ومن َثم
الطعا َم ان ُْظ ْر َك ْي َف ُن َبينِّ ُ لهَ ُ ُم
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 َأ ْه َل ا ْل ِك ِ
تاب ال تَغْ ُلوا يِف ِدينِ ُك ْم َوال
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
ول اهللِ َو َك ِل َم ُت ُه َأ ْلقاها إِىل
َت ُقو ُلوا َعلىَ اهللِ إِ َّال الحْ َ قَّ إِ َّنماَ المْ َ ِس ُ
يح ِع َ

آمنُوا بِاهللِ َو ُر ُس ِل ِه َوال َت ُقو ُلوا َثال َث ٌة ا ْنت َُهوا َخيرْ ًا َل ُك ْم إِ َّنماَ ُ
اهلل إِلهٌ ِ
وح ِم ْن ُه َف ِ
واحدٌ
َم ْر َي َم َو ُر ٌ
اموات َوما يِف َ
َ
ِ
ض َو َكفى بِاهللِ َو ِكي ً
األ ْر ِ
ال﴾(.)80
الس
ُس ْبحا َن ُه أنْ َي ُكونَ َل ُه َو َلدٌ َل ُه ما يِف َّ

وهبذا يكون اإلمام الرضا  قد صحح أسوء فكرة تقوم عليها العقيدة

النرصانية معتمد ًا رضبني من األدلة؛ األول الدليل العقيل ،والثاين الدليل القرآين

مر هبا اتباع عيسى  يف عدّ ه ابن ًا هلل
الذي سرَ َ د فيه اهلل جل جالله املراحل التي ّ
اىل تنزهيه من هذه الفرية ،واثبات كونه عبد ًا من عباده الذين اختارهم ليكونوا من

املرسلني.

 )2نفي الصفات احلادثة عن اهلل تبارك وتعاىل
أن قوم ًا يقولونّ :
فقد روي عن اإلمام الرضا  جوابه لبعض من سأله ّ
إن

اهلل عامل بعلم ،وقادر بقدر ،وحي بحياة وقديم بقدم ،وسميع بسمع .فقال :

َم ْن قال بذلك ودان به ،فقد اختذ مع اهلل آهلة اخرى ،وليس من واليتنا يف يشء .ثم

قال :مل يزل اهلل سبحانه علي ًام قادر ًا حي ًا سميع ًا بصري ًا لذاته ،تعاىل عام يقول املرشكون

واملشبهون علو ًا كبري ًا(.)81

املشبهة
ويرد اإلمام هنا عىل مذهب وعقيدة شاعت بني فرقة من املسلمني من َّ

الذين جيسمون اهلل تعاىل ويعدّ ونه جس ًام يتصف بصفات احلدوث التي يتسم هبا

املخلوقون ،وهلذا كان ر ّده  حاس ًام يف نفي الصفات عن احلق جل جالله فأثبت

ملن يدعي ذلك الرشك والتشبيه ،حتى أنه أخرجهم من والية أهل البيت .
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واإلمام الرضا  يبينّ لألمة االسالمية رضورة نفي الصفات عن اهلل تعاىل ليكون

توحيدهم توحيد ًا حقيقي ًا .ويف ذلك يقول اإلمام عيل :أول ِّ
الدين معرفته،

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 َث ّناه ،ومن َث ّناه

جزأه ،ومن َج ّزأه فقد حدّ ه ،ومن حدّ ،فقد عدّ ه( .)82وهذا هو األصل يف التوحيد
فقد ّ

الذي تسري عليه مدرسة أهل البيت .

