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.... ملخص البحث ...

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

حيب ويرىض، من طاعته واإلذعان إلرادته . واحلمد هلل من قبل ومن بعد.
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...Abstract...

Al-Radhawania reading surges into light as evidence of the divine 
mercy for man to prove the sheer justice. As for the actual paper 
is to throw prominence on the act of "Choosing" and whose nexus 
with Alal [the prophet progeny] (Peace be upon them) since they are 
regarded as the most evident and unique for the objective observer 
and utter fact-chaser. It is notable for all the Islamic theologians, 
interpreters, or biographers or Sahah [rectifier] deal with widespread 
and attractive tales and give strenuous efforts to such tales. But the 
point of controversy that sometimes runs high and sometimes low is 
how to stratify such tales and the niche of them in the heart of the 
doctrines to some. Trusting and depending on them are considered 
as a divine will; as for Allah decree the angels to show obedience to 
Adam (Peace be upon him), in time such tales take little shrift for 
some, that is why they drag them into shade and obliterate their 
references, nexus to the life of Muslims and impact on organizing the 
relationship of creatures.

It is an endeavour to choose the most referential tales in every 
field, steering the prow of attention on all the tales deviates the point 
from its target; certain references are considered as a fount emitting 
crucial issue and reflecting unequivocal viewpoint about the sheer 
Islam. We do ask Allah for shepherding us to what He decree and 
consent in the orbit of His obeisance and will. Thanks to Him at all 
times.
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عن االمام ايب احلسن الرضا  انه قال أليب داود بن القاسم اجلعفري: ياداود 
إنّ لنا عليكم حقا برسول اهلل  وإنّ لكم علينا حقا فمن عرف حقنا وجب حقه، 

ومن مل يعرف حقنا فال حق له)1(.

 وحق آله االطهار، ال  اننا نعرف بعض حق حممد  ولعلنا نجرؤ ان ندعي 
اقل من حق املحبة والوالء ولعلنا نوفق للعمل بمقتضاه ولو بقليل من إحياء أمرهم 
فننال بذلك رمحة من اهلل بربكة دعاء السادس منهم أيب عبد اهلل الصادق  فقد 
أمرنا)2(. وما رمحته  أحيا  اهلل من  أمرنا، رحم  أحيوا  تواتر عنه قوله لشيعته وحمبيه: 
سبحانه إال بربكة جدهم رسول اهلل  وذلك قوله تبارك وتعاىل: ﴿َوما َأْرَسْلناَك 

ًة لِْلعاَلنَِي﴾)3(. إاِلَّ َرْحَ

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

بِْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)4(. بُِعوِن ُيْ ألمره سبحانه ﴿َفاتَّ

  القليل جيد قبوال برمحة اهلل وبآية رمحته حممد وآل حممد  القليل  لعل ذلك 
وهم من جعلهم اهلل تعاىل علة للوجود وآية للقدرة فام آمن بذلك وصّدق اال قليل 

َقْوا َلَُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اهللِ َخْيٌ َلْو كاُنوا َيْعَلُموَن﴾)5(. ْم آَمُنوا َواتَّ ُ ﴿َوَلْو َأنَّ
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ان الرشط املمتنع يف اآلية الكريمة يشري اىل طبيعة العناد واجلدال التي يتصف 
هبا االنسان. فقد كان ﴿َأْكَثَر َشْ ٍء َجَداًل﴾)6(، بعد أن نفث ابليس يف اعطافه فمألها 
﴿َوَمْن   . رسوله  وشاقت  وشاقته،  وحادته  اهلل  عىل  ردت  حتى  وصلفا  ِكربا 
ُيَشاقِّ اهلَل َفإِنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعقاِب﴾)7(. وال خيفى أّن كل ذلك إنام هو خالف اإليامن 

والتقوى، االمر الذي يفيض اىل احلرمان من عطاء اهلل غري املجذوذ.

وملا جعل اهلل تبارك وتعاىل علة خلقه  آدَم  إنام هي خالفته يف االرض، فقد 
كان لزاما أن يعي البرش بطبيعة احلال أن اخلالفة - بوصفها موردًا أول من موارد 
اإلصطفاء - أمر منوط باإلرادة االهلية فهي جْعٌل من اهلل سبحانه يقرص االنسان عن 

أن تكون له فيه اخلرية من أمره.

أن  آدم  ببني  حريا  كان  والتسليم،  والطاعة  باالمتثال  املالئكة  تعّبد  ملا  وأنه 
يكون هلم يف هؤالء املالئكة أسوة حسنة، مع مالحظة أن اهلل سبحانه قد اختربهم 
لبني  امره  اذا كان بعض  له. فكيف  به والتسليم  بغيبه، والتصديق  بااليامن  بطاعته 
حياهتم؟  مفردات  يمأل  حارضا  واقعا  ويعيشونه  عيوهنم،  تشهده  ملا  باالمتثال  آدم 
فَينَكب بعضهم عن الطريق وخيتار يف مقابل امر اهلل، سلوك سبيل من عاند وأبى 
واستكرب وقاس برأيه فآل به االمر اىل اخللود يف النار. ومل يمنعه ذلك من التامدي 
يف العصيان للذات املقدسة، يف مفارقة غريبة بعد معرفته اهلل وعبادته له جّل وعال 
ِعنَي * إاِلَّ ِعباَدَك ِمْنُهُم  ُهْم َأْجَ تَِك أُلْغِوَينَّ زمنا طوياًل فنجده يعلن متحديًا: ﴿قاَل َفبِِعزَّ

اْلُْخَلِصنَي﴾)8(.

ام  مسلِّ يكون  أن  وعظمته،  وقدرته  سبحانه  اهلل  بعزة  اعرتافه  مع  ينبغي  وكان 
طائعا، لكنها النفس األّمارة بالسوء وقد استخفت من هوعىل شاكلتها يف اجلدل، 
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والعناد والكرب، فكانوا له من التابعني.

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

املؤمن بالعيان)9(. نسأل اهلل سبحانه أال حيرمنا من فيوضاهتا بمّنه وكرمه. 

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

ابن حممد  حيث يقول: احلجة قبل اخللق، ومع اخللق، وبعد اخللق.)10(

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

وحيث عىل الفضائل.)11(

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

نفوسهم، وما يوافق اهواءهم مما قد يوافق احلق او جيانبه؟!

