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محمود صیدی
علی حسن نیا



الخلاصة
تعتبر وصية الأمام علي الى ابنه الحسن (عليهما السلام) واحدة من اهم رسائل نهج البلاغة ،والتيي تسيببت فيي العدييد مين التحيديات لتعياليم عصيمة
الأئمة في مذهب التشيع .في هذا الصدد ،يستنتج عبد الرحمان الجميعان احد علماء السلفيين بتحليل هيذه الرسيالة ،ان الأئمية ليسيوا معصيومين مين
وجهة نظر الأمام علي (ع) ،ويثبت عدم توافق تعاليم العصمة مع نهيج البلاغية .فيي هيذه الدراسية ،سييتم انتقياد هيذه النظريية بالأسيتعانة بمينهج النقيد
الداخلي والخارجي .بينا في النقد اليداخلي ان المخاطيب فيي هيذه الرسيالة هيو مين بنيي ادم ،وان العصيمة ليأ تتعيارل ميع مفهيوم الخطيئية واليذنب؛
فالأوامر والنواهي الموجهة الى المعصوم ذات جانب ارشادي والمصعوم يحتاج في علمه اللدني الى الله .في النقد الخارجي ،بينيا ان هيذه النظريية ليأ
تتفق مع مختلف فقرات نهج البلاغة ،والتي تم من خلالها شرح تعاليم العصمة.
الكلمات المفتاحية :الرسالة  ،49نهج البلاغة ،العصمة ،الجمیعان ،الأمام علي (ع) ،الأمام الحسن (ع).

 استاذ مساعد في جامعة شاهد (الکتاب المسئول) )(m.saidiy@yahoo.com
 استاذ مساعد في جامعة شاهد )(a.hasannia@shahed.ac.ir

22

تخصصیتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2
فصلیتان علمیتان – ّ

المقدمة
تعتبر وصية الأمام عليي اليى ابنيه الحسين (عليهميا السيلام) واحيدة مين
اهييم رسييائل نهييج البلاغيية والتييي تحتييوي علييى تعيياليم اخلاقييية وتربوييية
هامية .وتكميين اهمييية هييذه الرسييالة فييي ان امامياً يكتييب الييى امييام اخيير
ومعصيييوم اليييى معصيييوم اخييير ،موصيييياً ايييياه بييياداء الواجبيييات وتجنيييب
المحظييورات .فييي هييذا الصييدد ،ادت بعييض فقييرات هييذه الرسييالة الييى
العديد من البحوث الكلاميية بيين العلمياء ،ليأن ظاهرهيا ليأ يتوافيق ميع
عصمة الأئمة ،والتي تعتبير مين المعتقيدات الأساسيية للشييعة (مصيباح
يزدي2192 ،م .9 )23 :يعتقد الشيعة ان الأنبياء (ع) بمن فييهم النبيي
محمد (ص) معصومون في حياتهم عن ارتكياب ايية خطيئية ،كبييرة او
صغيرة ،مقصيودة او غيير مقصيودة (مفييد .)42 :9394 ،وبالتيالي فيان
الأئمة (ع) ،الذين هم خلفاء الأنبياء (ع) ،يتمتعون بمثيل هيذه السيمة
ولأ يرتكبون اي نوع من الذنوب (مفيد.)45 :9394 ،
يتطييرق عبييد الييرحمن بيين عبييد اللييه الجميعييان ،وهييو عييالم سييلفي
وهابي ،الى دراسة المعتقدات الشيعية في كتابيه "قيراءة راشيدة لكتياب
نهييج البلاغيية" .2باسييتخدام مختلييف فقييرات هييذه الرسييالة ،ينتقييد هييذا
العالم مختلف التعاليم الشيعية ومبادئ معتقداتهم مثل الأمامة .في هيذا
الصدد ،يسعى الجميعان الى استخدام نهج البلاغة لأثبيات ان الأسيس
الشيعية تفتقر الى مكانة هامة في هيذا الكتياب الشييعي المهيم والقييم،
وان الشيعة لأ يتمتعون باستنتاج سليم من مصادرهم المعتمدة.
ومن الحالأت التي تطرق فيها الجميعيان اليى النقيد اليدقيق لتعياليم
الشييييعة ،تعييياليم عصيييمة الأئمييية (ع) فيييي الميييذهب الشييييعي .وفقييياً
للمعتقييدات الشيييعية ،الأئميية (ع) مثييل الأنبييياء (ع) ،لييأ يرتكبييون اييية
خطيئيية كبيييرة او صييغيرة فييي حييياتهم كلهييا (الصييدوق.)14 :9393 ،
لذلك  ،يحياول الجميعيان اثبيات ان الأئمية (ع) ليسيوا معصيومين مين
خلال تحديد عناصر ومفياهيم معينية فيي نهيج البلاغية .وبالتيالي ،يقيوم
بدراسييية اجيييزاء مختلفييية مييين هيييذه الرسيييالة خليييال مراحيييل مختلفييية
(الجميعان.)41 :9327 ،
ميين وجهيية نظييره ،فييان المصييطلحات والتعييابير الييواردة فييي هييذه
الرسالة تعتبير عين عاطفية واليد رؤوف عطيوف عليى ابنيه ،حييث يشيعر
بالقلق حيال هدايته وكماله ،وهو بالتاكيد امير غيير متوافيق ميع العصيمة

 .9يعتقد بعض العلماء الشيعة ان امير المؤمنين (ع) كتب هيذه الوصيية لمحميد بين حنفيية
(ابين طياووس9116 ،م .)291 :ويبييدو ان ابين ميييثم البحرانيي قييد قبيل هييذه النظريية نفسييها
(البحراني  .)5/9 :9397،اذا كان هذا هو الحال ،وبسبب عدم عصمة المرسيل الييه ،فلين
يكون هناك اي تناقض مع عصمة الأمام .وميع ذليك ،يعتقيد المشيهورون مين المحيدثين ان
المرسل اليه هو الأمام الحسن (ع) (انظر :ابن شعبه الحراني 68: 9313 ،؛ الحير العياملي،
971 /27 :9311؛ المجلسي.)918/ 73 :9314 ،
 .2تجدر الأشارة الى ان السلفيين قاموا بالكثير من الدعاية حيول هيذا الكتياب ،وفيي بعيض
السنوات قاموا خلال فترة الحج بتوزيعه على الحجاج الأيرانيين.