وهلذا نجدهم  يسعون اىل تنزيه اهلل عن كل ما ال يليق به من صفات،

ويوجهون النصوص القرآنية املباركة التي تشتمل يف ظاهرها عىل نسبة املكان
ّ

والزمان اىل اهلل تعاىل توجيه ًا صائب ًا يبعدها عن الشبهات التي هتفو اليها قلوب

الصدوق سؤال املأمون لإلمام عن قوله تبارك وتعاىل:
املشبهة .فقد روى الشيخ ّ
ّ
اموات َو َ
ض يِف ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم َوكانَ َع ْر ُش ُه َعلىَ المْ ِ
ِ
األ ْر َ
اء لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم
الس
َ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
ت َل َي ُق َ
ال َو َلئِ ْن ُق ْل َت إِ َّن ُك ْم َم ْب ُعو ُثونَ ِم ْن َب ْع ِد المْ َ ْو ِ
َأ ْح َس ُن َع َم ً
ين َك َف ُروا إِنْ هذا إِ َّال
ول َّن ا َّل ِذ َ

ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾( .)83فقال :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 يشء قدير ،ثم رفع العرش بقدرته ونقله وجعله فوق السموات السبع واألرض

ٍ
مستول عىل عرشه وكان قادر ًا عىل أن خيلقها يف طرفة عني ،ولكنه
يف ستة أيام ،وهو
تعاىل خلقها يف ستة أيام ،ليظهر للمالئكة كامل خلقه منها شيئ ًا بعد يشء فيستدل
مرة .ومل خيلق اهلل العرش حلاجة به اليه؛
بحدوث ما حيدث عىل اهلل تعاىل مرة بعد ّ

ألنه غني عن العرش وعن مجيع ما خلق ،ال يوصف بالكون عىل العرش؛ ألنه ليس
العدد السابع  ..ذي القعدة / #1434أيلول 2013م

49

مالحظ قرآنية من فكر اإلمام الرضا 

بجسم تعاىل عن صفة خلقه علو ًا كبري ًا( .)84ويضع اإلمام بحديثه هذا قاعدة يمكن

هبا بيان معنى عرش اهلل تبارك وتعاىل الذي يرد ذكره يف القرآن الكريم؛ فيفهم من

كالمه ّ
أن العرش هو قدرة اهلل جل جالله ومكان استيالئه عىل الساموات واألرض
وحمل عظمته التي ال ينازع فيها ابد ًا.

 )3اجلرب واالختيار (التفويض)
وهي من املسائل الفكرية الكبرية التي شغلت األمة االسالمية مدة من الزمن،

والسيام يف القرن االسالمي األول؛ إذ تصدى املتكلمون من املسلمني اىل بيان
األساس يف نشأة أفعال العبد الصاحلة منها والطاحلة ،وهل هي منه أو من اهلل تعاىل؟.

وتذكر املدونات اخلاصة بالفرق االسالمية ّ
أن فكرة الرصاع بني (اجلرب واالختيار)
قد دخلت تاريخ اإلسالم وانترشت بني املسلمني عن طريق الذين دخلوا اىل

اإلسالم من الديانات األخر؛ إذ كانوا حياولون َدس الشبهات بني املسلمني وخلق
حالة من االضطراب الفكري يف األذهان(.)85

حتمس الكثري من الفالسفة املسلمني واملتكلمني ملسألتي (اجلرب واالختيار)
وقد ّ

واختارت بعض الفرق االسالمية القول باجلرب يف حماولة منها لتسويغ أفعال املنتمني

اليها وإظهار ّ
أن أفعاهلم وترصفاهتم ليست منهم ،وإنام هي من اهلل خالق كل يشء
وال دخل للعباد بأفعاهلم تلك .وهبذا الوجه يكون اهلل تعاىل قد أجرب عباده عىل

ارتكاب كل يشء قبيح ًا كان أو صحيح ًا.

وتعرف املدونات اخلاصة بالفرق االسالمية مصطلح (اجلربية) مرجعة إياه اىل
ّ

الرب تعاىل شأنه(.)86
(اجلرب) ،ومعناه نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته اىل ّ
50

م .د .حسام عدنان اليارسي

ويعد اجلعد ابن درهم (ت  )#128من أوائل الذين دعوا اىل هذه الفكرة يف

اإلسالم وبثها بني املسلمني .وكان اجلعد يسكن الشام ،وهو موىل لبني احلكم،
ويتصل بجامعة من اليهود فأخذ منهم فكرة القول باجلرب ،والزم األمويني وتوىل