مالئكته  وامر  منه،  فرغ  الذي  االهلي  باجلعل  عليها  نص  اهلل،  من  آية  اهنا  أم 
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سبحانه  اهلل  مااراد  خلدمته  مسخرين  يكونوا  وان  وتسليام،  طاعة  له  بالسجود 
منزلة  االمامة  وإن  امجعني،  الناس  االمامة عىل  للحجة  ان  واذا علمنا  هلم ذلك؟؟ 
تاُر  َوَيْ َيشاُء  ما  ُلُق  َيْ َك  ﴿َوَربُّ اهلل)12(  اإلمامة خالفة  إن  االنبياء،وإرث االوصياء، 
االمام  اختيار  ان  علمنا  ُكوَن﴾)13(،  ُيْشِ َعمَّ  َوَتعاىل  اهللِ  ُسْبحاَن  ُة  اخْلَِيَ ُم  هَلُ كاَن  ما 
، الينازعه فيه احد وال يرد عليه احد، اال من مرد عىل  احلجة امر راجع اىل اهلل 
اهلل  أورده  ما  اىل  نلتفت  يأخذ! وعندما  يتأسى ومنه  به  الشيطان  اىل  النفاق، وركن 
مصاديق  أرقى  بوصفهام  واالمام  االمامة  أمر  يف  العزيز  كتابه  حمكم  يف  سبحانه 
القائم هبا- نجد آيات مباركة كثرية  اإلصطفاء -اصطفاء مقام اإلمامة، واصطفاء 
تولت توطني داللتها وترسيخ اركاهنا والتعريف بمصاديقها. فقد قال سبحانه يف 
َذ ِمَن اْلاَلئَِكِة إِناثًا إِنَُّكْم َلَتُقوُلوَن  َ ُكْم بِاْلَبننَِي َواتَّ حمكم كتابه الكريم: ﴿َأ َفَأْصفاُكْم َربُّ
ُلُق َبناٍت َوَأْصفاُكْم بِاْلَبننَِي﴾)الزخرف:16(  َذ ِمَّا َيْ َ  َقْواًل َعِظيًم﴾)االرساء:40( ﴿َأِم اتَّ

ُكوَن﴾)النمل:59(  ا ُيْشِ ِذيَن اْصَطفى آهلُل َخْيٌ َأمَّ ْمُد هللِ َوَسالٌم َعىل ِعباِدِه الَّ ﴿ُقِل احْلَ
َبِصٌي﴾)احلج:75(  َسِميٌع  اهلَل  إِنَّ  النَّاِس  َوِمَن  ُرُساًل  اْلاَلئَِكِة  ِمَن  َيْصَطِفي  ﴿اهلُل 

 

يِف  ُه  َوإِنَّ ْنيا  الدُّ يِف  اْصَطَفْيناُه  َوَلَقِد  َنْفَسُه  َسِفَه  َمْن  إاِلَّ  إِْبراِهيَم  ِة  ِملَّ َعْن  َيْرَغُب  ﴿َوَمْن 
احِلِنَي﴾)البقرة:130( ﴿َوَوصَّ ِبا إِْبراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب يا َبنِيَّ إِنَّ اهلَل  اآلِخَرِة َلَِن الصَّ
اْصَطفى  اهلَل  ﴿إِنَّ  ُمْسِلُموَن﴾)البقرة:132(  َوَأْنُتْم  إاِلَّ  َتُوُتنَّ  َفال  يَن  الدِّ َلُكُم  اْصَطفى 
﴿َأْصَطَفى  اْلعاَلنَِي﴾)آلعمران:33(  َعىَل  ِعْمراَن  َوآَل  إِْبراِهيَم  َوآَل  َوُنوحًا  آَدَم 
ِعباِدنا  ِمْن  اْصَطَفْينا  ِذيَن  الَّ اْلِكتاَب  َأْوَرْثَنا  ﴿ُثمَّ  اْلَبننَِي﴾)الصافات:135(  َعىَل  اْلَبناِت 
اْلَفْضُل  بِإِْذِن اهللِ ذلَِك ُهَو  ْياِت  َوِمْنُهْم سابٌِق بِاخْلَ ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهْم  لَِنْفِسِه  َفِمْنُهْم ظامِلٌ 
َرِك َواْصَطفاِك  اْلَكبُِي﴾)فاطر:32( ﴿َوإِْذ قاَلِت اْلاَلئَِكُة يا َمْرَيُم إِنَّ اهلَل اْصَطفاِك َوَطهَّ
َعىل نِساِء اْلعاَلنَِي﴾)آل عمران:42( ﴿قاَل إِنَّ اهلَل اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َوزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم 



م . م . وداد هاتف

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

َواْلِْسِم َواهلُل ُيْؤِت ُمْلَكُه َمْن َيشاُء َواهلُل واِسٌع َعِليٌم﴾)البقرة:247(.

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

املصطفون. وهم من املصطَفني اذا اختريوا، وهم املصطُفون اذا اختاروا«)14(.

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

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

معنى االستخالص: افصفاكم، اصفاكم، اي أ فأخلص لكم البنني وخصكم . 1
من  والتعجب  هلم  التقريع  معرض  يف  وهذا  البنات؟  لنفسه  واستخلص  هبم 
قوهلم عظيم االفرتاء هذا. وهذه الداللة ضعيفة الصلة بموضوعنا قيد الطرح 

اصطفيناه، . 2 يصطفي،  اهلل  نحو:  لالفضل  واالنتقاء  للصفوة،  االختيار:  معنى 
اصطفى لكم، اصطفى ادم، اصطفينا عبادنا، اصطفاك، اي ان اهلل تبارك وتعاىل 
قد اختار ما رآه بعلمه، وبصريته انه األفضل واالصلح، فهو السميع البصري. 
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اختار رسال من املالئكة، ومن الناس من دون أن يتدخل احد يف اختياره هذا. 
وتتحقق من خالهلا  احلياة،  هبا  تستقيم  التي  الرشعة  اي  الدين،  اختار  انه  كام 
الغاية من خلق االنسان يف خالفة اهلل سبحانه عىل االرض، وإعامرها، واقامة 

يَن﴾)15(. حكمه،وسننه من اوامٍر ونواٍه ونظم ﴿إِنَّ اهلَل اْصَطفى َلُكُم الدِّ

اجلر . 3 بحرف  اصطفى  الفعل  اقرتان  فيه  نجد  والذي  التفضيل:  معنى 
  ملريم  فقوله  وردت  حيثام  مفهومها  ويتوطن  هذه،  داللته  فتتضح   )عىل(، 
طالوت  عن  تعاىل  قوله  يف  كام  فضلك  اي  اْلعاَلنَِي﴾  نِساِء  َعىل  ﴿َواْصَطفاِك 

 

﴿اْصَطفاُه َعَلْيُكْم﴾ و ﴿َأْصَطَفى اْلَبناِت َعىَل اْلَبننَِي﴾)16(.

وايًا كان االمر فان اإلصطفاء ال خيرج عن دائرة اإلرادة اإلهلية ملا يف ذلك من 
إمتام للحجة واظهار للحكمة من العبادة ومما يؤول اليه مصري املتعبد من ثواب وما 
يتحصل عليه املعاند من عقاب هذا االمر الذي من دونه التعود هلل عىل اخللق من 
حجة وينتهي امر اخللق اىل العبث والتلف وحاشى هلل ان يكون فعله كذلك وهو 

العزيز احلكيم.)17(

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

اكثر خلقه عهد اهلل اليهم)18(.

وهذا الكالم بنّي الداللة عىل ان االصطفاء غري منوط بالبرش وال موكل اليهم 
َيْعُصوَن  ﴿ال  و  االنسان  من  ارفع  بمنزلة  هم  الذين  املالئكة  من  واقعا  يكن  مل  بل 
فكيف  ذلك،  سبحانه  اهلل  خيوهلم  مل  وإذ  ُيْؤَمُروَن﴾)19(.  ما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  ما  اهلَل 
خيول االنسان -وهو يصفه بالظلم واجلهل واتباع اهلوى– أمر اختيار ما فيه صالح 
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الكون، وديمومته، وصحة عبادة اهلل ، كام يريدها اخلالق العظيم، وكام جعلها علة 
للخلق؟! وذلك قوله عّز وجّل: ﴿َوما َخَلْقُت اْلِنَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)20(.