(الجميعان .)43 :9327 ،لأن المعصوم يبل السيعادة بسيبب عصيمته
عن ارتكاب الذنوب.
في هذه الدراسية ،سينقوم باسيتخدام اسيلوب الجامعيان فيي دراسية
نقدية لنظريته في هذا الصدد .لذلك ،سينحاول اسيتخدام نهيج البلاغية
لنقص حجيج هيذا المؤليف ،عليى اليرغم مين الأسيتعانة بيبعض الأييات
القرانية في بعض الأحيان لتحقيق هذا الغرل.
سمات الأمام القائمة على الهداية
ومن البراهين التي يقدمها المفكرون الشيعة فيي اثبيات عصيمة الأئمية،
سيمات الأمييام القائمية علييى الهدايية ،بييالقول ان الأميام هييو قائيد البشيير
ومرشييدهم ،فيياذا ارتكييب خطيئيية او ذنب ياً ،فييان طاعتييه غييير صييحيحة
(كراكجييي .)437/9 :9391،و بعبييارة اخييرى ،الأمييام هييو امييين اللييه
سبحانه وتعيالى عليى اليدين والنياس ،فياذا ارتكيب الأخطياء فيي تطبييق
الأحكام الألهية ،فلن يكون قادراً على ان يكيون امامياً (المجلسيي ،ليأ
تاريخ .)31 :لذلك ،يذكر القران دائمياً الهدايية بعيد الأمامية (الأنبيياء:
 74؛ السييييجدة( )23 :الطباطبييييائي .)272/9 :9397،اذا لييييم يكيييين
الأمييام معصييوماً وارتكييب الييذنوب (الصييغائر او الكبييائر) ،فييان اقتييران
الأمامة بالهداية في الأيات القرانية لن يكون ذا معنى ،لأن الله لأ يخبر
عن امر غير واقعي وكاذب.
ويتمثل احد اهم اجزاء هذه الوصية في تاكييد اميير الميؤمنين (ع) عليى
عييدم اسييتقرار الييدنيا واحييداث الييدهر ،حيييث ذكّيير فيهييا الأمييام (ع) بالوفيياة
والطبيعة غير المستقرة للدنيا واحداثها؛ وبالتالي ينصل بعدم التعلق بهيا .مين
خلال تحلييل هيذا البنيد ،يسيعى الجميعيان اليى تحدييد العناصير والمفياهيم
التي تنقض النظرة الشيعية لعصمة الأمام«.م َين الْ َواليد الْفَيان ...الَيى الْ َم ْولُيود
السييالك َسييبي َل َمي ْين َقي ْد َه َلييكَ َغي َيرل ا ْلأ َ ْسيقَام َو َرهي َنيية
الْ ُم َؤ ِّمييل َمييا َلييأ ُييدْر ُك َّ
ا ْلأ َ َّييام َو َرم َّييية الْ َم َصيائب َو َع ْبييد الي ُّدن َْيا َو َتيياجر الْغ ُُيرور َو َغييريم الْ َم َنا َييا َو اَسييير
الْ َمييي ْوت َو َحلييييف الْ ُه ُميييوم َو َقيييرين ا ْليييأ َ ْح َزان َو ن ُُصيييب ا ْلأ َفيييات َو َصيييريع
الشَّ َه َوات َو خَ ليفَة ا ْلأ َ ْم َوات(».الشريف الرضي.)419: 9393 ،
ان التعابير المشار اليها اعلاه تتناقض مع عصمة الأمام الحسن ابن
الأميييام عليييي عليهميييا السيييلام .فكييييف تتغليييب شيييهوات اليييدنيا عليييى
المعصييوم؟ هييل يتحييدث الأمييام علييي (ع) عيين امييور لييأ يفهييم معانيهييا
وبالتالي فهي كلمات غير مجدية؟ في هذه الحالة ،لن يكون معصيوماً.
اذا افترضنا ان عليياً (ع) وابنيه الحسين (ع) معصيومان ،فيان مثيل هيذه
التفسيييرات لييأ تتوافييق مييع عصييمة ابنييه (الجميعييان .)27 :9327 ،و
بعبييارة اخييرى ،فييان الحجييج الشيييعية فييي هييذا الصييدد تنتهكهييا هييذه
الفقرات من وصية الأمام علي (ع) ،لأنه اذا كانت الصفات الميذكورة
اعلياه صيحيحة ،فليين يكيون لييدى الأميام القيدرة علييى توجييه الييأخرين
وارشادهم لعدم تمتعه بالعصمة.
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نقد عدم تمتع الأمام بسمة الهداية
يعتقد فيض الأسلام ان الأمام علي (ع) يوجه هذه الوصية الى بنيي ادم
وليس للامام الحسن (ع) فحسب ،حيث ان بعض الكلمات مثل عبيد
الدنيا وتاجر الغرور لأ تتناسب وشان الأميام (ع) ومقيام عصيمته (فييض
الأسييلام .)117-110 /5 :9471 ،لييذلك  ،فييان هييدف الأمييام علييي
(ع) في هذه الوصية هو استخدامها من قبل كافة الأفراد .لأنه اذا كان
الأمييام علييي (ع) باعتبيياره امام ياً معصييوماً ،يعييظ امام ياً معصييوماً اخيير،
فسييوف يسييتخدم عبييارات تناسييب العصييمة ،والتييي ليين تكييون مفيييدة
للاخرين .ونظراً لأن كلا ً منهما يتمتع بالعلوم الألهية وعدم وجود شيء
مخفي عنهما ،فلين تكيون هيذه الوصيية ذات فائيدة بالنسيبة للياخرين،
وسيزعم الأخرون ان الوصية لم تكن متعلقة بهم .ونتيجة لذلك ،وعلى
الرغم من ان الأمام علي (ع) قد جعل ابنه المعصوم مخاطب الوصيية،
لكن الهدف الرئيسي هو استخدامها من قبل كافة الناس ،لأ سييما وان
التعبييير عيين صييفات المخاطييب يييدل علييى ان الوصييية موجهيية لكييل
شخص لديه هذه الصفات ،عليى اليرغم مين ان مخاطيب هيذه الوصيية
هو الأمام حسن (ع) (مصباح يزدي2192 ،م.)97-90 :
وتنقض فقرات من نهج البلاغة استدلأل الجميعان في هذا الجزء،
حيث يشبه الأمام علي (ع) ال محميد بنجيوم السيماء السياطعة قائليا ً:
الس ي َماء اذَا خَ ي َوى ن َْجييم َط َل ي َع
«ا َّن َم َث ي َل ال ُم َح َّمييد (ص) َك َم َثييل ن ُُجييوم َّ
الصي َنائ ُع َو اَ َراكُي ْم َمييا كُ ْني ُت ْم
ن َْجييم َف َكياَنَّ ُك ْم َقي ْد َت َكا َم َلي ْ
يت مي َين اللَّييه فييي ُك ُم َّ
َتيييياْ ُملُون» (الشييييريف الرضييييي .)934: 9393 ،ان تشييييبيه ال محمييييد
بالنجوم يعني ان هداية الأئمة الأثني عشر لأرشاد البشير فيي سيبيل الليه
تشبه النجوم التي ترشد البشير فيي ظلميات البير والبحير .4وكميا تشيرق
نجميية جديييدة بغييروب اخييرى ،يحييل امييام جديييد خليفيية للامييام الييذي
استشييهد .وهكييذا فييان هداييية الأئميية دائميية (هاشييمي خييوئي:9311 ،
.)949/7
كمييا يبييين علييي (ع) حييول اهييل البیييت قائل يا ًُ ...« :ه ي ْم َد َعييائ ُم
ا ْلأ ْسييلَام َو َو َلييأئ ُج الأ ْعت َصييام» (الشييريف الرضييي .)450: 9393 ،ان
اهل البيت عليهم السلام مرجع الخلق الذي يلجا اليه المجتمع الغيارق
في الجهيل مين عيذاب اليأخرة (البحرانيي ،)544/3 :9397،ليأ سييما
وان الأعتصام في اللغة يعني التمسك بشييء ميا (ابين اليأثير9100 ،م:
 ،)231 /4ولذلك يتمسك الأخرون بالأئمة نظراً لأنهم لأ يضلون.
وتاكيييداً علييى هييذا الييأمر ،يييدعو امیيير المييومنین (ع) النيياس الييى
التماس الهداية والرشد و وتجنب الضلال باتباع اهل البيت (ع) قائلا ً:
يين َت ْعرفُييوا ال ُّر ْشييي َد َحتَّييى َت ْعرفُيييوا الَّييذي ت ََر َكيييه...
« ...ا ْع َل ُمييوا اَنَّ ُكيي ْم لَي ْ
ش الْع ْلييم َو َم ي ْو ُت الْ َج ْهييل»
فَالْ َتم ُسييوا ذَلييكَ مي ْين ع ْنييد اَ ْهلييه َفييانَّ ُه ْم َع ي ْي ُ
َ « .4و ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم النُّ ُجو َم ل َت ْه َتدُوا بها في ظُلُمات الْ َب ِّر َو الْ َب ْحر َق ْد ف ََّص ْل َنا ا ْلأيات ل َق ْوم
َي ْع َل ُمو َن»(الأنعام.)17 :
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(الشييريف الرضييي .)215-214: 9393 ،ونتيجيية لييذلك ،فييان سييمة