تربية أبنائهم ،وكان مقرب ًا من خلفائهم وحماط ًا بعنايتهم .وينسب اليه القول بالكثري
من الشبهات واملقوالت اخلارجة عن توحيد اهلل جل جالله ،وعنه أخذت مقولة
خلق القرآن ،وأن اهلل تعاىل مل يتخذ ابراهيم خلي ً
ال ومل يكلم موسى تكلي ًام ،وهو

أول من حفظت عنه مقالة التعطيل يف اإلسالم ،وقد وصفته كتب الرتاجم بأنه
مبتدع ضال أخذ عنه القول بخلق أفعال العباد( .)87وقد 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
التي تعرضت هلا العقيدة االسالمية .فظهرت عندهم نظرية (األمر بني األمرين)

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 َجبرْ َ وال َت ْف َ
ويض ،ولكن أمر بني أمرين(.)89

وهذا احلديث ينفي نفي ًا قاطع ًا ّ
أن يكون اهلل تبارك وتعاىل قد أجرب الناس أو

أكرههم عىل أفعاهلم ،كامهي الفكرة التي تذهب اليها فرقة (اجلربية) التي حتاول
تسويغ األفعال السيئة التي يقوم هبا الناس أو األمراء واخللفاء من قتل وانتهاك

للحرمات باسم الدين واسم اهلل ،عىل نية ّ
أن أفعاهلم خملوقة وموضوعة فيهم بقدرته

تعاىل ،وأنه هو الذي أجربهم عىل فعلها .فتعاىل اهلل عماّ يصفون.
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ّ
إن هذا احلديث ينفي نفي ًا قاطع ًا ْ
فوض العباد
أن يكون اهلل تبارك وتعاىل قد ّ

بأي يشء دون أن يكون له سلطة عىل املخلوقني.
تفويض ًا مطلق ًا للقيام َّ

غري أن مدرسة أهل البيت  اختارت القول الفصل بني هذين املذهبني .وقد

أبان اإلمام عيل بن موسى الرضا  فكرة اجلرب والتفويض واألمر بني األمرين،
الَ :من زعم أنّ اهلل يفعل أفعالنا ثم ّ
ملّا سئل عن ذلك ،فأجاب قائ ً
يعذبنا عليها ،فقد
فوض أمر اخللق والرزق اىل حججه  ،فقد قال
قال باجلرب ،ومن زعم أنّ اهلل ّ

بالتفويض ،والقائل باجلرب كافر ،والقائل بالتفويض مرشك .فقلت له :يابن رسول

اهلل فام أمر بني أمرين؟ فقال :وجود السبيل إىل إتيان ما أمروا به وترك ما نهُ وا عنه.
فقلت :فهل هلل عز وجل مشيئة وإرادة يف ذلك؟ فقال :أما الطاعة فإرادة اهلل ومشيئته

فيها األمر هبا والرضا هلا واملعاونة عليها ،وإرادته ومشيئته يف املعايص ال ّنهي عنها

والسخط واخلذالن عليها .قلت فلله عز وجل فيها القضاء؟ قال :نعم .ما من فعل
ّ

يفعله العباد من خري ورش ا ّال وهلل فيه قضاء .قلت :فام معنى هذا القضاء؟ قال:

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

واإلمام  يظهر للمخاطب ّ
أن مسألة األمر بني األمرين مرتبطة بطاعة

االنسان هلل تبارك وتعاىل من خالل إتيان ما أمره به وترك ما هني عنه بمشيئة اهلل

وإرادته ،فإنّه تعاىل ُيعني العبد وهييئ له من أمره رشد ًا إذا عزم عىل تنفيذ الطاعات

التي يرتضيها ويدعو اليها ،وإنه تعاىل ينهى العبد ويمنعه من القيام باملنكرات
والقبائح التي تسخطه وتغضبه ،وكل ذلك مرتبط باحلكم عىل هذه األفعال وفاق ًا

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

فصله اإلمام معتمد عىل قول اهلل تبارك وتعاىل:
أقول :وهذا الوجه الذي ّ
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يل إِ َّما ِ
السبِ َ
شاكر ًا َوإِ َّما َك ُفور ًا﴾( )91ومرتبط أيض ًا بمشيئته جل جالله؛
﴿إِ َّنا هَ َد ْينا ُه َّ