وما ذاك إال ألن االختيار وقع ابتداًء من خالل اجلعل الذي هو مقصور عىل 
تعاىل: قوله  نظري  وذلك  جاِعٌل﴾  ﴿إِنِّ  بقوله  له  الرشيك  وحده  اخلالق   القادر 

﴿إِنِّ خالٌِق﴾)21(. فاخللق واجلعل مرحلتان ُأوليان لالصطفاء، من بني قدراته غري 
املتناهية سبحانه عىل أن ُيوجد خلق آخر غري املالئكة واجلن، ليؤهله حلمل رساالته 
استطاع  ربام  يقال:  ان  المكن  خمتار(  )إين  سبحانه  قال  ولو  أرضه.  عىل  وخالفته 

املالئكة ان خيتاروا لو ُأذن هلم. لكن وجه التعجيز ظاهر.

وملا كان وجه التعجيز ظاهرا، كان هذا أدل عىل اقتصار االمر بيد اهلل وحده. 
﴿اهلُل َيْصَطِفي ِمَن اْلاَلئَِكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ اهلَل  وهذا مصداق قوله عز وجل: 

َسِميٌع َبِصي﴾.

اْلِكتاَب  َأْوَرْثَنا  ﴿ُثمَّ  تعاىل  قوله  تفسري  يف  القائلني  قول  بطالن  ثبت  هنا  ومن 
أثبته اإلمام  املراد باملصطفني هم االمة. وذلك ما  ِعباِدنا﴾، أن  ِمْن  اْصَطَفْينا  ِذيَن  الَّ
الرضا  كام أثبته آباؤه  من قبله. ففي اخلرب ان مجاعة من العلامء اجتمعت عند 
، فأستخربهم املأمون عن املراد  املأمون، بحضور االمام عيل ابن موسى الرضا 
 : من االية فقالوا: اراد اهلل االمة كلها، فقال املأمون: ماتقول يا أبا احلسن؟ فقال

إن اهلل اراد العرتة الطاهرة.)22(

االمر الذي قاد اىل مناظرة حول معنى االصطفاء واآلل ليورد االمام احلجج 
بذلك  واشتطت  مذاهبهم،  عليه  بنوا  الذي  الواهن  بناءهم  تقوض  التي  واالدلة 
ْم قاُلوا َسِمْعنا َوَأَطْعنا َواْسَمْع َواْنُظْرنا َلكاَن  ُ اراؤهم، وتكلفوا ما اليلزمهم ﴿َوَلْو َأنَّ
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ْم َوَأْقَوَم﴾.)23( َخْيًا هَلُ

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

املحمدية العلوية. واهلل من وراء القصد. 

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

عليهم الصدقة وعوضوا عنها اخلمس«.)24(

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

﴿َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب﴾)25(. وقد اراد سبحانه هنا اتباع فرعون.)26(

ولعل اختالف السعة املفهومية بني اآلل واالهل كانت وراء جنوح العامة يف 
فهمهم واحتجاجهم بأن اآلل هم االهل يف احلديث املروي عنهم )آل حممد امته( 
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وقد دفع االمام الرضا  هذا املعنى من حيث ان الصدقة حتل لالمة وحترم عىل 
اآلل.)27(

وهذا كان استدالله االول عىل أن االصطفاء قد وقع خلصوص العرتة الطاهرة، 
ال لعموم االمة مما ال يقبله عقل، وال ينطبق عىل واقع.

وملا كان االنسان اكثر يشء جدال، ظل الناس يستوضحون االمر. وكلام جاءهم 
دليل رغبوا بغريه، ثم رغبوا عنه اىل آخر. ويف ذلك حكمة اهلية بالغة ذلك كي اليقول 
قائل بقلة الدالئل واقتصارها عىل وجه دون اخر وهلذا نجد ان يف تاريخ كل امام 
معصوم  امجعني البد من حدوث مناظرة او ايراد اسئلة تتناول هذه القضية ذات 
االمهية الكربى يف حياة املسلمني عىل مستوى عالقتهم باهلل تعاىل وتعبدهم باالمتثال 
ببعضها االخر وما يستتبعه  الفرق االسالمية  والطاعة وعىل مستوى عالقة بعض 
هذان املستويان من تنظيم العبادات واملعامالت االجتامعية واالقتصادية يف جماالت 

احلياة املختلفة.

ًة َوُبْشى لِْلُمْسِلِمنَي﴾)28(  وملا كان القران الكريم ﴿تِْبيانًا لُِكلِّ َشْ ٍء َوُهدًى َوَرْحَ
فقد وجد فيه الرائد الناصح ينابيع اهلداية ومشارب الفالح واشار هبا اىل قومه فمنهم 
من كان له بذلك برشى ومنهم من ال حيب الناصحني فام زادهم ذلك اال عنتًا وكفرا.

، نستقري جداه ونستمطر  الرضا  وإْذ نحن يف رحاب االمام ايب احلسن 
االمام  ينال من  أن  املأمون  قّدر  الفائدة،  استدالالت عظيمة  لنقف عىل  غيثه  حميَي 
 إذ ظّن عجزه بإزاء حجج واستدالالت العلامء الذين حشدهم هلذا الغرض. 

فقتل كيف قدر وكبت فكان من اهلالكني.
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: هل فرس اهلل االصطفاء يف الكتاب؟ فذكر هلم اثني  سأل العلامء االمام 
عرش موضعا فرس فيها ذلك، يف الظاهر سوى الباطن.)29( 

وستحاول هذه السطور-عىل قصورها- أن تعرض هذه املواضع مكتفية بايب 
النادر– ومكتفية  القليل  يف  –إاّل    البيت  أهل  ملدرسة  ممثاًل    الرضا  احلسن 
فضائل  دفع  عىل  متفقون  جلهم  ان  ذلك  املخالفني،  علامء  مجهور  مصادر  ببعض 
ودالئل إمامة املعصومني من آل حممد عليه الصالة والسالم وإْن اختلفت أساليبهم 

ومروياهتم يف ذلك. 

الوضع االول: قوله تعاىل ﴿َوَأْنِذْر َعِشَيَتَك اأَلْقَربنَِي﴾)30( 

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

خمتصة باالدنني من العشرية واالقارب«.)31(

وهذا االمر بأختصاص االقربني باالنذار انام هو لتقديم هلم واعتناء هبم »وهذه 
منزلة رفيعة وفضل عظيم ورشف عال حني عنى اهلل  بذلك اآلل« عىل حد قول ايب 
احلسن .)32( وخرب دعوة النبي  لبني عبد املطلب وانذاره هلم ثم تبشريه اذا 
ما هم اطاعوه مستفيض ذكره يف كتب العامة واخلاصة فقد ذكر احلاكم احلسكاين، 
بحديث طويل ينتهي اىل قول النبي االكرم : ان انا النذير اليكم من اهلل تعاىل، 
هتتدوا.  واطيعون  فأسلموا  واالخرة.  بالدنيا  جئتكم  احدكم.  به  جييء  لا  والبشي 
اهيل  يف  وخليفتي  بعدي  من  ووصيي  وليي  يكون  ويوازرن،  منكم  يواخيني  ومن 
ويقيض ديني؟ فسكت القوم، واعاد ذلك ثالثا، كل ذلك يسكت القوم ويقول عيل: 
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انا. فقال: انت. فقام القوم، وهم يقولون اليب طالب: اطع ابنك فقد امره عليك.)33(