هدايييية الأئمييية (ع) فيييي "نهيييج البلاغييية" مؤكيييدة ايضييياً وهيييي تثبيييت
عصمتهم.
وقد اكد اميير الميؤمنين علييه السيلام فيي خطبية اخيرى عليى هيذه
السمة قائلا ً« :انْ ُظ ُيروا اَ ْهي َل َب ْييت نَبي ِّي ُك ْم فَيالْ َز ُموا َسي ْم َت ُه ْم َو اتَّب ُعيوا اَث ََير ُه ْم
َف َل ْن ُيخْ ر ُجوكُ ْم م ْن ُهدًى َو لَ ْن ُيعييدُوكُ ْم فيي َر ًدى فَيا ْن لَ َبيدُوا فَالْ ُبيدُوا َو
ا ْن ن ََه ُضيييوا فَان َْه ُضيييوا َو َليييأ ت َْسيييبقُو ُه ْم َف َتضيييلُّوا َو َليييأ َت َتييياَخَّ ُروا َعييي ْن ُه ْم
َف َت ْهل ُكوا(».الشريف الرضي.)934: 9393 ،
بييالنظر الييى مييا تقييدم ذكييره ،نليياحظ ان الفقييرة الييأولى ميين وصييية
الأمام علي الى ابنه الأمام الحسن عليهما السلام" :م َن الْ َوالد الْفَان...
السييالك َسييبي َل َم ْين َقي ْد َه َلييكَ َغي َيرل
الَيى الْ َم ْولُييود الْ ُم َؤ ِّمييل َمييا َليأ ُييدْر ُك َّ
ا ْلأ َ ْسقَام َو َرهي َنة ا ْلأَيَّام َو َرم َّيية الْ َم َصيائب َو َع ْبيد الي ُّدن َْيا َو تَياجر الْغ ُُيرور َو
غَريم الْ َم َنا َيا َو اَسير الْ َم ْوت َو َحلييف الْ ُه ُميوم َو قَيرين ا ْليأ َ ْح َزان َو ن ُُصيب
ا ْلأ َفيييات َو َصيييريع الشَّ ي َييه َوات َو خَ لي َفييية ا ْلأ َ ْم َوات(".الشيييريف الرضيييي،
 )419 :9393تتنيياقض مييع بعييض العبييارات فييي نهييج البلاغيية حييول
عصمة الأئمة .اذن ،السؤال اذي يطرح نفسه هو ،اية من هيذه الحالية
نفضلة على الأخرى؟ من اهم جوانب تفضيل حديث على اخير توافقيه
مع القران« :ا َّن َع َلى كُ ِّل َح ٍّق َحقي َق ًة َو َع َلى كُ ِّل َص َواب نُوراً َف َما َوافَي َق
ياب اللَّيه فَي َد ُعو ُه(».الكلينيي:9317 ،
اب اللَّه َفخُ ُذو ُه َو َما خَ الَ َ
ف ك َت َ
ك َت َ
 .)41 /9بالتالي ،نلاحظ ان التعابير التي تثبت عصمة الأئمة فيي نهيج
البلاغة مرجحة على العبارات الأولى في الوصية نظيراً لأنهيا تتوافيق ميع
القييران الكييريم (لييأ َينييا ُل َع ْهييدي الظَّييالمين) (البقييرة ،)923 :كمييا ان
عصييمة الأئميية قابليية للاثبييات بييالبراهين العقلييية ،لييأنهم ان لييم يكونييوا
معصومين فلا سبب يدعونا الى طاعتهم .اذن فان العبيارات التيي تثبيت
عصمة الأئمة (ع) مرجحة من الجانب العقلي والنقلي.
الأمام المعصوم لأ يغلبه هوى النفس
من وجهة نظر الشيعة ،يتمتع الأمام بمزيد من الفضييلة والتقيوى اكثير مين
غيره من افراد المجتميع بسيبب خصوصييات التوجييه والأرشياد (الحليي،
 .)212: 9324لذلك ،لين يتعيرل الأئمية لهيوى الينفس بسيبب كيونهم
معصييومين وليين يرتكبييوا الييذنوب .فييي حييين ان البشيير الييأخرين لييديهم
رغبات عاطفية ،كما انهم يعانون ايضاً من الذنب والخطيئة.
ويعتقييد الجميعييان ان هييذه الحجيية لييأ تتوافييق مييع تعييابير الأمييام (ع)
يث َتفَي َّر َد
الواردة في الوصية الموجودة في نهج البلاغةَ ...« :غ ْي َر اَنِّيي َح ْي ُ
اي َو
بي ُدو َن ُه ُميوم ال َّنياس َهي ُّم نَ ْفسيي ف ََصي َدفَني َراْييي َو َص َيرفَني َع ْين َهي َو َ
ض اَ ْمري َفاَ ْف َضى بي الَى جي ٍّد َليأ َي ُكيو ُن فييه لَعيب َو صيدْق
َص َّر َح لي َم ْح ُ
َلأ َيشُ و ُب ُه كَذب َو َو َج ْدتُكَ َب ْعضي َب ْل َو َجي ْدتُكَ كُلِّيي َحتَّيى كَياَ َّن شَ ي ْيئاً لَي ْو
ا ََصا َبكَ ا ََصا َبني( ». ...الشريف الرضي.)419-412: 9393 ،
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ان التعابير التي استخدمها الأمام عليي (ع) فيي هيذه الفقيرة تنكير
عصييمته بصييراحة .مثييل صييدق الفكيير ،وابعيياد هييوى اليينفس والتفكييير
الصريل .ان هذه الأمور لأ تنطبق عليى الشيخص المعصيوم .ليأن هيذه
الفقيرات تعبير عيين ان افكيار المتحيدث ليسييت صيحيحة ،وان الأفكييار
الخاطئة شقت طريقها الى داخله ،مثل هيوى الينفس ،وبالتيالي الحاجية
الى الأبتعاد عنه .ولهذا السبب ،فان السؤال الجوهري هيو :هيل يعياني
المعصوم من هوى النفس الذي يقوده اليى كيل جانيب؟ ام انيه ييتمكن
من السيطرة عليه؟ (الجميعان .)49 :9327 ،اذا كان هذا هو الحيال،
فان النظرة الشيعية لعصمة الأمام منتهكة.
ويحذر الأمام علي (ع) ابنه من اللجيوء اليى اليوهم والأمنييات غيير
المجدييية لكييي لييأ يكييون ميين الييذين يمتنعييون عيين القيييام بالأعمييال
الصالحة« :قَار ْن اَ ْه َل الْخَ ْير َت ُك ْن م ْن ُه ْم َو َباي ْن اَ ْه َل الشَّ ِّر تَب ْن َعي ْن ُه ْم ...
َو ا َّي َ
اك َو الأتِّ َكا َل َع َلى الْ ُم َنيى فَان ََّهيا َب َضيائ ُع ال َّني ْوكَى»(الشيريف الرضيي،
 .)312: 9393بالتالي فان تعابير الأميام عليي (ع) تيدل عليى ان عيدم
عصمة الأمام الحسن (ع) بسبب وجود هوى النفس لديه.
كيييف يمكيين ان تكييون الأختلافييات الموجييودة بييين النيياس خداعيية
بالنسبة للامام الذي يتم تعيينيه مين قبيل الليه ويكيون معصيوماً عين جمييع
ياس
س َع َل ْييكَ َميا اخْ َت َل َ
يف النَّ ُ
الأنحرافات والأخطاء؟ «ثُي َّم ا َْشي َف ْق ُت اَ ْن َي ْل َتيب َ
س َع َلي ْيه ْم(».الشيريف الرضيي،
فيه م ْين اَ ْهي َوائه ْم َو ا َرائهي ْم مثْي َل الَّيذي الْ َت َيب َ
 .)413: 9393ان علياً (ع) يامل ان يرشد الله ابنه .ونتيجة لذلك ،فيان
الأئمة ليسوا موجهين ،بل انهم في جميع الحالأت والظيروف مثيل البشير
الأخرين ،يحتاجون الى التوجيه والأرشاد (الجميعان.)43 :9327 ،
نقد عصمة الأمام من هوى النفس
وفقاً للمتكلمين الشيعة ،فان القدرة عليى ارتكياب اليذنوب ليأ تتعيارل
مييع العصييمة .بالتييالي ،يمكيين للشييخص المعصييوم ان يتخيييل او يفكيير
باشيياء مختلفيية لييأ تتنياقض مييع عصييمته .ان فعيل الخطيئيية يتنيياقض مييع
العصمة .ونتيجة لذلك ،لأ تتناقض عبارات مثيل صيدق الفكير ،وابعياد
هوى النفس والتفكير الصريل مع عصمة المخاطب.
ولأ يتطلب هذا النوع من التعابير ان لأ يكون امير المؤمنين (ع) قبيل
كتابة هذه الوصية عالماً بالدنيا والأخرة او الموت ،بل انه كان عليى عليم
بها دائماً ،لكن هذه الحالية تصيبل اقيوى فيي مرحلية الشييخوخة وتجعيل
الأنسان يشعر باخرته (ابن ابي الحديد .)50/9 :9313،ومميا ييدل عليى
هذا اليأمر تعبيير اميير الميؤمنين (ع) عين سيبب قبيول الخلافية بالتفصييل،
مبيناً ان الدنيا لأ تساوي عنده اكثر مين عفطية عنيز «َ ...ليأَلْ َف ْي ُت ْم ُدن َْيياكُ ْم
يين َع ْف َطيية َعنْييز»(الشييريف الرضييي.)51 :9393 ،
َهييذه اَ ْز َهيي َد عنْييدي م ْ
ولذلك فان التعيابير التيي يسيتدل بهيا الجميعيان فيي هيذا الجيزء ،ليأ تبيين
عدم عصمة الأمام ،بل تبين غلبة التفكير بالله (ابين ابيي الحدييد:9313،
 .)51-41 /94و تراجع التفكير بالدنيا وشؤونها.