ألنه هو الذي ّ
مكن اإلنسان ومنحه املشيئة والقوة والنعمة ،والسمع والبرص ،فإن
العبد ال يفعل فعال أو يرتكه إ ّ
ال بقضاء اهلل وقدرته ومشيئته ،ولكن هذا (القضاء) ال

يكون قضاء الزم ًا وهذا (القدر) ليس قدر ًا حمتوم ًا .وهذا ما أبان عنه اإلمام عيل 
الذي أجاب بعض السائلني عند مسريهم اىل الشام ّ
بأن خروجهم كان بقضاء وقدر،

فقال له اإلمام :لعلك ظننت قضاء الزم ًا وقدر ًا حامت ًا ،ولو كان كذلك لبطل الثواب
والعقاب ،وسقط الوعد الوعيد .وإنّ اهلل سبحانه أمر عباده ختيري ًا وهناهم حتذير ًا،
ص مغلوب ًا ،ومل
وكلف يسري ًا ومل يك ّلف عسري ًا ،وأعطى عىل القليل كثري ًا ،ومل ُي ْع َ

ُيطع مكرها ومل ُي ْرسل األنبياء لعب ًا ،ومل ينزل الكتب للعباد عبث ًا ،وال خلق الساموات
واألرض وما بينهام باط ً
ظن الذين كفروا ،فويل للذين كفروا من النار(.)92
ال ،ذلك ُّ

ومما يمكن ذكره من أقوال اإلمام الرضا  لتوضيح هذه املسألة قوله

التي ينقلها عن جده اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين  ،إذ يقول خماطب ًا بعض

أصحابه :اكتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم .قال عيل بن احلسني  :قال اهلل عز
وجل :يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء ،وبقويت أ ّديت إ ّيل فرائيض ،وبنعمتي

قويت عىل معصيتي .جعلتك سميع ًا بصري ًا ،ما أصابك من حسنة فمن اهلل ،وما

أوىل بسيئاتك
أوىل بحسناتك منك وأنت ْ
أصابك من سيئة فمن نفسك ،وذلك أين ْ
مني ،وذلك إين ال ُأسأل عام أفعل وهم ُي ْسألون .قد نظمت لك كل يشء تريد(.)93

وهبذا الوصف الذي ينقله اإلمام الرضا يكون كالمهم  يف مسألة

(اجلربوالتفويض) أو (القضاء والقدر) متكام ً
ال يتمم بعضه بعض ًا ،ويوضح

بعضه بعض ًا يقوم عىل فكرة قرآنية توحيدية واحدة مؤداهاّ :
بالتفرد
إن اهلل أملك
ّ
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والوحدانية ،وهومالك العدل والرأفة والرمحة بالعبد من العبد نفسه .وأنّه مل يرتك

االنسان حر ًا يف أفعاله مجيع ًا كام أنه مل يكرهه عىل فعل أفعاله احلسنة والقبيحة،
وإنام اهلمه الصواب وسدد خطاه وعلمه الصالح واخلطأ ،وألهْ َم النفس االنسانية
فجورها وتقواها ،فصار االنسان فاع ً
ال بقدرة اهلل ،ولكنه يف الوقت نفسه هو الذي

خيتار أعامله من جهة صواهبا وخللها ،جاع ً
ال الفيصل يف ذلك مبدأ (الثواب) عىل
األعامل احلسنة و(العقاب)عىل األعامل السيئة املشينة.
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 ...اخلامتة ...
بعد الفراغ من هذا البحث املتواضع ،الذي أمتنى عىل اهلل تبارك وتعاىل أن

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

ّ 1 .1
إن اإلمام الرضا  واحد من أبرز أعالم أئمة أهل البيت  الذين تصدوا

لنرش الفكر االسالمي الصحيح يف بالد خراسان بعدما انتقل اليها ملّا أقدمه

املأمون العبايس اليها.