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

اغني عنكن شيئا.)34(

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

اين الوعد من هذه الدعوة؟ 

ولعل منها: ملا كان الرهط معنى يفيض من االدنني من الرجال دون النساء)35(، 
 خطابه اىل زوجتني من ازوجه واىل ابنته واىل عمته؟ اال  ملاذا يوجه رسول اهلل 
يتضح هاهنا زج غري موفق السامء يراد هلا ان تكون حارضة يف كل املواقف مقدمة 
الصالة والسالم االخريات من  يذكر عليه  مل  ملاذا  االنذار- واال  خالل  من  –ولو 

نسائه؟ السن جديرات باالنذار وفيهن ابنة عمته زينب بنت جحش؟ ولكنه االنكار 
للحق ذلك اهنم ﴿َقْوٌم َخِصُموَن﴾)36(.
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الوضع الثان: ومما احتج به ابو احلسن  قوله تعاىل: ﴿إِنَّم ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب 
َرُكْم َتْطِهيًا﴾)37(. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعْنُكُم الرِّ

وانه فضل لآلل الجيحده معاند النه فضل بنّي.)38( ومن الالفت ان صاحب 
املباركة يف  االية  نزول هذه  والروايات عىل  االدلة  يورد من  التنزيل  كتاب شواهد 
تتفق  الصفحات  عرشات  به  مايستغرق    واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل  فضل 
مجيعها عىل تأكيد هذه الروايات وما قالت به من نزول اآلية املباركة يف بضعة النبي 
الروايات  تلك  الصالة والسالم امجعني. ومجيع  املصطفى وزوجها وابنيهام عليهم 
جتمع عىل أن نزول اآلية كان يف بيت أم سلمة  وتوطن هلا فضيلة كوهنا زوجة 
للنبي األكرم ممن مل تغري ومل حتدث بعده. وتدل داللة واضحة عىل أن زوجات النبي 
 لسن من أهل بيته وإال فام معنى قوله عليه الصالة والسالم إلم سلمة أنك اىل 
خي وإنك من أزواج النبي؟ وهو الذي الينطق عن اهلوى، وهو املنّزه عن فضول 
األقوال واألفعال التي اليمكن بحال أن تنسجم مع اخللق العظيم، الذي أثبته اهلل 
تبارك وتعاىل لنبيه الكريم يف حمكم كتابه، يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق 

َعِظيٍم﴾.)39( 

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

واحلسني عليهم الصالة والسالم(:

يف . 1 اآلية  هذه  أنزلت  قالت:  سلمة  أم  عن  سعيد  أيب  عن   )710( الرواية  رقم 
اىل خي  أنت  قال:  البيت؟  أهل  من  ألست  اهلل  يارسول  قلت:  اآلية.  بيتي... 
إنك من أزواج النبي، قالت: ويف البيت رسول اهلل  وفاطمة وعيل واحلسن 
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واحلسني  أمجعني.)40( 

رقم الرواية )640( عن أنس بن مالك أن رسول اهلل  كان يمر ببيت فاطمة . 2
 ستة أشهر اذا خرج اىل صالة الفجر فيقول الصالة يا أهل البيت ﴿إِنَّم ُيِريُد 

اهلُل ...﴾ ثم يتلو اآلية.)41(

والالفت حقًا أن صاحب الكشاف يرى أن املراد من )أهل البيت( نساء النبي 
 وغاية ما عنده من دليل كون هذه العبارة )اهل البيت( منصوبة عىل النداء أو 
عىل املدح وعليه فهي دليل بنّي عىل أن نساء النبي من أهل بيته!)42( واحلال ان النساء 
–الزوجات– لو كّن من أهل الرجل وعصبته لبقني كذلك عند تطليقهن فضاًل عن 
أن العرف االجتامعي ساد عىل إحلاق ما تلد املرأة بالرجل وعشريته ولو كان األمر 
كام يزعمون للحَق بنو املرأة بأبيها وعشريهتا أو لتساوى األمران –أن يلتحقوا بأّي 
من أبوهيم- يف أقل تقدير. وملا وجدنا تفريقًا يف الفرقان العظيم بني ما تفرضه عالقة 
الرجل باملجتمع اذا كانت من جهة الرجل واذا ما كانت من جهة املرأة وذلك قوله 

تعاىل ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلاِء َبَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوِصْهرًا﴾)43(. 

َك ِفيِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم  الوضع الثالث: قول اهلل تعاىل: ﴿َفَمْن َحاجَّ
َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسنا  َونِساَءُكْم  َونِساَءنا  َوَأْبناَءُكْم  َأْبناَءنا  َنْدُع  َتعاَلْوا  َفُقْل 
َفَنْجَعْل َلْعَنَت اهللِ َعىَل اْلكاِذبنَِي﴾)44( ذكر اإلمام الرضا  ان رسول اهلل  أبرز 
للمباهلة عليا وفاطمة واحلسن واحلسني  فقرن نفسه صلوات اهلل عليه بنفس عيل 
 مثلام فعل حني قال عليه الصالة والسالم: لينتهني بني وليعة أو ألبعثّن إليهم 
رجاًل كنفيس، يعني عليأ  وهذه خصوصية لعيل ، ورشف اليدانيه فيه أحد 

 )45(. نفسه الطاهرة كنفسه  أن جعل رسول اهلل



يف القراءة  الرضوية )اصطفاء اآلل  اختياٌر إهلي(

80

وقصة املباهلة معروفة يف كتب السري والصحاح والتفاسري إْذ تروي مجيهعا أن 
النبي عليه  )السيد والعاقب( ومها من رؤوس القوم عند نصارى نجران جاءا اىل 
  الصالة والسالم ينكران عليه دعوته ويدعوانه لرتكها أو إثباهتا، فكان أن دعامها
اىل املباهلة. فقال احدمها لآلخر-ملا رأى النبي ونفسه وأبناءه ونساءه عليهم الصالة 
والسالم أمجعني-: ال تالعنه. إنك إن العنته ال نفلح نحن وال أعقابنا. فقال رسول 
اهلل : لو العنون مابقيت يف نجران عني تطرف)46( من أجل ذلك صارت حادثة 

.) املباهلة موردًا من موارد اختصاص اآلل بـ )عيل وفاطمة واحلسن واحلسني

األهل  أعز  ألهنم  والنساء  األوالد  خص    أنه  الكشاف  صاحب  يذكر 
عىل  منه  اقوى  اليشء  دليل  وفيه  بنفسه  الرجل  فداهم  وربام  بالقلوب  وألصقهم 
 ألنه لو مل يكن  النبي  نبوة   وفيه دليل واضح عىل  الكساء  تفضيل اصحاب 
مطمئنا لصدقه ما عّرض أحب اخللق إليه للهالك.)47( أال يثري هذا تساؤال بدهييًا: 
والغطاء  حق  دون  من  وأبناء  نساء  من  أهله  اهلل  رسول  يرتك  هذه،  واحلال  كيف 
واليؤثرهم بيشء مما حباه اهلل به العىل املستوى املادي، وال عىل املستوى املعنوي!. 
–ولعله يسأل بمرارة   أن يسأل األحول  ابا عبد اهلل الصادق  األمر الذي دعا 
قال ما أنصفونا واهلل لو  الناس يف اخلمس؟ قال: قلت: تزعم أنه هلا.  تقول  ما   :–
ثم نكون وهم سواء)48(.  بنا  ليبارزن  مبارزة  بنا ولئن كانت  ليباهلّن  مباهلة  كانت 
ابا  ويف موضع آخر، عن عمر بن سعد قال: قال معاوية اليب: مايمنعك أن تسب 
َبْعِد ما  ِمْن  ِفيِه  َك  ﴿َفَمْن َحاجَّ  لا نزلت  النبي  لثالث رويتهن عن  تراب؟ قال: 
جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َوَأْبناَءُكْم ...﴾ اخذ رسول اهلل  بيدي عيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني  اجعني قال هؤالء اهيل)49(. وماذا بعد كل هذا احلق 

إال الضالل.
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إن حكمة اخلالق العظيم تقتيض أن هيلك من هلك عن بينة، وأن حييا من حييا عن 
بينة. وما أقوال األئمة وأفعاهلم إال بينات من اهلدى تقود اىل النجاة والفالح. مثلام 
أن كل ما اجرتحته األمة بعلامئها، وساستها، وقادهتا من حتريف للحقائق وتزييف 
للوقائع، إنام هو بينات دامغات عىل عصياهنم وشدة شقاقهم. واهلل املستعان عىل ما 

يصفون. 