ان عبارات "قَار ْن اَ ْه َل الْخَ ْيير َت ُك ْين مي ْن ُه ْم" َ"و َبياي ْن اَ ْهي َل الشَّ ي ِّر تَيب ْن
َع ْن ُه ْم" هي عبارات شيرطية .مين الجانيب المنطقيي ،ليأ يتوقيف صيدق
العبارة الشرطبة على صدق المقيدم او التيالي لوحيده ،بيل يتوقيف عليى
صييدق الشييرط (ابيين سييينا .)43 :9315 ،وميين هييذا المنطلييق ،فييان
مضمون هذا النوع من القضيايا ليأ ينطيوي عليى عيدم كيون المخاطيب
مييين اهيييل الخيييير او كونيييه مييين اهيييل الشييير ،بيييل تبيييين حكمييياً عامييياً
(المازندراني2114 ،م .)234/9 :اي ان من يجالس اهل الخير يصبل
منهم ومن يبتعد عن الأشرار لأ يكون منهم.
ْ
بناء على هيذا المعنيی ،فيان قضيیة َ"و ايَّ َ
ياك َو الأتِّ َكيا َل َع َليى ال ُم َنيى
ً
فَان ََّهييا َب َضييائ ُع النَّي ْوكَى" قضييية شييرطية ،بالتييالي فانهييا لييأ تتطلييب صييدق
المقدم او التالي في المخاطب .ولهذا المدعى شاهد قراني« :لَي ْو كيا َن
فيهمييا ال َهيية اليأ َّ اللَّي ُه لَف ََسيدَتا» (الأنبیيياء )22 :ولكييي تكييون هييذه الأييية
صادقة ،لأ يتطلب الأمر وجيود الهيين فيي السيماء واليأرل ،رغيم انهيا
قضية شرطية صحيحة.
في التعابير التي يستخدمها امير المؤمنين (ع) حيول اهيل البييت ،ينفيي
عيينهم اي نييوع ميين هييوى اليينفس ،الأشييتباه فييي الييأمور والأختليياف فييي
ش الْع ْليم َو
وجهات النظر والعقیيدة [والنياجم عين هيوى الينفس]ُ « :هي ْم َعي ْي ُ
َم ْو ُت الْ َج ْهل ُيخْ ب ُركُ ْم ح ْل ُم ُه ْم َع ْن ع ْلمه ْم َلأ ُيخَ يالفُو َن الْ َحي َّق َو َليأ َيخْ َتلفُيو َن
اح الْ َباطي ُل َعي ْين ُمقَاميه َو انْ َق َطي َع ل َسيانُ ُه َعي ْين َمنْبتيه( ».الشييريف
فييه َ ...و انْي َز َ
الرضييي .)457-450: 9393 ،ان هييذه التعييابير ،اي حييياة المعرفيية وفنيياء
الجهييل ،عييدم معارضيية الحقيقيية وعييدم وجييود اختليياف حولهييا ،وعييودة
الحقيقة الى مكانها من جيانبهم ،واجتثياث الباطيل مين جيذوره ،تيدل عليى
وجود علم يقيني وعدم وجود هوى الينفس .ونتيجية ليذلك ،ليأ يتياثر الأئمية
بالرغبات العاطفية وهوى النفس وبالتالي فهم معصومون.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اذا ارتكب الأئمة خطيئية ،فيجيب ان يكونيوا خاضيعين لليامر بيالمعروف
والنهي عن المنكر .لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكير امير عيام وليأ
يقتصر على شخص معين او جماعة محددة ،وفي هذه الحالية لين تكيون
الأمامة لأئقة بهم ،وبالتالي لأ يجب اتباعهم (الحلي.)443 :9394 ،
وياخذ الجميعان هذا اليأمر بعيين الأعتبيار ،فيبيين عيدة فقيرات مين
نهج البلاغة لنقضه« :فَانِّي اوصيكَ ب َت ْقي َوى اللَّيه ا َْي ُب َن َّيي َو لُي ُزوم اَ ْميره َو
ع َمييا َرة َق ْلبييكَ بييذ ْكره َو الأ ْعت َصييامَ ...فاَ ْصييل ْل َم ْثي َو َ
اك َو َلييأ تَبي ْع اخ َر َتييكَ
ب ُدن َْي َ
يف َو اَ ْمس ْ
يك
اك َو َدع الْ َق ْو َل في َما َلأ َت ْعر ُ
اب في َما لَ ْم تُ َكلَّ ْ
ف َو الْخ َط َ
الضيلَال خَ ْيير م ْين
يف عنْي َد َح ْي َيرة َّ
َع ْن َطريق اذَا خ ْف َ
يت َضيلَالَ َت ُه فَيا َّن الْ َك َّ
ُركُوب ا ْلأ َ ْه َوال(».الشريف الرضي.)412: 9393 ،
لميياذا يوصييي معصييوم معصييوماً اخيير بعمييل الخييير ،بينمييا يعلييم ان
جميع افعاله صحيحة وانه ليأ يرتكيب خطيئية او ذنبياً؟ والسيؤال اليأكثر
اهمييية هييو ،لميياذا يوصييي علييي (ع) الحسيين (ع) بتقييوى اللييه وتلبييية
وصاياه ،ثم يرشده لأحيياء قلبيه مين خليال اليوعظ؟ اليأ يتبيع المعصيوم

