رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد  3008لسنة 2018م
مصــدر الفـهـرسـة :

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda

رقـم تصـنيـف BP39.5.A4 M39 2018 : LC
المؤلـف الشخـصي :

الميالي ،رقية ناجح – مؤلف.

الـــعــــنـــــــــــوان :

توظيف كالم االمام علي عليه السالم في فهم النص القرآني /

بـيــان المسـؤوليـة :

تأليف المدرس المساعد رقية ناجح الميالي.

بـيــانــات الطــبـــع :

الطبعة االولى.

بــيــانــات الـنـشــر  :كربالء ،العراق  :العتبة الحسينية المقدسة ،مؤسسة علوم نهج البالغة/ 2018 ،
 1439للهجرة.
الـوصـف الــمــادي  240 :صفحة ؛  24سم.
ســلـسـلـة الـنـشــر :

(العتبة الحسينية المقدسة ؛ .)525

ســلـسـلـة الـنـشــر :

(مؤسسة علوم نهج البالغة ؛ .)158

ســلـسـلـة الـنـشــر :

(سلسلة المعارف القرآنية في نهج البالغة؛ .)2

تبصرة ببليوجرافيـة :يتضمن هوامش  ،الئحة المصادر (الصفحات .)236-223
موضــوع شخصي :

علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة  --أحاديث.

موضــوع العـنوان :

القرآن – سور و آيات – تفاسير مأثورة.

مصـطلح موضوعي:

عقائد الشيعة االمامية – أحاديث.

مصـطلح موضوعي:

الفقه الجعفري (الشيعة االمامية) – أحاديث.

مــؤلــف اضــافــي :

الحسني ،نبيل قدوري ، -1965 ،مقدم.

اسم هـيـئة اضـافي :

العتبة الحسينية المقدسة (كربالء ،العراق) .مؤسسة علوم نهج البالغة – جهة مصدرة.

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية

سلسلة املعارف القرآنية
يف نهج البالغة

()2

مجيع احلقوق حمفوظة

للعتبة احلسينية املقدسة

الطبعة األوىل

 1439هـ  2018 -م

العراق :كربالء املقدسة  -شارع السدرة  -جماور مقام عيل األكرب
مؤسسة علوم هنج البالغة

هاتف07815016633-07728243600 :
املوقعwww.inahj.org :

Email: Inahj.org@gmail.com

تنويه:
إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ
ُ َ َّ ُ َ
﴿وما يعلم تأ ِويله إِل الل َّ والرا ِسخون
ُ ٌّ
ْ ْ
ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ِف ال ِعل ِم يقولون آمنا ب ِـ ِه ك ِمــن ِعن ِد
َ ِّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ْ َ ْ
َ
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ربــنــا ومــا يــذكــر إِل أولــو الل ِ
					
					

صدق اهلل الع ُّ
يل العظيم
[ آل عمران] 7 :

اإلهداء
إىل...

الدر َّ
والذهب املص َّفى
		
ِّ
إىل َمن ُش ِف َي َمن َل َد ْيه اس َت ْشفى
			
فو َّف
إىل َمن َص َد َق ما
			
َ
عاهد اهلل عليه َ
		

إىل َمن ال يعرفه َّإل اهلل واملصطفى

		

أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب

ِ
سجل َمن أوىف
قد ُم ُه يف
حر ًفا ُأ ِّ

ألِ ُج إليه من باب شبله البالغ أقىص غاية اجلود ،أضعها

يف كفه املقطوع لتب َت ّل من جود جوده اهلاوي من اجلواد فهو

معدن اإلخالص وأخلص من أوىف أبو الفضل العباس

					

أهدي ثمرة جهدي

						

رق َّيـة

مقدمة املؤسسة
احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم ،من عموم نعم ابتدأها

وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن واالها ،والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني

حممد وآله الطاهرين.
أما بعد:

فلم يزل كالم أمري املؤمنني (عليه السالم) منه ً
ال للعلوم من حيث التأسيس

والتبيني ومل يقترص األمر عىل علوم اللغة العربية أو العلوم اإلنسانية ،بل وغريها

من العلوم التي تسري هبا منظومة احلياة وإن تعددت املعطيات الفكرية ،إال أن

التأصيل مثلام جيري يف القرآن الكريم الذي ما فرط اهلل فيه من يشء كام جاء يف
قوله تعاىل﴿ :ما َفر ْطنَا ِف ا ْل ِكت ِ ِ
ش ٍء﴾  ،كذا نجد جيري جمراه يف قوله تعاىل:
َ َّ
َاب م ْن َ ْ
﴿وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَا ُه ِف إِ َما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾  ،غاية ما يف األمر أن أهل االختصاصات
شء ْ
َ
ْ
يف العلوم كافة حينام يوفقون للنظر يف نصوص الثقلني جيدون ما ختصصوا فيه
حارض ًا وشاهد ًا فيهام ،أي يف القرآن الكريم وحديث العرتة النبوية (عليهم

السالم) فيسارعون وقد أخذهم الشوق إلرشاد العقول إىل تلك السنن والقوانني
والقواعد واملفاهيم والدالالت يف القرآن الكريم والعرتة النبوية.

من هنا ارتأت مؤسسة علوم هنج البالغة أن تتناول تلك الدراسات العلمية
9
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املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه

السالم) وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة بـ(سلسلة املعارف القرآنية
يف هنج البالغة) التي يتم عربها طباعة هذه الكتب وإصدارها ونرشها يف داخل
العراق وخارجه بغية إيصال هذه العلوم إىل الباحثني والدارسني وإعانتهم عىل

تبني هذا العطاء الفكري واالنتهال من علوم أمري املؤمنني عيل (عليه السالم)
والسري عىل هديه وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا
املتعددة.

وما هذه الدراسة التي بني أيدينا إال واحدة من تلك الدراسات التي وفقت

فيها الباحثة للغوص يف بحر علم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)،
فقد أذن له بالدخول إىل مدينة علم النبوة والتزود منها بغية بيان أثر تلك املرويات

العلوية ،ال سيام يف حقل توظيفها يف فهم النص القرآين.

فجزى اهلل الباحثة كل خري فقد بذلت جهدها وعىل اهلل أجرها.

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

ِّ
املقدمة
ط فِ ِيهم بِ ْ ِ
اس ِ
لق َفض َله ،والب ِ
َّاش ِف اخلَ ِ
حلمدُ هلل الن ِ ِ
َحمدُ ُه ِف َجِي ِع
ُ َ َ
ا َ
الود َيدَ ُه ،ن َ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ُأم ِ ِ
َشهدُ َأ ْن َل إِ َل َه َغ ُري ُهَ ،و َأ َّن ُم َ َّمدً ا عَبدُ ُه
ورهَ ،ون َْستَعينُ ُه َع َل ِر َعا َية ُح ُقوقهَ ،ون َ
ُ
مر ِه ص ِ
اد ًعا َوبِ ِذ ِ
ف
كر ِه نَاطِ ًقاَ ،ف َأ َّدى َأ ِمينًا َو َم َض َر ِشيدً اَ ،و َخ َّل َ
َو َر ُسو ُل ُهَ ،أ ْر َس َل ُه بِ َأ ِ َ
ِ
حل ِّق َمن َت َقدَّ َم َها َم َر َقَ ،و َمن َ َ
ف َعن َْها َز َه َقَ ،و َمن َل ِز َم َها َِل َقَ ،دلِي ُل َها
ت َّل َ
فينَا َرا َي َة ا َ
يث الك ََل ِم ،بطِيء ِ
الق َيا ِم َ ِ
َم ِك ُ
يع إِ َذا َقـــــا َم (( (.
س ٌ
َ ُ
ِ
ف َص َل َواتِ َك َون ََو ِام َي َب َركَاتِ َك َع َل ُم َ َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسولِ َك
ش ِائ َ
اللهم ا ْج َع ْل َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ال ِّق ،وعىل آله الطيبني الطاهرين.
ل َّق بِ ْ َ
َا ْلَات ِم َلا َس َب َق َو َا ْل َفات ِح َلا ا ْن َغ َل َق َو َا ُْل ْعل ِن َا ْ َ
تنوعت املوضوعات وك ُثرت املؤلفات يف رحاب كالم اإلمام عيل ،فمن