يف  احلكمة  من  النصارى  مبعوثا  أويت  ما  مثل  املسلمني  فرق  لبعض  فياليت 
بني  مباهلة  كانت  فياليتها  تكون-  تكن -ولن  مل  وإْذ  به!  والتسليم  للحق  االذعان 
رسول اهلل  واملؤمنني به املسّلمني ألمره وبني هؤالء املتشدقني املتفيهقني، نظري ما 

كان بني أنبياء اهلل يف األمم السالفة وأقوامهم! 

  الوضع الرابع: انه ملا ثبت عند مجيع املسلمني حديث املنزلة وهو قول النبي
لعيل : انت مني بمنزلة هارون من موسى اال انه النبي بعدي. وثبت يف القران 
الكريم الذي اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ان اهلل  قال: ﴿َوَأْوَحْينا إىِل 
ءا لَِقْوِمُكم بِِمْصَ ُبُيوتًا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة﴾)50( فقد استدل  ُموسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّ
االمام الرضا  عىل املوضع الرابع من مواضع اصطفاء اهلل  ملحمد وآل حممد 
للرسالة واالمامة اذ اراد جعل بيوهتم قبلة فكان ان خرج رسول اهلل  –بأمراهلل 

تعاىل- الناس من مسجده وابقى عليا  مؤكدا هلم ان اهلل اخرجهم وابقاه.)51( 

يقول    له عن فضل عيل  اهلل بن عمر يف جواب  اىل عبد  ُيرد  ويف حديث 
فيه: »لقد اويت ابن ايب طالب ثالث خصال الن تكون يل واحدة منهن احب ايل من 
محر النعم زوجه رسول اهلل  ابنته فولدت له. وسد االبواب اال بابه يف املسجد. 

واعطاه الراية يوم خيرب«.)52(



يف القراءة  الرضوية )اصطفاء اآلل  اختياٌر إهلي(

82

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

أن يذعنوا للحق ويتبعوه لينهلوا من مناهله الروية؟ 

ُه﴾)53( واذ يقرر  الوضع اخلامس: قول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َوآِت َذا اْلُقْربى َحقَّ
ابو احلسن الرضا  ان نزول هذه االية املباركة، وعمل رسول اهلل  هبا انام هو 
خصوصية خص اهلل هبا نبيه االعظم، إْذ اكرمه بأن تكون غنيمة نرصه له خاصة، ملا 
مل يقاتلهم احد من املسلمني بل حتقق النرص بأن اوقع اهلل رهبة رسوله عليه الصالة 
والسالم، يف نفوسهم فصاحلوه، ثم امره اهلل سبحانه ان هيب هذه الغنيمة اىل فاطمة 
 فكانت )فدك( هبة من اهلل ونحلة من رسوله لسيدة نساء العاملني)54( مدة حياته 
الرشيفة مل يرّد عليه ذلك أحد، ولكن بعض املسلمني انقلبوا عىل إرادة اهلل، فحاّدوه، 

. وحاّدوا رسوله

الرازي مسائل  الفخر  الذي يرّشق ويغّرب يذكر  التفسري   ومن مفارقاهتم يف 
عدة يف املراد من )ذا القربى( ويقدمه عىل ما تذكره االية من )املسكني وابن السبيل( 
فيقول: »فقال ذا القربى اشارة اىل ان هذا حق متاكد ثابت اما املسكنة فتطرأ وتزول، 
ويعزز ثبوت حق القربى كوهنا مضافة اىل اللفظ )ذا( الذي اليرد اال يف الثابت.)55( 

ومع كل هذه الرباهني والرتجيحات حلق ذوي القربى مل جيد بعض املسلمني 
والدًا، رمحًا    نبيهم حممد  النبوة حقهم يف  بيت  أهل  يمنعوا  أن  من غضاضة يف 
وصواًل، عليه القيام بحق أبنائه، ليكون أسوة لبقية املسلمني، ومنبعًا للفضائل، وبابا 

لرمحة اهلل الواسعة، وموجهًا لألمة اىل كل مكرمة.  

ومل يسأل علامؤهم أنفسهم ماباهلم يبيحون للحاكم املسلم –ويل األمر عندهم– 
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أن يقسم أموال املسلمني عىل وفق هواه، فيخص هبا ذوي قرباه، واليرتك لرعاياه 
ارتقوا منربه، واعتلوا  التي هبا  ينكرون عىل صاحب رشيعتهم  الفتات يف حني  اال 
منهم،  قتال  به عليه من دون  اهلل  أفاء  مما  الطاهرة شيئًا  لبضعته  أن يرتك  العروش، 
دولة  بل  بستانا،  )فدك(  تكون  أال  من  خوفًا  إال  ذلك  وما  جتهيز!  وال  والزحف 
واهلل  قيل،  الذي  غري  قواًل  فغريوا  إبليس  حزب  لعاب  هلا  سال  األطراف  مرتامية 
يف كل ذلك يميل هلم ليزدادوا إثام، ثم ليكبهم عىل وجوههم يف النار اليفرت عنهم 

العذاب والهم ينقذون. 

الوضع السادس: وهو فريضة من اهلل عىل املسلمني من اتى هبا فهي له، ومن 
تركها فهي عليه ﴿َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه﴾)56( وهي قول اهلل تعاىل ﴿ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه 
َة يِف اْلُقْربى﴾)57(. وقيل إن االنصار قالوا: يارسول اهلل من هؤالء الذين  َأْجرًا إاِلَّ اْلََودَّ
اهلل أمرنا بمودهتم؟ قال : عيل وفاطمة وولدمها)58(. وذلك بعد ان رأى االنصار 
ان يعينوا رسول اهلل  عىل مايتكلفه من حقوق وينوبه من نوائب فجمعوا له من 
امواهلم شكرانا منهم هلدايته هلم، فنزلت االية ختربهم أن أجر رسوله عليه وعىل آله 
فام ويف  قرابته.)59(  يوادوا  ان  إليه من اإلسالم هو  ما هداهم  الصالة والسالم عىل 
منهم اال قليل وطعنوا يف مصداقية الرسول  ففضح اهلل سبحانه رسائرهم وانزل 
ُتِفيُضوَن  بِم  َأْعَلُم  ُهَو  َشْيئًا  اهللِ  ِمَن  ِل  َتِْلُكوَن  َفال  ْيُتُه  اْفرَتَ إِِن  ُقْل  اْفرَتاُه  َيُقوُلوَن  ﴿َأْم 
ِحيُم﴾)60(، فندموا واشتد بكاؤهم  الرَّ اْلَغُفوُر  َوُهَو  َوَبْيَنُكْم  َبْينِي  بِِه َشِهيدًا  ِفيِه َكفى 
يِّئاِت َوَيْعَلُم  ْوَبَة َعْن ِعباِدِه َوَيْعُفوا َعِن السَّ فأنزل تبارك وتعاىل ﴿َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّ

ما َتْفَعُلوَن﴾)61(.