دراسة تعاليم عصمة الأئمة في وصية الأمام علي (ع)؛ نقد نظرية عبد الرحمن الجميعان

دوماً في سلوكه منهجاً محدداً ويمارس افعاله وفقاً ليه؟ وبعبيارة اخيرى،
فان الشخص المعصوم لديه دائما طريقية محيددة فيي حياتيه وليأ يعياني
من الرغبات العاطفية وهوى النفس (الجميعيان .)42 :9327 ،ليذلك،
فان نصيحته بتقوى الله لأ معنى لها هنا.
والأهم من ذلك ان الأمام علياً (ع) يتطرق لتعيابير مثيل النهيي عين
بيع الدنيا بالأخرة والتحدث عن الأمور التي لييس للانسيان معرفية بهيا،
مما يثبت ان الأمام ليس معصيوماً (المصدرالنفسيه .)42 :بتعبيير اخير،
من الممكن ان يخالف الحسن (ع) هذه الأمور ولذلك قيام عليي (ع)
بتوصيته بتجنب مخالفتها.
ينصل الأمام علي (ع) ابنه بالأكتفاء بما فرضه الليه تعيالى والأخيذ
بما مضى عليه الأولون والصالحون مين اهيل البييتَ « :و ا ْع َلي ْم َييا ُب َن َّيي
اَ َّن ا ََح َّب َما اَن َْت اخذ به الَ َّي م ْن َوص َّيتي َت ْق َوى اللَّه َو الأ ْقت َصا ُر َع َلى َميا
يين ا َبائيييكَ َو
ف ََر َضيي ُه اللَّييي ُه َع َل ْيييكَ َو ا ْلأَخْ ييي ُذ ب َمييا َم َضيييى َع َل ْيييه ا ْليييأ َ َّولُو َن م ْ
الصال ُحو َن م ْن اَ ْهل َب ْيتكَ (».الشريف الرضي .)413: 9393 ،ثم يقول
َّ
الأمام علي (ع) بيان كيل عميل يحتياج اليى تفكيير وتيدبير .وليذلك ليأ
يجب انتظار الوحي الألهي« :م ْن اَ ْهل َب ْيتكَ فَانَّ ُه ْم لَي ْم َيي َد ُعوا اَ ْن نَ َظ ُيروا
لأَنْفُسه ْم َك َما اَن َْت نَاظر َو َف َّك ُروا َك َما اَن َْت ُم َف ِّكير(».الشيريف الرضيي،
( )413 :9393الجمیعان.)45 :9327 ،
ويتابع الأمام علي (ع) نصييحة ابنيه بتجنيب الوقيوع فيي الشيبهات
قائلا ًَ « :ف ْل َي ُك ْن َط َل ُبيكَ ذَليكَ بي َت َف ُّهم َو َت َعلُّيم َليأ ب َتي َو ُّرط الشُّ ُيب َهات َو ُع َليق
الْخُ ُصييو َمات(».الشييريف الرضييي)413-415 :9393 ،؛ « َفييا ْع َل ْم اَنَّييكَ
يب اليدِّين َم ْين خَ َيب َ ا َْو
س َطال ُ
انَّ َما َتخْ ب ُ الْ َعشْ َو َاء َو َت َت َو َّر ُط الظَّ ْل َم َاء َو لَ ْي َ
خَ َل َ َو ا ْلأ ْم َسا ُك َع ْين ذَليكَ اَ ْمثَي ُل(».الشيريف الرضيي.)415: 9393 ،
الشبهة عمل لأ يدرك الأنسان صحته من عدمها او حلاله مين حراميه.
ولكن السؤال هو :هل يقع الأمام المعصوم في الشبهات؟! هيل يمكين
لهوى النفس ان يضلله كما يفعل بالأخرين من بنيي ادم؟! اذا ليم يكين
الأمر كيذلك ،فميا هيو معنيى كليام الأميام عليي (ع) الموجيه اليى ابنيه
؟(الجمیعان.)45 :9327 ،
وبالتييالي ونظييراً لوجييود هييذه التعييابير فييي وصييية الأمييام علييي (ع) ،فييان
الأمييام الحسيين (ع) غييير معصييوم ووجهيية نظيير الشيييعة خاطئيية فييي هييذا
المجال.
تناسب الأوامر والنواهي مع عصمة الأمام
يبدو ان الأوامر والنواهي التي تخاطيب الأميام المعصيوم ،ليأ تعنيي انتهياك
عصمته ،بل انها خبر لأتباعه الذين لأ يتخطونها ابداً .ولذلك ،فيان اتبياع
البشر الأخرين سيعطي الأولوية لهذه المسائل .ان المبدا التيوجيهي مقابيل
للمولوي وليس المقصود منه تحفييز المكليف عليى فعيل الواجبيات وتيرك
المحظورات ،بل الغرل الوحيد منه هو توجيهه الى مصلحته في الميامور
بييه ومفسييدته فييي المنهييي عنييه (الصييدر .)394/3 :9310 ،وميين هييذا
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المنطلييق ،فييان حقيقيية الحكييم الأرشييادي تكميين فييي توجيييه المييرء الييى
مصلحته في المامور به ومفسدته في المنهيي عنيه (الحكييم/5 :9393 ،
 .)244ان هييذه الييأوامر والنييواهي ارشييادية وليسييت مولوييية ،وبالتييالي فييان
سبب صدورها يكمن في دفع المكلف الى فعل ما امر بيه وتيرك ميا نهيي
عنه ،وهذا لأ يتعارل مع عصمة الأئمة (ع).
فضلا ً عن ذلك ،يزعم المتكلمون الشيعة ان العصمة لأ تتنافى ميع
القدرة على ارتكاب الخطايا .لهذا السبب ،يستحق المعصيومون الثنياء
عليييى تجنيييب ارتكييياب الخطاييييا .وبخلييياف ذليييك ،فهيييو ليييأ يخضيييع
للواجبات الدينية ،ويتم ابطال جانبيه الأنسياني .فيي حيين ان المعصيوم
هييو ايض ياً مكلييف مثييل البشيير بالتقيييد بالواجبييات وتييرك المحظييورات
(الحلييي .)445 :9394 ،ونتيجيية لييذلك  ،فييان سييبب توجيييه الييأوامر
والنواهي الى المعصيوم يكمين فيي قدرتيه عليى فعيل الخطاييا (المفييد،
 .)995 :9394والنتيجة هي توجيه النصيحة من قبل الأميام عليي (ع)
الى ابن الحسن (ع) ليست متناقضة مع العصمة.
ان الفقييرات التييي يستشييهد بهييا الجميعييان فييي نقييد وجهيية النظيير
الشيعية حول المعصوم ،تتناقض مع اييات مين القيران الكيريم .وتجميع
كافة الفرق الأسلامية على ان النبي محمد (ص) معصيوم عين ارتكياب
المعاصي والخطايا (الرازي ،)995-994 /2 :9104 ،وعلى الرغم مين
ذلك فان الله سبحانه وتعالى ييامره بفعيل الواجبيات وتيرك المحظيورات
الصييلاة».
يين الْكتيياب َو اَقييم َّ
ييي الَ ْيييكَ م َ
حيييث يقييول« :اتْيي ُل مييا اوح َ
رين َو
ييي اتَّييق اللَّييي َه َو ليييأ تُطيييع الْكييياف َ
(العنکبييوت)35 :؛ «ييييا اَ ُّي َهيييا النَّبي ُّ
قين ا َّن اللَّ َه كا َن َعليماً َحكيما( ».الأحزاب)9:؛ « َفاَ َّما الْ َيتيي َم فَليا
الْ ُمناف َ
السائ َل فَلا َتن َْه ْر َو اَ َّما بن ْع َمة َر ِّبيكَ ف ََحيدِّث» (الضيحی-99 :
َت ْق َه ْر َو اَ َّما َّ
 .)1اليم يكيين رسيول اللييه (ص) يتليو الييوحي اليألهي علييى النياس؟ الييم
يكن تقياً ويتجنب اتباع الكفار والمنافقين؟ الم يتجنب قهر اليتييم ونهير
السييائل؟ فلميياذا اذن يوجييه تعييالى هييذه الييأوامر الييى رسييول وهييو اكثيير
المعصومين كمالأً؟ نستنتج ان هذه الأيات لأ تتناقض مع عصمة النبيي
محمد (ص) ،وبالتالي فيان الفقيرات التيي يستشيهد بهيا الجميعيان فيي
نقد وجهة النظر الشيعية حول المعصوم لأ تنفي عصمة الأئمة.
علم الأمام ليس كسبياً
الأمام عالم فيما يتعلق بشؤون الأمامية ،وكيفيية ادارة الشيؤون الأنسيانية
والشييريعة ،ويييتم اثبييات مثييل هييذا الييراي بعقلانييية (الطوسييي:9314،
 .)491لهذا السبب ،وفقاً لوجهة نظر الشيعة  ،فيان الأئمية (ع) مثيل
النبييي محمييد (ص) ،يتمتعييون بييالعلم الغيبييي واللييدني .وهكييذا فكلمييا
ارادوا يكون هذا العلم في متناول يدهم بياذن الليه (خيرازي :9321 ،
 .)34 /2وقد ذكر هذا الأمر ايضاً في بعض رواييات الشييعة« :اذَا اَ َرا َد
ا ْلأ َما ُم اَ ْن َي ْع َل َم شَ ْيئاً اَ ْع َل َمي ُه اللَّي ُه ذَليكَ ( ».الكلينيي.)258 /9 :9317 ،
في وجهة النظر الشيعية ،لأ يحتاج الأئمة بسبب هذا العلم الى التعلم،
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وبسييبب كييون هييذا العلييم الهي ياً ،فليييس هنيياك اي خطييا او شييبهة فييي
علمهم ،لأن الخطا والشبهة موجيودان فيي العليوم الكسيبية والأنسيانية،
وليس فيي العليوم الألهيية واللدنيية .نتيجية ليذلك ،وبسيبب عيدم وجيود
خطا في علم الأئمة ،فهم لأ يرتكبون الخطيئة او الذنوب.
يييرى الجميعييان ان هييذا الييأمر لييأ يتفييق وبعييض الفقييرات فييي نهييج
أسيييتخَ ا َر َة( ».الشيييريف
البلاغيييةَ ...« :ت َف َّقييي ْه فيييي اليييدِّينَ ...و اَ ْكثييير ال ْ
الرضي ،)412-414 :9393 ،لأن عبارة " َت َف َّق ْه في اليدِّين" امير بالتفقيه
والتعلم في الدين او كونه كسبياً وهذا يتناقض ميع العليم الليدني للاميام
(الجمیعان.)44 :9327 ،
أسييتخَ ا َرةَ" هييذا الييأمر .يييتم اللجييوء الييى الأسييتخارة
وتؤيييد عبييارة "اَ ْكثيير ال ْ
لطلب المساعدة والأرشياد مين الليه سيبحانه فيي المجاليأت مختلفية للوصيول
الييى الطريييق الصييحيل والقييويم .اذا كييان للامييام علييم لييدني ،فهييذا يعنييي ان
للسييتخارة معنييى .وميين ثييم فييان الأسييتخارة تشييير الييى ان الأئميية لييم يكونييوا
يعتبرون انفسهم معصومين (الجمیعان.)44 :9327 ،
ويبييين الأمييام علييي (ع) انييه علييم ابنييه اول يأ ً كتيياب اللييه وشييريعة الأسييلام
واحكامه« :اَ ْن اَ ْب َتدئَكَ ب َت ْعليم ك َتاب اللَّيه َعي َّز َو َجي َّل َو تَاْويليه َو شَ َيرائع ا ْلأ ْسيلَام
َو ا َْح َكامييه َو َحلَالييه َو َح َرامييه(».الشييريف الرضييي .)413: 9393 ،اذا كييان
الأميام علييى معرفيية بجميييع العلييوم ،فمييا حاجيية الأمييام الحسيين (ع) الييى العلييم
الذي علمه اياه والده ؟(الجمیعان.)43 :9327 ،
ويطلب الأميام عليي (ع) مين ابنيه ان يفهيم وصييته جييداً ويصيغي اليى
كلامه وياخذه على محمل الجد قائلا ًَ « :ف َت َف َّه ْم َييا ُب َن َّيي َوصي َّيتي(».الشيريف
الرضي .)415 :9393 ،هيذا التعيابير تشيير اليى ان الأميام الحسين (ع) ليم
يكن يعرف كل شيء ،بل هناك اشياء ليأ يعليم بهيا ويتعلمهيا مين اليأخرين:
يين ذَليييكَ ( »...الشيييريف الرضيييي9393 ،
يييء مي ْ
« َفيييا ْن ا َْشييي َك َل َع َل ْييييكَ شَ ي ْ
 .)415:تفيد هذه العبارة بيان بعيض العليوم ليم يكين متاحياً للاميام الحسين
(ع) (الجمیعان.)46 :9327 ،
و يؤكد الأمام علي (ع) ان الحسن(ع) مثل سائر البشر وليد وليم يكين
يت بيه َجاهلًيا ثُي َّم
يعرف شيئاً ،فتعلم وتقدم فيي علميه« :فَانَّيكَ اَ َّو ُل َميا خُل ْق َ
ُعلِّ ْم َت» (الشريف الرضيي .)415 :9393،و يؤكيد الأميام عليي (ع) عليى
هذا الأمر قائلا ً « َو َما اَ ْكث ََر َما ت َْج َه ُل م َن ا ْلأ َ ْمر َو َي َت َح َّي ُر فيه َراْ ُييكَ َو َيضي ُّل فييه
َب َص ُر َك ثُ َّم تُ ْبص ُر ُه َب ْع َد ذَليك( ».الشيريف الرضيي )415 :9393 ،مميا ييدل
علييى الجهييل بييبعض الييأمور والحيييرة والضييلال ثييم ادراكهييا ،وهييذا مييا ينفييي
عصمة المخاطب (الجمیعان.3)47 :9327 ،