2 .2اعتمد اإلمام يف نرش الفكر االسالمي عىل أساس مهم ،وهو رضورة االعتامد
يف فهم النص القرآين عىل عرتة النبي األكرم  ،وقد افتتح ذلك النمط
من التوجه بقولته املعروفة التي نقلها عن جدّ ه رسول اهلل يف أثناء ذهابه اىل

خرسان مار ًا بنيسابور يف احلديث املعروف بحديث (سلسلة الذهب)( :ال اله

إال اهلل حصني ،فمن دخل حصني أمن من عذايب .ثم قال :برشوطها وانا من

رشوطها).

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

4 .4تبينّ من خالل البحث ّ
أن عند اإلمام عيل الرضا ك ًام كبري ًا من اآلراء يف
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.
5 .5متثل مدرسة اإلمام الرضا  مكم ً
ال ملنهج أهل البيت  يف قراءة االسالم
وتثبيت أركانه ومكوناته بحسب ما أوجبه القرآن الكريم.

6 .6مل يقترص جهد اإلمام الرضا  عىل تنزيه اإلسالم من الشبهات التي
وضعها بعض من حيسب عىل االسالم ،وإنام جتاوز ذلك اىل تصحيح األفكار

يف الديانات األخرى ،من خالل دفاعه عن النبي عيسى  ،ونفيه عقيدة
(التثليث) التي يقول هبا النصارى الذين يعدون املسيح ابن ًا هلل جل جالله،

فنفى عنه اإلمام ذلك مؤكد ًا أنه كان عبد ًا هلل تبارك وتعاىل.
...........................
)1

1البقرة .2 ،1 /

)3

3نفسه.

)5

5االرساء .88/

)2

)4
)6

2ينظر :تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.3/ 1 :
4ينظر :املحرر الوجيز.16/1:
6التوحيد للشيخ الصدوق ،16 :وينظر :تفسرياألمثل للشيخ نارص مكارم الشريزاي:
.70/1

)7

7البقرة .1/

)9

9آل عمران .7 /

)8

8تفسري االمثل.70/1 :

1010ينظر :االتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.5/2 :
1111نفسه.

1212تفسري االمثل.405/2 :
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1313نفسه

1414ال عمران 7/

1515آل عمران 7/

1616عيون اخبار الرضا ،للصدوق.153/1 :
1717بحار االنوار.112 ،111/89 :

1818ينظر :لسان العرب (غضض).196/7 :

1919بحار االنوار ،15/89 :وينظر :النتفسري األمثل.216 /1 :
2020سنن الدارمي.524 /2 :

2121مسند امحد بن حنبل.14 / 3 :

2222النحل  ،43 /وتنظر :االنبياء .7/
2323تفسري االمثل.198 / 8 :

2424ينظر :تفسري الطربي ،108 /14 :والكشاف.567 / 2 :

2525عيون اخبار الرضا  ،243 / 2 :وتفسري األمثل.200 / 8 :

2626الطالق .11 ،10 /

2727عيون اخبار الرضا.243 / 2 :

2828ينظر :التتفسري األمثل.200/ 8 :
2929نفسه.69/9 :
3030فاطر .32 /

3131ينظر :الشيعة يف امليزان ،ملحمد جواد مغنية.258 :
3232ينظر :الشيعة يف امليزان.258 :

3333وسائل الشيعة ،201 ،183 /27 :وبحار األنوار ،213 / 23 :وينظر جممع البيان8 :
.215 /

3434احلج .78 /

3535اكامل الدين وامتام النعمة ،للصدوق ،526 / 3 :والتفسري االمثل.408 / 10 :
3636ينظر :التفسري األمثل.408 / 10 :

3737اصول الكايف ،171 :والتفسري األمثل .206 / 6
3838التوبة .105/
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3939نفسهام.

4040املائدة .55 /

4141الكايف ،للكليني ،435 / 1 :ومرآة العقول يف رشح أخبار الرسول ،للمجليس.278 / 3 :
4242ينظر :بحار االنوار ،184/ 24 :وتفسري األمثل.483 / 16 :

4343الفتح .26 /

4444الكشاف ،للزخمرشي.514 / 26 :
4545نفسه.
4646نفسه.