إّن ارتباط نزول ثالث اياٍت مباركات من أجل تبيان امر ما، البد وانه يظهر 
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االية  نزول  اسباب  تتبع  انفسهم  عىل  اخذوا  ملا  واهنم  وتأكيده  االمر  ذلك  امهية 
الواحدة بل اجلزء من االية ويكثرون من تتبع طرق روايات ذلك اجلزء او تلك االية 
فالالفت اكثر عندما جتتمع عدة نصوص لتعمق داللة بعضها بعضًا وتربز مضمونا 
اقتضت أمهيته ان يظهر اهلل تعاىل رسائر نفوس القوم فريد عليها وهذا امر الينكر 

وداللته اال الذين يف قلوهبم مرض فزادهم اهلل مرضا. 

داللة  مواطن  من  السابع  يف    الرضا  االمام  استدل  السابع:  الوضع 
االصطفاء الظاهر سوى الباطن عىل حد تعبريه  بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل َوَمالئَِكَتُه 

ُموا َتْسِليًم﴾)62(. وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ بِيِّ يا َأيُّ وَن َعىَل النَّ ُيَصلُّ

 وملا مل يكن هلم بد من قبول االمر اختلفوا يف كون الصالة عىل حممد وآل حممد 
واجبة أم مندوبة؟ قال صاحب الكشاف: قلت واجبة ومن ثم اختلفوا يف وجوهبا 
أبو حنيفة وأصحابه اليروهنا رشطًا يف  اذكر فجعلها  املفروضة وعند كل  بالصالة 
الصالة بل اكتفى بعضهم بالتشهد وهو السلم عليك اهيا النبي. وأما الشافعي فقد 

جعلها رشطًا.)63( 

ومع تسامل املسلمني عىل صحة احلديث املوضح لكيفية الصالة عليه وعىل آله 
من انه »اللهم صل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل ابراهيم وآل ابراهيم انك 
محيد جميد« مل يكن امامهم اال اجلدال يف معنى آالل فعضد االمام الرضا  قوله 
بقول اهلل تعاىل ﴿َسالٌم َعىل إِلْ  ياِسنَي﴾ بعد ان اخذ اعرتافهم بأن املراد بـ )يس( هو 
النبي حممد  ومن هنا كانت السابعة من الدالئل عىل اصطفاء حممد وآل حممد ان 
اهلل تعاىل خصهم بالسالم دون سائر االنبياء مجيعا فلم يقل سالم عىل آل ابراهيم او 

عىل آل موسى)64(. 
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ولكن علامء اجلمهور مل ينفكوا يضببوا هذا املعنى. وهم بني قائل بقراءة ﴿آلْ  
ياِسنَي﴾ بكرس اهلمزة وسكون الالم، وهو اسم الياس كام يرونه ويصوبه الطربي 
ويستبعد ان يكون )آل( باملد الن السياق الحيتمل كام يرى فقد سّمى كل نبي باسمه 

من دون تصدير اسمه بـ )آل(.)65(

وبني قائل: »واما من قرأ )عىل آل ياسني( فعىل ان ياسني اسم ايب الياس اضيف 
اليه اآلل«)66(. واذا كان اكثرهم ذكر ان املراد من آل ياسني )آل حممد(، فقد حرش 
هذا املراد بني أقوال عديدة من دون متييز أو تأكيد بل ذهب بعضهم اىل ترجيح معنى 
الرازي ارتأى ثالثة مرادات من )آل ياسني(: األول ما ذكرناه  آخر عليه! فالفخر 
أنه )آل حممد( والثالث أن ياسني هو  يف أعاله ويقول عنه: وهو األقرب! والثاين 
اسم القرآن وإذا فآل ياسني معناه آل القرآن.)67( وغري بعيد عنه رأي ابن كثري)68(.

سعيد  عن  ذكر  انه  إال  التفسريية.  طروحاته  فيه  دارت  مقارب  فضاء  وللشوكاين 
بن جبري وغريه أن ياسني هو اسم من أسامء حممد  دليله قوله تعاىل: ﴿إِنََّك َلَِن 

اْلُْرَسِلنَي﴾ ويستشهد عىل ذلك بقول السعد احلمريي: 

ــني)69(يانفس المتحيض بالنصح جاهدًة ــاس ي آل  إال  ـــودة  امل عــىل 

ويف الشواهد أن نافع وابن عامر وورش وشيبة قرؤوا )آل ياسني(. وفيه عن 
اإلمام  العلامء يف حرضة  يستطع  مل  ما  وهذا  آل حممد)70(  ياسني،  آل  أن  عباس  ابن 
الفضيلة آلل حممد  أمامهم هذه  به)71(، فتتضح وتتأكد   إال أن يسلموا  الرضا 
 عليهم الصالة والسالم كي اليقول قائل منهم أو ممن يتبعهم عام جاءهم من احلق

َلْت آياُتُه﴾)72(. ﴿َلْو ال ُفصِّ

الوضع الثامن: بعد ان اوجب اهلل سبحانه وتعاىل لذوي القربى حقا عىل نبيه 
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 وامره بإيتائه اليهم، زادهم كرامة بأن ارشكهم ورسوله  معه، جّل وعال يف 
حق من حقوقه الواجبة، ذلك هو اخلمس فقال عز من قائل: ﴿َواْعَلُموا َأنَّم َغنِْمُتْم 
ُسوِل َولِِذي اْلُقْربى﴾)73( ويف هذا قال ابو احلسن  ان  َسُه َولِلرَّ ِمْن َشْ ٍء َفَأنَّ هللِ ُخُ
اهلل تبارك وتعاىل فصل بني االمة واآلل اذ جعل نفسه ورسوله وآله من ذوي القربى 
يف حيز والناس كلهم يف حيز دون ذلك حتى اليتامى واملساكني ألن علة احتياجهم 
جزء من اخلمس تنقطع بأنقطاع اليتم عن االول وانقطاع املسكنة عن الثاين اما سهم 

ذوي القربى فال ينقطع الن صلة الرحم ال انقطاع هلا.