ْيت تَيدْري َميا
 .3ان الفقرات التي يستدل بها الجميعان تتناقض مع الأية الكريمة التي تقول« :ما كُن َ
َشياء م ْين عبادنيا َو انَّيكَ لَ َت ْهيدي اليى صيراط
الْك ُ
تاب َو لأ َ ا ْلأيما ُن َو لك ْن َج َع ْلنا ُه نُوراً ن َْهيدي بيه َم ْين ن ُ
ُم ْس ي َتقيم(».شييوری .)52 :وكمييا ان هييذه الأييية لييأ تتنيياقض مييع عصييمة النبييي محمييد (ص) ،فييان
الفقرات المذكورة لأ تتناقض مع عصمة الأئمة .تفييد هيذه الأيية الكريمية بيان النبيي ليم يكين عالمياً
لوحييده بييل اسييتمد علمييه ميين اللييه تعييالى (الطباطبييائي .)77/98 :9397 ،وهكييذا فييان الفقييرات
المذكورة تبين ان علم الأئمة مستمد من الله سبحانه وتعالى.

وبني ًياء علييى ذلييك ،ونظييراً لييأن الأمييام الحسيين (ع) غييير معصييوم ،فييان
الأمييام علييي (ع) يعظييه باتبيياع سيينة النبييي محمييد (ص) لأجييل النجيياة مثييل
سائر المسلمينَ « :و ا ْع َل ْم َيا ُب َن َّي اَ َّن ا ََحداً لَ ْم ُينْب ْئ َعن اللَّيه ُسي ْب َحانَ ُه َك َميا
ل بيه َرائيداً َو الَيى النَّ َجياة قَائيدا(».الشيريف
اَن َْباَ َع ْن ُه ال َّر ُسو ُل [ص] فَيا ْر َ
الرضي416 :9393،؛الجمیعان.)47 :9327 ،
بما ان الأمام علياً بن ابي طالب (ع) لأ يثق بمستقبل ابنه ،فانه يعظه
بتوحيد الله ومبادئ الدين واصوله ،حتى تلك المبادئ البسيطة التي يعرفها
كل مسيلم ،مثيل التوحييد والتفكير والتيدبر فيي الأعميال والمخلوقيات ،و
وييذكره بصيفة اليأول والييأخرَ « :و ا ْع َلي ْم َييا ُب َن َّيي اَنَّي ُه لَي ْو كَيا َن ل َر ِّبيكَ شَ ييريك
يت اَ ْف َعالَي ُه َو صيفَاته َو لَكنَّي ُه
َلأ َت ْتكَ ُر ُسلُ ُه َو لَ َراَ ْي َت اثَا َر ُم ْلكيه َو ُسي ْل َطانه َو لَ َع َر ْف َ
ف نَ ْف َس ُه َلأ ُي َضا ُّد ُه فيي ُم ْلكيه ا ََحيد َو َليأ َيي ُزو ُل اَ َبيداً َو لَي ْم
الَه َواحد َك َما َو َص َ
يت]
َي َز ْل اَ َّول َق ْب َل ا ْلأ َ ْش َياء بلَا اَ َّول َّية َو اخر َب ْع َد ا ْلأ َ ْش َياء بلَا ن َها َيية َع ُظي َم [اَ ْن تُث َْب َ
يت ُر ُبوب َّي ُتي ُه با َحا َطيية َق ْلييب ا َْو َب َصيير( ».الشييريف الرضييي:9393 ،
َعي ْين اَ ْن َتث ُْبي َ
 .)416وفضلا ً عن ذلك ،يؤكد علي (ع) على تعليم ابنيه مين هيذه الجميل
والعبارات« :فَاذَا َع َر ْف َت ذَلكَ فَا ْف َع ْل َك َميا َين َْبغيي لمثْليكَ اَ ْن َي ْف َع َلي ُه فيي صيغَر
خَ َطيييره( ». ...الشيييريف الرضيييي .)416 :9393 ،فهيييل يحتييياج الأميييام
الحسن (ع) الى مثل هذا التذكير مثيل اي انسيان اخير؟ (الشيريف الرضيي،
()416: 9393الجمیعان.)48 :9327 ،
نقد علم الأمام الكسبي
على الرغم من ان علم الأمام يعتمد على ارادته ،اليأ ان ارادتيه تتماشيى
مييع ارادة اللييه وغایتييه ،وليين يريييد الييأ مييا يريييد اللييه (جييوادي املييي،
2191م  .)221:هناك نقطة اخرى وهي ان العلم اللدني لأ يعني العلم
باكمليه منيذ البدايية ،ولييذلك يحتياج الأميام دائمياً الييى الليه فيي علمييه.
ولذلك ،فان الأمر بالتعلم ينطوي على ارادته كما ان الأستخارة تنطيوي
على الأرادة الألهية بعلم الأئمة (ع) .اميا بالنسيبة لعليم الأميام الليدني،
فان معناه انكار تعلم الأمام من انسان اخير ،وبالتيالي ليأ يتعيارل علميه
مع علم امام اخر .ولأن الأمام يجيب ان يكيون اكثير فضييلة مين البشير
الأخرين ،ففي تعليم العلوم ،يكون المعليم ذا فضيل اكثير مين الميتعلم.
فييي هييذا الصييدد ،فييان وصييايا هييذا الجييزء ارشييادية ،وهييي تهييدف الييى
التوجيه الى حكم العقل في هذا المجال ،لأن العقيل البشيري ،وبغيض
النظر عن الشريعة ،يعترف بالتعلم وتوحيد الله وعدم الشرك به.
ويرفض امیر المؤمنین (ع) في فقرات من نهيج البلاغية كيون عليم اهيل
ِّين َع ْق َل و َعا َية َو ر َعا َية َليأ َع ْقي َل َسي َماع
البیت (ع) كسبياً فيقولَ « :ع َقلُوا الد َ
َو ر َوا َييية َفييا َّن ُر َوا َة الْع ْلييم كَثييير َو ُر َعا َت ي ُه قَليييل( ».الشييريف الرضييي9393 ،
" .)458:وعاييية" تعنييي الحفييظ والفهييم (ازدي2118 ،م ،)9444 :وبمييا
"سي َماع" و "ر َوا َيية" فيي هيذا الينص ،فيان المقصيود بالوعايية هيو
انها تقابيل َ
العلم غير الكسبي الذي لأ يحتاج الى التعلم.
ووصيييف الأميييام عليييي (ع) فيييي خطبييية اخيييرى اهيييل البييييت (ع)
كمايليُ « :ه ْم َم ْوض ُع س ِّره َو لَ َجيا اَ ْميره َو َع ْي َبي ُة ع ْلميه َو َم ْوئي ُل ُح ْكميه َو
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يب ا ْرت َعييا َد
كُ ُهي ُ
ياء َظ ْهييره َو اَ ْذ َهي َ
يوف كُ ُتبييه َو ج َبييا ُل دينييه به ي ْم اَ َقييا َم انْح َني َ
ف ََرائصه( ».الشريف الرضي.)37 :9393،
بالأضافة الى ذلك ،يعتبر الأمام علي (ع) في "نهيج البلاغية" عليم
الأمام واحداً من الشروط الأساسية بالأضافة الى سماته الهامية اليأخرى
مثل عدم الأهميال وتجنيب الظليم والرشيوة (الشيريف الرضيي:9393 ،
 .)981وبالنظر الى هذه الشروط والأحكام  ،فان الأمام اكثر فضلًا من
الأخرين وهو متفيوق علييهم فيي هيذا المجيال .اذا كيان الأميام بحاجية
الى ان يكون لديه معلم ،فلن يكون افضل مين جمييع افيراد المجتميع،
لأن معلمه سيكون اكثر فضيلة في العلم والكمال.
بييالنظر الييى مييا تييم ذكييره ،كيييف يمكيين للمييرء ان يعتقييد بانييه امييير
المؤمنين (ع) في نهج البلاغة لديه منهج كسبي في العلم؟
ووفق ياً للنقيياط الييواردة فييي الأقسييام السييابقة ،فييان توجيييه الييأوامر
والنواهي الى الأمام لأ يتناقض مع عصيمته وسيماته اليأخرى مثيل العليم
اللييدني ،لييأن العصييمة لييأ تعنييي نفييي القييدرة والأختيييار .لييذلك ،فييان
المعصوم مكلف بالتفقه في الدين.
وميين الفقييرات التييي استشييهد بهييا الجمیعييان ،تعليييم الأمييام علييي (ع)
القييران والشييریعة الأسييلامية لأبنييه (الشييريف الرضييي .)413 :9393 ،ووفقياً
للحجة التيي تنطيوي عليى افضييلة الأميام ،فيان تعليم المعصيوم مين معصيوم
اخر ُينظر اليه على انه افضلية ،وبالتالي فان امامته مرفوضية .وميع ذليك ،فيي
تعليم الأمام لأمام اخر ،لن تحدث مثل هذه القضية .وكميا ذكير فيي بعيض
يت؛ تُ ْبصي ُير ُه»
هييذه الفقييرات ،لييم يييتم تحديييد معلييم الحسيين (ع)ُ « :علِّ ْمي َ
(الشريف الرضي )415: 9393 ،حيث استخدمت افعال مجهولة.
وفقاً لهذه النقاط المنصوص عليها في نهج البلاغة ،فيان الأميام لييس