الباحثني من كتب يف هنج البالغة ،ومنهم من كتب يف أدعيته ،وآخرون كتبوا
يف رسائله ِ
وحك َِم ِه ،ولذا مل أجد ُّبدًّ ا من ِّ
حث اخلطى عىل طريقهم يف اختيار
يت فيها إىل توظيف كالم اإلمام
عنوان رسالتي ،التي جاءت بِح َّل ٍة جديدة س َع ُ

ً
استقر
سبيل ،فكان أن
استطعت إىل ذلك
عيل يف فهم القرآن الكريم ما
ُ
َّ
عنواهنا موسو ًما بـ (توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين).
 (( ( هنج البالغة ،حممد عبده.193 / 1 :
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األول له ٌ
قول لإلمام
أ َّما سبب اختياري هلذا العنوان فقد كان املنطلق َّ

عيل جاء فيه:

«أفيضوا يف ذكر اهلل فإنِّه أحسن ِّ
الذكر ...وتعلموا القرآن فإنَّه أحسن

احلديث ،وتفقهوا فيه فإ َّنه ربيع القلوب ،واستشفوا بنوره فإنَّه شفاء الصدور،

فإن العامل العامل بغري علمه كاجلاهل
وأحسنوا تالوته فإنَّه أحسن القصصَّ ،

احلائر الذي ال يستفيق من جهله ،بل احلجة عليه أعظم ،واحلرسة له ألز ُم ،وهو
الرجال وإنَّام حكَّمنا القرآن ،وهذا القرآن إنَّام هو
عند اهلل َأ ْل َو ُم ،إنَّا مل نحكِّم ِّ
خط مستور بني الدفتني ال ينطق بلسان ،وال بدَّ له من تَرمجان ،وإنَّام ينطق عنه

الرجال ،وعليكم بكتاب اهلل فإنَّه احلبل املتني والنُّور املبني ،والشفاء النافع،
عو ُّج فيقا َم وال َي ِزيغُ
والري الناقع والعصمة للمتمسك والنَّجاة للمتعلق ،ال َي َ
َّ
فيستعتب ،وال ُتلِ ُق ُه كثر ُة الر ِّد وولوج السمع ،من قال به صدق ومن عمل به
َ
سبق» (( ( ،فالتَّأيس واألخذ هبذا القول هو املنطلق األول الختيار العنوان ،كي

يكون التوظيف من كالم اإلمام واستشفاء بنور كالمه ألنَّه القرآن الناطق.

السبب اآلخر فهو بيان جانب من كالم اإلمام يف تفسري القرآن
أما َّ

الكريم؛ إذ يمكن االعتامد عليه يف فهم كثري من النُّصوص القرآنية ،ليس كالمه

الذي يف هنج البالغة ـــ كام هو املشهور ـــ فحسب ،بل أينام وجد كالم اإلمام

أيضا ،ب َعدِّ كالم اإلمام قراءة يف كتاب اهلل تعاىل؛ فاإلمام هو
يف النهج وغريه ً
القرآن الناطق ،وظهرت يف ميدان التفسري واملفرسين حاجة املفرسين إىل كالم
اإلمام يف فهم النص القرآين واالستشهاد به يف ٍ
كثري من آياته املباركة ،وبام

َّ
أن آيات القرآن الكريم َح َو ْت يف نصوصها الفقه والعقائد وغريها؛ لذا تطلب
 (( ( هنج البالغة.49 / 2 :

املقدمة 13 ..............................................................................