فقال  االية  من  املراد  عن  سئل    الصادق  االمام  ان  العيايش  تفسري  ويف 
السبيل؟ وابن  واملساكني  اليتامى  منهم  فسئل:    اهلل  رسول  قرابة  اهل   هم 

قال: نعم.)74(

وفيه ايضا عن فيض بن ايب شيبة عن رجل عن ايب عبد اهلل  قال: ان اشد 
مايكون الناس حاال يوم القيامة اذا قام صاحب اخلمس فقال يارب خيس وان شيعتنا 

من ذلك لفي حل.)75(

ونقاًل عن الكشاف ان الفيء، كان يقسم عىل زمان رسول اهلل  عىل مخسة 
اسهم اربعة: منها لرسول اهلل عليه وعىل آله الصالة والسالم، وكان اخلمس الباقي 
يقسم عىل مخسة اسهم: سهم منها لرسول اهلل . واالسهم االربعة لذي القربى 
  واليتامى واملساكني وابن السبيل)76(. وروي يف جممع البيان عن امري املؤمنني
وابن  واليتامى  قلت:  قربانا.  هم  قال:  َواْلَساِكنِي﴾  َواْلَيتامى  اْلُقْربى  ﴿َولِِذي  قوله 
اهلل  رسول  هنج  املسلمون  غري  وقد  سبيلنا)77(  وابناء  مساكيننا  هم  قال:  السبيل؟ 
، من بعده، يف تقسيم الفيء واخلمس بام استفاضت يف ذكره مصادر اجلمهور 
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وتفرقت السبل فيهم لتربير ذلك الفعل حتى لقد اغلظ الشافعي اليب حنيفة القول 
ملا حرص الفيء بالفقراء عمال بام تأسس بعد وفاة رسول اهلل . واحتج عليه بان 
القرابة  اعتبار  وعدم  احلاجة،  يشرتط  ومل  بالقرابة،  االستحقاق  علق  قد  تعاىل  اهلل 
األوىل:  اما الطربي يف جامعه فيذكر ان يف اآلية ثالث مسائل:  مضادة وحمادة.)78( 
أن اخلطاب للنبي  واملراد هو وأمته وفيها تأكيد حق ذوي القربى لصلة الرحم. 
والثانية: أن هذه اآلية منسوخة بآية املواريث. وقيل النسخ، إن للقريب حق الزم يف 
الرب عىل كل حال وهو الصحيح! الثالثة: ان املراد بالقربى أقرباء النبي  واألول 
ُسوِل َولِِذي  َسُه َولِلرَّ أصح فإن حقهم مبنّي يف كتاب اهلل عّز وجّل يف قوله ﴿َفَأنَّ هللِ ُخُ

اْلُقْربى﴾)79(. 

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

من خلفاء مسلميهم. أتراهم عملوا بام مل يعمل به رسول اهلل  والعياذ باهلل؟!

والسالم  الصالة  عليه  بعصمته  يطعنون  من  وهم  ذلك  قوهلم  النستغرب 
ُسُدوَن  َيْ ﴿َأْم  تعاىل:  قوله  مصداق  ولكنهم  النجوم!  الصحابة  بعدالة  ويؤمنون 
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َوآَتْيناُهْم  َواحْلِْكَمَة  اْلِكتاَب  إِْبراِهيَم  آَل  آَتْينا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  اهلُل  آتاُهُم  ما  النَّاَس َعىل 
ُمْلكًا َعِظيًم﴾)80(. ومع اهنم يفرسون احلكمة بالنبوة اال اهنم يفرسون امللك العظيم 
ملكا  النساء  كثرة  يرون  أهنم  وذلك  أنفسهم  من  حيطون  إما  هنا  وهم  بالنساء.)81( 
عظياًم، وإما حيطون من قدر الشارع املقدس بأنه يرى ذلك كذلك، تعاىل اهلل علوًا 
كبريا. وإما اهنم يغيبون املعنى املراد إيغااًل بالكفر واجلحود ودفعا للناس عن معرفة 
َق َوال َصىلَّ *  ﴿َفال َصدَّ اتباعا ملن  فضل حممد وآل حممد عليهم الصالة والسالم 

﴾)82(. ﴿َواهلُل ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلكاِفُروَن﴾.  َب َوَتَوىلَّ َولِكْن َكذَّ

قال  َتْعَلُموَن﴾  ال  ُكْنُتْم  إِْن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  ﴿َفْسَئُلوا  تعاىل:  قال  التاسع:  الوضع 
تعاىل: اهلل  قول  بيان  اهله وذلك   ونحن  اهلل  الذكر رسول   : الرضا   االمام 

َيْتُلوا  َرُسواًل   * ِذْكرًا  إَِلْيُكْم  اهلُل  َأْنَزَل  َقْد  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَلْلباِب  ُأوِل  يا  اهلَل  ُقوا  ﴿َفاتَّ
هم  الذكر  بأهل  املراد  ان  القوم  علامء  زعم  ملا  وذلك  ُمَبيِّناٍت﴾.  اهللِ  آياِت  َعَلْيُكْم 
انه  ويقولون  دينهم  اىل  يدعونا  اذا  ذلك  جيوز  هل  عليهم:  فرد  والنصارى  اليهود 

افضل من دين االسالم ؟)83( 

 روى العيايش عن حممد بن مسلم عن ايب جعفر  قال: قلت له ان من عندنا 
ْكِر﴾ اهنم اليهود والنصارى فقال : اذا  يزعمون ان قول اهلل ﴿َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
يدعوكم اىل دينهم قال ثم قال بيده اىل صدره نحن اهل الذكر ونحن السؤولون)84(. 

وتلك ذرية بعضها من بعض وهم خري الربية.

اليهود  هم  املسؤولني  ان  الكشاف  صاحب  يرى  اجلمهور،  امجاع  عىل  وجريا 
والنصارى. واما السؤال فهو عمن بعثهم اهلل من الرسل: أمل يكونوا برشا؟)85( وعن 
سفيان اسألوا مؤمني أهل الكتاب. ويروى عن ابن عباس، أن أهل الذكر هم أهل 
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القرآن. وقيل أهل العلم.)86( 

ماتشعبت  فهذا   ، حممد  بأنه    الرضا  االمام  احتج  الذي  )الذكر(،  أما 
يستطيعوا  مل  ملا  الرسالة،  هو  بالذكر  املراد  إن  فقالوا  اجلمهور،  علامء  أقوال  بشأنه 
بني  ثم  الرشف  بمعنى  إنه  وقالوا  كلمة)ذكر(.  من  بدال  )رسواًل(  كلمة  كون  دفع 
تعاىل  اهلل  قول  وأولوا  زعمهم-  حد  –عىل  رسواًل  فقال  الرشف،  هذا  سبحانه  اهلل 
ثالثًة بـ )صاحب ذكر(. وربام كان معمواًل للمصدر. ولكن ما أراد اهلل البد يظهر 
عىل ألسنتهم، ولو ضّعفوه وضّببوه وهلذا مل يكن هلم من بد من القول: واألكثر عىل 
أنه بدل من )ذكرًا( ثبت أن أهل  )87(. ومن حيث  بالرسول هنا حممد  املراد  أن 
الذكر هم أهل حممد عليهم الصالة والسالم. ومن هنا منشأ حسد الشيطان وحسد 
أوليائه أن قدمهم اهلل وأوجب طاعتهم فهم عدل القرآن وترامجته والقائمون عليه 
ناسخها  وباطنها حمكمها ومتشاهبها مكيها ومدنيها  الراسخون يف علومه ظاهرها 

.﴾ َقْوا َلَُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اهللِ َخْيٌ ْم آَمُنوا َواتَّ ُ ومنسوخها، ﴿َوَلْو َأنَّ

هاُتُكْم َوَبناُتُكْم  َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ الوضع العارش: وذلك قول اهلل عز وجل: ﴿ُحرِّ
َوَأَخواُتُكْم﴾)88( سأل الرضا  اذا كانت ابنته او حفيدته حتل زوجة لرسول اهلل 
 قال: ال. فسأهلم اذا ماكانت احدى نسائهم حتل لذلك فقالو: بىل. فقال: ان هذا 
بيان انه من آل النبي  وليسوا هم. كذلك وهذا فرق بينهم وبني االمة)89(. وهو 

عني ما احتج به االمام الكاظم  عىل هارون العبايس)90(.