َاس بيال ُم َح َّميد (ص) م ْين َهيذه
مثل غيره من الناس في المجتمعَ « :لأ ُيق ُ
ا ْلأ َّميية ا ََحييد َو َلييأ ُي َس ي َّوى بهي ْم َمي ْين َجي َير ْت ن ْع َم ي ُت ُه ْم َع َل ْيييه اَ َبييدا(».الشييريف
الرضي.)37: 9393 ،
الأمام ليس ظالماً
ميين اهييم حجييج المفكييرين الشيييعة قييول اللييه تعييالى "لييأ َينييا ُل َع ْهييدي
الظَّالم َين(".البقرة .)923 :تبين هذه الأية الكريمة قضيية دائمية (الحليي،
 .)274 :9311وميين هييذا المنطلييق ،يجييب ان يكييون الأمييام معصييوماً
طوال عمره ،وبميا ان حيرف "ليأ" فيي الأيية الميذكورة يلعيب دور النفيي
(عاس ،)54/9 :9325،فلا يمكن ان يكون الأميام ظالمياً ،وبالتيالي فيان
ارتكابه لأي ذنب يتناقض مع مفهوم الأية الكريمة.
وينهى الأميام عليي (ع) فيي فقيرات مين وصييته ابنيه الحسين (ع) عين
يب اَ ْن تُ ْظ َلي َم َو ا َْحس ْين
الظلم ويدعوه الى الأحسانَ « :و َلأ َت ْظل ْم َك َما َليأ تُح ُ
يب اَ ْن ُي ْح َسي َين الَ ْيييك(».الشييريف الرضييي .)417 :9393 ،فهييل
َك َمييا تُحي ُّ
هناك تفسير اوضل من ذلك يثبت بان الأمام علياً لأ يعتبر ابنيه معصيوماً عين
الخطييا؟ لييأن النهييي عيين ارتكيياب الظلييم يييوحي بييان المخاطييب قييد يرتكبييه
(الجمیعييان .)48 :9327 ،وميين ثييم فييان الأسييتدلأل المييذكور اعليياه فييي
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اثبات عصمة الأمام ينتهك مبادئ الشيعة ومعتقداتهم في نهج البلاغة.
نقد امكانية ارتكاب الظلم من قبل الأمام
يقسم الظلم فيي "نهيج البلاغية" اليى ثلاثية انيواع :الظليم اليذي ليأ يقبيل
المغفرة وهو الشرك بالله ،والذي يقبل المغفيرة مثيل الظليم اليذي يرتكيب
فيه الأنسان الخطايا بحق نفسه ،وظلم بعيض النياس لبعضيهم اليأخر وهيو
مشمول بالقصاص (الشيريف الرضيي .)255 :9393 ،اذا ارتكيب الميرء
اياً من هذه الأنواع مين الظليم فهيو ليأ يسيتحق الأمامية ،والأيية  923مين
سورة البقرة تثبت ذلك .ويصف امير المؤمنين (ع) اهيل البييت فيي نهيج
البلاغيية كمييايليَ « :لييأ ُيخَ ييالفُو َن الْ َح ي َّق َو َلييأ َيخْ َتل ُفييو َن فيييه (».الشييريف
الرضي .)458 :9393 ،ويتطلب هيذا اليأمر ان يكيون الأميام عادليأ ً غيير
ظالم ،لأن الظالمين على خلاف مع العادلين.
وفي هذا الصدد ،فان النهي الوارد فيي العبيارة التيي اسيتدل بهيا الجميعيان
لأ تعني الأتصاف بالظلم او عيدم فعيل الخيير والأحسيان ،بيل بعيدم الأتصياف
بيييالظلم وفعيييل العميييل الصيييالل .بينيييا فيييي الأقسيييام السيييابقة ان توجييييه اليييأمر
بالمعروف والنهيي عين المنكير اليى الأئمية ليأ يتنيافى ميع عصيمتهم .وبالتيالي،
فان النهي عن الظلم لأ يعني الأتصاف به .وبعبارة اخرى ،فان النهي فيي هيذه
العبارة ذو طابع ارشادي ،ليأن شير الظليم وقبحيه واضيل .ونتيجية ليذلك ،فيان
النهي في هذه العبيارة هيو توجييه لهيذا الحكيم العقلياني ،وبالتيالي ليأ يعنيي ان
مخاطب الوصية ،اي الأمام حسن (ع) ،ظالم.
وهييذه الفقييرة ميين نهييج البلاغيية تشييبه الأييية القرانييية التييي تقييولَ « :و
ا َْحس ْن كَما ا َْح َس َن اللَّ ُه الَ ْيكَ َو لأ َت ْبي الْفَسيا َد فيي ا ْليأ َ ْرل( ».القصيص:
 .)77ان اميير النبييي محمييد (ص) بالأحسييان ونهيييه عيين الفسيياد لييأ يعنييي
اتصافه باضدادها ولأ يتنافى مع عصمته.
الخاتمة
تطرق عبد اليرحمن الجميعيان ،وهيو مين الكتياب السيلفيين ،اليى تحلييل
وصية الأمام علي لأبنيه الحسين عليهميا السيلام ،سياعياً اليى اثبيات عيدم
توافق تعاليم المذهب الشيعي مع هذه الوصيية .ييرى الجميعيان فيي هيذه
الوصية ووفقاً لبعض فقرات نهج البلاغة ،ان الموصي والموصيى كلاهميا
من ابناء ادم وغير معصيومين عين ارتكياب الخطيئية .باخيذه لهيذه اليأمور
بعين الأعتبار وربطها بالحجج الشييعية فيي اثبيات عصيمة الأئمية ،يسيعى
الجميعان الى تضخيم هذا التناقض الداخلي.
وبالنظر الى حقيقة ان حجيج الجميعيان فيي هيذه النظريية مبنيية عليى
نهج البلاغة ،فان الدراسة الحالية التي تركزت على هيذا الكتياب ،اثبتيت
عدم صحة نظرية هذا الكاتب السيلفي باسيتخدام عبيارات نهيج البلاغية،
لأن تعاليم العصمة مشروحة ومفسرة في انحاء مختلفة من هيذا الكتياب.
ومييع ذلييك ،فييان بعييض الأيييات القرانييية الكريميية موجهيية ايضياً الييى النبييي
محمد صلى الله عليه واله وسلم.
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المصادر
 القران الکریم
 ابن الأثير ،مبيارك بين محميد(9188م) .النهايية فيي غرييب الحيديث و
الأثر .قم :موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
 ابن ابي الحديد ،عبد الحميد بن هبه الله( .)9313شرح نهيج البلاغية
لأبن ابي الحديد .قم :مكتبة اية الله المرعشي النجفي.
 ابيين ش يعبه حرانييى ،حسيين بيين علييى( .)9313تحييف العقييول عيين ال
الرسول صلى الله عليه و اله .قم :جامعه مدرسين.
 ابيين سييينا ،حسييین بيين عبداللييه( .)9315منطييق الشييفاء .قييم :مرعشييى
نجفى.
 ابييين طييياووس ،عليييى بييين موسيييى(9116م) .كشيييف المحجييية لثميييرة
المهجة .قم :بوستان كتاب.
 بحرانى ،ابن ميثم( .)9397شرح نهج البلاغه ،ترجمه محميدى مقيدم
و نوايى .مشهد :مجمع البحوث الأسلامية.
 الجمیعان ،عبدالرحمان بن عبدالله( .)9327قراءه راشيده لکتياب نهيج
البلاغه .کویت :بيت التمويل الكويتي.
 حلى ،حسن بن یوسف( .)9326تسليك النفس اليى حظييرة القيدس.
تحقيق فاطمه رمضانى .قم :مؤسسة الأمام الصادق (ع).
 ،)9311(_______ الألفين ،قم :هجرت.
 .)9394(_______ كشف المراد في شرح تجريد الأعتقاد .تصيحیل
حسنزاده املى .قم :موسسه النشر الأسلامی.
 حيير عيياملى ،محمييد بيين حسيين( .)9311تفصيييل وسييائل الشيييعة الييى
تحصيل مسائل الشريعة .قم :مؤسسة ال البيت عليهم السلام.
 حکييیم ،سييید عبييد صيياحب حکييیم( .)9393منتقييی الأصييول .قييم:
انتشارات امیر.
 جييوادی املييی ،عبداللييه( .)9481همتييايي قييران و اهييل بيييت عليييهم
السلام .قم :اسراء.
 خييييرازی ،محسيييين( .)9321بدایيييية المعييييارف الألهیييييه فييييی شييييرح
عقائدالأمامیه للمظفر .قم :نشر اسلامی.
 دعاس ،حميدان قاسم( .)9325اعراب القران الكيريم .دمشيق :ناشير
دارالمنير و دارالفارابى.
 رازى ،محمد بن عمير( .)9186اليأربعین فيی اصيول اليدین .حسيین
محمد امبابی .قاهره :مکتبه الکلیات الأزهریه.