4747البقرة .256 /
4848لقامن .22/

4949ينظر :الكشاف.413 :
5050االحزاب .72 /

5151بحار االنوار ،587 /3 :والتفسري االمثل.371 /13 :
5252هنج البالغة.25 :
5353املائدة .55 /

5454ينظر :تفسري الطربي 288 / 6 :والكشاف  ،682 /1واملحرر الوجيز.208 /2 :
5555االمايل ،للشيخ املفيد.228 / 1 :

5656ينظر :لسان العرب (عصم).403/ 12 :

5757نفسه.

5858النكت االعتقادية ،للشيخ املفيد.37 :
5959نفسه.

التشيع ،للشيخ د .أمحد الوائيل.17 :
6060ينظر :هوية
ّ
6161التوبة .43 /
6262الزمر .65 /

6363االرساء .74 /

6464التفسري األمثل.143 / 15 :

6565ينظر :لسان العرب (عفا).72/15 :
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6666ينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،للطويس.221/5 :
6767ينظر :املحرر الوجيز38 / 3 :

6868ينظر :الكشاف.262 ،261 /2 :
6969بحار االنوار.194 / 25 :

7070معاين االخبار ،للصدوق.132 / 2 :

7171يوسف .24/

7272التفسري األمثل.180 / 7 :

7373عيون األخبار ،202 /2 :وبحار االنوار.335 / 12 :

7474يراجع يف ذلك عىل سبيل املثال :عيون اخبار الرضا  وبحار االنوار للعالمة املجليس.
7575ينظر :اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام ،للقرطبي.77 / 1 :
7676التوحيد ،للصدوق 416 :و  ،431وعيون اخبار الرضا.155 / 2 :

7777املائدة .72 /
7878املائدة .73 /
7979املائدة .75 /

8080النساء .171/

8181الشيعة بني االشاعرة واملعتزلة ،هاشم معروف احلسني.19 :
8282هنج البالغة.141 :
8383هود .7 /

8484عيون اخبار الرضا.131/20 :

8585لقد تكلم يف هذه املسألة الكثري من فالسفة اليونان والرسيانيون والزرادشتيون والنصارى.
ينظر:هوية التشيع.68 :

8686ينظر :امللل والنحل ،للشهرستاين.85 / 1 :

8787ينظر :لسان امليزان،البن حجر ،105 / 2 :وهتذيب التهذيب.301 / 8 :

8888ينظر :الرد عىل اجلهمية ،للدرامي ،204 / 1 :واألسامء والصفات ،للبيهقي.617 / 1 :
8989الكايف ،237 / 1 :وبحار االنوار.12/5 :

9090الفصول املهمة يف أصول األئمة ،للحر العاميل.237 ،236 / 1 :
9191االنسان .3/
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9292هنج البالغة .11 /4 :وينظر :عوايل الآللئ ،لالحسائي.38 /4 :
9393الفصول  /املهمة.233 / 1 :
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

1 )1األسامء والصفات ،ألمحد بن احلسيني
البيهقي (ت  ،)#458حتقيق عبد
اهلل بن محيد احلاشدي ،د .ط ،مكتبة
السواري ،جدة ،د.ت.
ّ

2 )2اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد
واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم
وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة
والسالم ،تأليف حممد بن أمحد بن أيب
بكر بن فرح القرطبي(ت )#712
السقا ،د .ط،
حتقيق :د .أمحد حجازي ّ
دار الرتاث العريب القاهرة.1398 ،
3 )3األمايل ،للشيخ أيب عبد اهلل حممد بن
حممد بن النعامن العكربي البغدادي
امللقب بالشيخ املفيد (ت،)#413
حتقيق:احلسني استاد ويل عيل أكرب
الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني
يف احلوزة العلمية.#1403،

4 )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
تأليف الع ّ
المة الفقيه الشيخ نارص
مكارم الشريازي( ،د-ط)،نرش قسم
الرتمجة والنرش يف مدرسة اإلمام أمري
املؤمنني  - إيران( ،د-ت).