البحث بعد املقدمة متهيدً ا لبيان مفردات العنوان واملقصود منها يف هذا البحث،

ثم بيان أمهية كالم اإلمام عيل عن طريق توظيفه يف فهم النص القرآين (( (.

كنت س َّباق ًة يف هذا السبيل؛ َّ
ألن البحث قد ارتكز عىل بعض
وال أ َّدعي ِّأن ُ

الكتابات ليستوي عىل سوقه؛ إذ كانت أقرب تلك الكتابات هي البحث

املوسوم بــ (أثر هنج البالغة يف تفاسري اإلمامية يف القرن اخلامس عرش اهلجري)
مصدرا
للباحث ُم ِسن اخلزاعي؛ إذ أكَّد الباحث فيها رضورة ِّاتاذ هنج البالغة
ً
من مصادر التفسري ،وكان هيدف يف بحثه إىل الكشف عن أثر هنج البالغة يف
يتعمق يف هذا املجال ،وتناول خصوصية شخص
فهم النص القرآينَّ ،إل أنَّه مل َّ
اإلمام يف التفسري ،وكان تناوله لكالم اإلمام حمدَّ ًدا يف هنج البالغة ويف

تفاسري اإلمامية يف القرن اخلامس عرش اهلجري ،ولعله أفادنا يف تأكيد صحة
مسار البحث يف توظيف كالم أهل البيت عمو ًما ،ويف توظيف كالم اإلمام

السري يف موضوعنا.
عيل
ً
خصوصا فزادنا مه ًة يف َّ

أ َّما بحث (األثر القرآين يف هنج البالغة دراسة يف الشكل واملضمون)
الفحام فيتَّضح من عنوانه أنَّه يبحث يف التامس الشواهد القرآنية
للدكتور ع َّباس َّ
كثريا من الصياغات ،إذ يبحث عن األثر
التي اقتبسها اإلمام أو َو َّلد عليها ً

القرآين يف كالم اإلمام يف كتاب (هنج البالغة) حتديدً ا ،وأنا من جهتي أبحث
عن املفاهيم القرآنية التي أراد اإلمام عيل توضيحها يف كالمهً 
مثل:
احلكمة ( )88يف النهج ،قال:

«كان يف األرض أمانان من عذاب اهلل ،وقد ُرفع أحدمها فدونكم اآلخر

 (( ( وللزيادة والتوضيح يف هذا املجال ،ظ :كتاب صورة النبي األكرم يف هنج البالغة (دراسة يف
ضوء منهج األسلوبية التطبيقية)  186ـــ .189
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فتمسكوا به ،أ َّما األمان األول :الذي ُرفع فهو رسول اهلل ،وأ َّما الباقي
فاالستغفار قال اهلل تعاىل:
ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ِيهم وما كن الل َّ معذبهم وهم يستغ ِفرون﴾
﴿وما كن الل ِلعذبهم وأنت ف ِ
[األنفال ،( (( »]33:سواء أكان هذا الكالم خطب ًة أم دعا ًء أم حدي ًثا.
ٌ
بحث بعنوان
ومن املوضوعات التي أفاد البحث منها وكانت قريب ًة منها

(الدِّ الالت التَّفسريية يف شواهد هنج البالغة القرآنية) للدكتور عدي جواد

احلجار ،إذ كان بحثه مرشو ًعا لبيان املدلوالت القرآنية يف كالم اإلمام عيل
َّ

تقص املعلومة وكيفية انتقاء تلك
وحتديدً ا يف هنج البالغة،
ُ
فأفدت منه يف ِّ
املدلوالت يف كالمه لفهم النَّص القرآين.
ثم تقسم البحث عىل ثالثة فصول :جاء الفصل األول منها بعنوان
ومن َّ

(توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة) لكالم اإلمام يف فهم
النصوص القرآنية املتعلقة بالعقيدة اإلسالمية ،ورتبت موضوعاهتا عىل وفق
أبواب كتب العقيدة أو أصول الدِّ ين ،أي :التَّوحيد والعدل والنبوة واإلمامة

واملعاد.