 الشريف الرضي ،محميد بين حسيين( .)9393نهيج البلاغية .تصيحیل
صبحي صالل .قم :هجرت.
 شييهيدى ،جعفيير(9111م) .ترجمييه نهييج البلاغيية .طهييران :شييركت













انتشارات علمى و فرهنگى.
صدوق ،ابن بابویيه قميی( .)9393الأعتقيادات .قيم :الميؤتمر العيالمي
للشيخ المفيد.
صييدر ،محمييد بيياقر( .)9318مباحييث الأصييول .قييم :مکتييب الأعلييام
الأسلامی.
طباطبييايى ،سيييد محمييد حسييين( .)9397الميييزان فييى تفسييير القييران.
قم :دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.
طوسييى ،محمييد بيين حسيين( .)9316الأقتصيياد فيمييا يتعلييق بالأعتقيياد.
بيروت :دار الأضواء.
فيييض الأسييلام اصييفهانى ،علييى نقييى(2111م) .ترجمييه و شييرح نهييج
البلاغة .طهران :مؤسسه چاپ و نشر تاليفات فيض الأسلام.
كراجكى ،محمد( .)9391كنز الفوائد .قم :انتشارات دار الذخائر.
كلينيييى ،محميييد بييين يعقيييوب( .)9317الكيييافي .طهيييران :دار الكتيييب
الأسلامية.
مازندرانى ،محمد صالل بن احمد(2114م) .شرح الكيافي لأصيول و
الروضة .طهران :المكتبة الأسلامية.
مفيد ،محمد بن محميد بين نُعميان( .)9394المسيائل العكبريية .قيم:
المؤتمر العالمي للشيخ المفيد.
مجلسى ،محمد باقر(بی تا) .حق اليقين .طهران :انتشارات اسلاميه.
_________( .)9314بحيييار الأنوارالجامعييية ليييدرر اخبيييار الأئمييية
الأطهار .بيروت :دار احياء التراث العربي.
مصيباح ييزدي ،محميدتقي(2112م) .پنييد جاوييد :شيرح وصيييت

امير المؤمنين علي (عليه السلام) به فرزندظ امام حسن مجتبى(علييه
السييلام) .نگييارظ علييي زينتييي .قييم :انتشييارات مؤسسييه اموزشييى و

پژوهشى امام خمينى(قدس سره).
 مفيد ،محمد بن نعمان( .)9394اوائل المقالأت فيي الميذاهب و
المختارات .قم :المؤتمر العالمي للشيخ المفيد.
 هاشمى خويى ،ميرزا حبيب الله( .)9311منهاج البراعة في شيرح
نهج البلاغة .طهران :مكتبة الأسلامي.