آل  من  كنا  اذ  نحن  ُخصْصنا    الرضا  االمام  قال  عش:  احلادي  الوضع 
نسب  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  بان  ذلك  بدينه،  الناس  وعممنا  بوالدتنا    الرسول 
مؤمن آل فرعون اىل فرعون بنسبه النه كان ابن خاله. فقال سبحانه: ﴿َوقاَل َرُجٌل 
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َ اهلُل َوَقْد جاَءُكْم بِاْلَبيِّناِت  ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم إِيمَنُه َأ َتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن َيُقوَل َريبِّ
ِمْن َربُِّكْم﴾)91(.

فاذا كان نسب مؤمن آل فرعون اىل فرعون مع اختالف دينهام، فام بالك بمن 
صلب  من  فهم  النسب،  يف  اليه  يعود  كام  والعقيدة،  الفكر  يف    حممد  اىل  يعود 
واحد! لكن األمة مرصة عىل قطيعة نبيها األكرم، وثكله بوْلده وترشيدهم يف اآلفاق 
وهنب حقوقهم والتجني عليهم بمختلف اجلنايات –وال أقل من إنكارهم إسالم 
أيب طالب  وادعائهم وجود خالفات بني السيدة الزهراء وعيل  وما أثاروه 
من  ذلك  يف  وتطول– وما  تطول  والقائمة    احلسن  اإلمام  بحق  منكرات  من 
الصالة  عليه  به  رصح  ما  عني  وهذا    اهلل  لرسول  ومستمر  ودائم  متعمد  إيذاء 
والسالم إْذ قال: )ما أوذي نبي مثلم أذيت()92( وما أظنه  عنى بذلك مدة حياته 
به من فضائع ومنكرات بحقه وبحق دينه احلنيف  الرشيفة فقط وما نرى ونسمع 
سواء ممن ينسبون هلذا الدين أم من أهل الكتاب وامللحدين أشد أذى وأمىض أثرا مما 

حصل أبان الدعوة املباركة وأبان نشوء الدولة اإلسالمية. 

الوضع الثان عش: الصالة فريضة من اهلل سبحانه امر هبا يف كتابه الكريم يف 
﴿َوَأِقيُموا  وقال  بِاْلَْعُروِف﴾)93(  َوْأُمْر  الَة  الصَّ َأِقِم  ُبَنيَّ  ﴿يا  فقال  املواضع  كثري من 
ِمَن  َوُزَلفًا  النَّهاِر  َطَريَفِ  الَة  الصَّ ﴿َوَأِقِم  و  الَة﴾)95(  الصَّ ﴿َوَأقاَم  و  الَة﴾)94(  الصَّ
ْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر﴾)97( واذا  ْمِس إىِل َغَسِق اللَّ الَة لُِدُلوِك الشَّ ْيِل﴾)96( و ﴿َأِقِم الصَّ اللَّ
اهل  خص  فأنه  ورائه  من  وامته  نبيه  عىل  العبادة  هذه  اكد  قد  وتعاىل  سبحانه  كان 
الِة َواْصَطِبْ َعَلْيها﴾)98(. وقد فرسها االمام  نبيه بقوله سبحانه ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
 اذ مل خيص اهلل احدا من ذراري االنبياء بمثل   بالكرامة من اهلل هلم  الرضا 
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ذلك فكان رسول اهلل  يأيت باب فاطمة  تسعة اشهر وينادي: الصالة الصالة 
يرحكم اهلل)99(.

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

واليمكن  العرض.  حمل  املواضع  يف  احلجج  مجيع  استيفاء  منه  الغاية  وليست 
هلا،  تعرض  التي  املواضع  أن  من    الرضا  اإلمام  قول  بيان  وهذا  بحال.  ذلك 
إنام هي مما ورد يف الظاهر،ناهيك عام خص أهل البيت  من إدراكه من مواضع 
ومن  والسالم،  الصالة  عليهم  االهم  اليعلمه  مما  بفضلهم،  والتنويه  اصطفائهم 
له بنرش ذلك من خلص  فيأذنون  يؤَذنون بفضله واستيعابه من لدن حكيم خبري، 
التي  األمة  هذه  من  املتفيهقون  به  يرجف  وما  للشبهات  دفعا  ومواليهم،  اتباعهم 
آذهنا رسوله الكريم  بأهنا ستحذو حذو اليهود يف شقاقهم ونفاقهم وحماددهتم 
هلل تعاىل، فلو أن اليهود دخلوا جحر ضب لدخلته أمة حممد  إال القليل ممن وىف 

بمّن من اهلل وتوفيق.

يف  اليهود  تعاىل  اهلل  ذكر  ما  لكثرة  تفسري  هبذا  ألمته  الرشيف  إيذانه  يف  ولعل 
نزول  أبان  حدث  قد  املسلمني  من  ويقع  وقع  ما  يكن  مل  فلام  العظيم.  كتابه  حمكم 
املعاند  العايص  وحيذر  ويعظهم  سبحانه  خياطبهم  أن  من  أنجع  وسيلة  فال  الوحي 
ويعد املمتثل املخبت بمثل ما خاطب به اليهود وما بينه مما حدث هلم بعد كل ذلك. 
تغيري  وقد علم كرباؤهم قصد اهلل عّز وجّل ولكنهم أخفوا ما علموا وجهدوا يف 
وجهة االحداث والتاريخ وما يقف وراء ذلك من تقدير العزيز القدير وما علموا 
اُه لِلنَّاِس يِف اْلِكتاِب  نَّ ِذيَن َيْكُتُموَن ما َأْنَزْلنا ِمَن اْلَبيِّناِت َواهْلُدى ِمْن َبْعِد ما َبيَّ ﴿إِنَّ الَّ
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ِعُنوَن﴾.)100(  ُأولئَِك َيْلَعُنُهُم اهلُل َوَيْلَعُنُهُم الالَّ

أما الذين رشح اهلل صدورهم لإليامن فيقولون احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا 
لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ربنا إنا سمعنا مناديًا ينادي لإليامن فتهتفت قلوبنا وعيوننا 
الدمع ملا عرفت من احلق: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري.  تفيض من 

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل رسوله الكريم وآل بيته الطيبني الطاهرين. 

لقد كانت املواضع التي بنّي اإلمام الرضا  املراد منها، من املفاصل املهمة 
يف حياة املسلمني إْذ مل تشغل مسألة ما املساحة التي شغلتها مسألة اإلصطفاء اإلهلي 
ملنصب اخلليفة الذي أراده اهلل جّل وعال ميدانًا لالبتالء. فإذا امتثل الناس إلرادته 
عىل  مباركًا  وحيًا  فأجراه  نفوسهم،  يف  اهلل  علمه  ما  يقولوا  ومل  اصطفاهم  فيمن 
ألسنتهم: ﴿َأ هُؤالِء َمنَّ اهلُل َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنا﴾)101( كانوا هم الفائزين. وجعل ذلك 
ابتالًء يستجيل الرسائر ويثبت املواقف كي اليعتذر معتذر بأنه مل يعلم القصد، ومل 

ُيرَش اليه بالرشاد. 

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

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

واحلمد هلل من قبل ومن بعد. 

...............................
اهلوامش: القرآن الكريم. 
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