والفصل ال َّثاين بعنوان (توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام

الفقهية) ،أي توظيف كالم اإلمام يف فهم النصوص القرآنية املتع ِّلقة بالفقه،

وقد ُر ِّت َبت موضوعات الفصل وعنواناهتا بحسب املشهور يف أبواب الفقه التي

ثم ما يتلوها
الصالة ثم ِّ
قسمها الفقهاء ،أي ما يتعلق بال َّطهارة وبعدها َّ
الصيام َّ
وفق ترتيب األبواب الفقهية التي هنجها العلامء.

نصا من ِّ
كل
وال يعني هذا الرتتيب أن نورد كل ما يتعلق بالباب أو أن نورد ًّ

 (( ( هنج البالغة.20 – 19 / 4 :
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باب ،بل نقترص عىل ما وجدناه قد ُفهم من النُّصوص القرآنية بتوظيف كالم
اإلمام يف هذا الغرض وإثباتًا ملدعى البحث.

وهذان الفصالن بحثا التوظيف الرصيح لنثبت فيهام جدوى التوظيف

يف املوضوعات اخلاصة ،واخرتنا موضوعي العقيدة والفقه ألمهيتهام املعروفة

وسريا يف طريق الكشف عن أمهية كالم اإلمام يف مجيع
يف حياة املسلم،
ً
ثم جاء الفصل الثالث هلذا الغرض،
األبواب واملوضوعات يف القرآن الكريمَّ .
َّ
وألن البحث ال يتسع ميدانه إلمتام كل الغرض اخرتنا ما يشري إىل جل الغرض
املنشود واكتفينا به تتمة هلذا البحث.

أ َّما الفصل ال َّثالث فكان بعنوان (توظيفات عا َّمة) وهو ما يدخل يف التفسري

الضمني للقرآن الكريم وفهمه من كالم اإلمام ،ممَّا تطلب أن يكون عىل ثالثة
ِّ
مباحث األول منهام بعنوان :مضامني تفسريية لأللفاظ من اخلطب واألدعية،

واملبحث الثاين منهام جاء بعنوان :املشاهد التَّصويرية يف كالم اإلمام،

تم البحث
واملبحث الثالث :كالم اإلمام عيل يف أمور أخالقية متفرقة ،وقد َّ
فيه عن النُّصوص القرآنية سواء أكانت ألفا ًظا قرآنية أم آيات قرآنية ،وتوظيف

كالم اإلمام لفهم معنى اللفظ القرآين واآلية القرآنية.

توصل إليها البحث ،ثم قائمة بأهم
ثم كانت هناك خامتة بأهم النَّتائج التي َّ
َّ

وأخريا كان هناك َّ
ص باللغة اإلنكليزية.
املصادر واملراجع
ملخ ٌ
ً

تفضل باإلرشاف عىل
وال أنسى أن أقدِّ م أمجل وأسمى كلامت الشكر ملن َّ

هذا البحث فكان أن ساهم يف استوائها عىل ما هي عليه ،أستاذي الفاضل
ومرات.
األستاذ الدكتور مكِّي حمي عيدان الكاليب
مرات َّ
فشكرا له َّ
ً

فإن ال أدعي لنفيس ً
كامل فيام كتبت فحسبي ِّأن إنسان ُيطئ
وختا ًماِّ ،

 .................................... 16توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

و ُيصيب ،فإن أصبت فأمحدُ اهلل عىل ذلك وعسى أن يكون يف ميزان حسنايت،
يوجهني
وإن أخطأت فإنَّام يعود ذلك للطبيعة البرشية القارصة وأسأل اهلل أن ِّ

أضع خطو ًة صحيح ًة يف طريق
الصواب وما أستطيع عن طريقه أن
َ
إىل ما فيه َّ
البحث ينتهجها من يأيت بعدي من الباحثني.