5 )5بحار األنوار ،للعالمة احلجة الشيخ
حممد باقر املجليس( ،)#1111د.ط،
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،د.ت.

6 )6التبيان يف تفسري القرآن ،لشيخ الطائفة
أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس
(ت )#460حتقيق :أمحد حبيب
قصري العاميل ،د.ط ،مطبعة اجلامعة
االسالمية ،طهران.

7 )7تنوير املقباس من تفسري ابن عباس،
تأليف جمد الدين الفريوز آبادي (ت
 ،)# 807دار الكتب العلمية  -لبنان،
(د .ت).
8 )8هتذيب التهذيب ،تأليف أمحد بن
عيل بن حجر العسقالين الشافعي
(ت )#852ط ،1دار الفكر ،بريوت،
1984 / #1404م.
9 )9التوحيد ،للشيخ اجلليل األقدم
الصدوق ( ،)#381حتقيق السيد
هاشم احلسيني الطهراين ،منشورات
مجاعة املدرسني بقم املقدسة ،د.ت.
1010جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري
الطربي) ،تأليف حممد بن جرير بن
يزيد بن كثري املكنى بـ (أيب جعفر
الطربي) (ت  ،)#310حتقيق :أمحد
حممد شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 2000 /#1420م.

1111الرد عيل اجلهمية ،لعثامن بن سعيد
بن خالد بن سعيد الدارمي(،)#280
حتقيق :بدر عبد اهلل البدر ،دار ابن
األثري ،الكويت 1995 ،م.
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1212الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة ،تأليف
هاشم معروف احلسني.
1313عوايل الآللئ البن أيب مجهور
اإلحسائي ،د.ط ،انتشارات سيد
الشهداء  ،قم املقدسة.#1405 ،

1414عيون أخبار الرضا ،للشيخ األقدم
واملحدث األكرب أيب جعفر الصدوق
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
القمي (ت ،)#381صححه وقدم له
وعلق عليه العالمة حسني األعلمي،
منشورات مؤسسة األعلمي ،بريوت.
1515الفصول املهمة يف أصول األئمة،
للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل،
حتقيق :حممد بن حممد احلسني
القائيني ،ط ،1مؤسسة املعارف
اإلسالمية ،طهران.#1418 ،

1616الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل ،تأليف أيب
القاسم حممود بن عمر الزخمرشي (ت
 ،)#538حتقيق :عبد الرزاق املهدي،
د.ط ،دار احيار الرتاث العريب،
بريوت ،د.ت.

1717لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن
منظور األفريقي املرصي (ت ،)#711
دار صادر بريوت ،لبنان ،د.ت.

1818لسان امليزان ،تأليف أمحد بن عيل
بن حجر العسقالين ،حتقيق :دائرة
املعرفة النظامية باهلند ،ط ،3/مؤسسة
االعلمي ،بريوت1986 ،#1406 ،م.
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1919املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن عطية
االندليس(ت  ،)#542حتقيق عبد
السالم عبد الشايف حممد ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،لبنان،#1413 ،
1993م.

2020معاين األخبار،للشيخ األقدم أيب جعفر
حممد بن عيل القمي الصدوق،عني
بتصحيحه عيل أكرب غفاري ،انتشارات
اسالمي،طهران.#1361،

2121امللل والنحل ،أليب بكر حممد بن عبد
الكريم أمحد الشهرستاين ،حتقيق حممد
سيد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت،
.#1404
2222النكت االعتقادية ،للشيخ
املفيد(،ط،)2/دار املفيد للطباعة
والنرش ،بريوت.#1414،

2323هنج البالغة وهو جمموع ما اختاره
الرشيف الريض من اقوال االمام عيل
 ،رشح الشيخ حممد عبده ،دار
املؤرخ العريب ،بريوت.
شيع ،للشيخ الدكتور أمحد
2424هوية ال ّت ّ
الوائيل( ،ط ،)3/دار الصفوة،
بريوت.#1414 ،