الزلل والنسيان.
واهلل تعاىل ويل التَّوفيق واإلحسان ،والغفور عند َّ

							

							

الباحثة

التمهيد

ً
أول :التعريف بالتوظيف.
يف اللغة(« :وظف) الواو والظاء والفاء :كلمة ُّ
تدل عىل تقدير يشء» (( (.
ٍ
كل يو ٍم من ٍ
كل يشء ما ُي َقدَّ ُر له َّ
والوظيفة من ِّ
علف أو
رزق أو طعا ٍم أو
َ
ٍ
والوظف (( (.
رشاب ،ومجعها الوظائف
ُ
ويف االصطالح« :اإللزام أو تعيني عمل معني للشخص أو لليشء ،ومنه

توظيف الشخص جلباية اخلراج ،وتوظيف املال يف جتارة كذا» (( (.

يبي املعنى املراد يف هذا البحث،
هذا التعريف وما شاهبه كثري قد ال ِّ
تفحص كالم اإلمام عيل بن أيب طالب
فالتوظيف الذي يرمي إليه البحث هو ُّ
سريا يف ضوئه؛ لفهم قدر من النص القرآين يف جوانب ومواضع متفرقة.
ً

ذكرت كلمة (قدر) للوصول إىل معنى التوظيف الذي يرومه البحث
وإنَّام
ُ

وبذلك يكون التعريف االصطالحي متواشجا أو قري ًبا من التعريف اللغوي،
 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس 93 / 6 :مادة (وظف).

 (( ( ظ :هتذيب اللغة :األزهري ،49 / 5 :ولسان العرب :ابن منظور ،358 / 9 :مادة(وظف).
 (( ( معجم لغة الفقهاء :حممد القلعجي.151 :
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وهو بمنزلة الصلة ــ التي ينشدها أهل اللغة يف هذا الباب ـــ بني التعريف
اللغوي واالصطالحي ،واملقصود من القدر أي الكمية املتعينة (( ( من القرآن

الكريم.

ثان ًيا :تعريف الكـالم.

ِ
أصالن :أحدمها ُّ
يدل عىل
يف اللغة« :الكالم :من (كلم) الكاف والالم وامليم
ٍ
نطق ُم ِ
َ
تكليم،...
واآلخر عىل جراح ،فاألول الكَالم تقول :ك َّلمته ُأك ِّلمه
فهم،
ً
فهم َة كلمةِ ،
والق َّص َة كلمة ،والقصيد َة
ثم يت َِّسعون
فيسمون اللفظ َة الواحدة ا ُمل ِ َ
ُّ
َّ
ٍ
كلامت وك َِل ًم» (( ( ،قال اهلل تعاىل:
ويمعون الكلم َة
بطوهلا كلمةَ ،
ُ ِّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
اض ِع ِه﴾ [النساء ،]46/وجاء بأنَّه «اسم جنس يقع
﴿يرفون الكِم عن مو ِ
عىل القليل والكثري والك َِلم ال يكون أقل من ثالث كلامت ألنَّه مجع كلمة» (( ( ,
والكالم ما كان ُم ْكت َِف ًيا بنفسه وهو اجلملة ،والقول ما مل يكن مكتف ًيا بنفسه
وهو اجلزء من اجلملةِ ،
ومن َأ ِّ
اإلمجاع
دل الدليل عىل الفرق بني الكالم والقول
ُ
ُ

عىل قول ال ُقرآن كالم اهلل وال يقال القرآن قول اهلل؛ وذلك َأ َّن هذا موضع

ض ِّيق متحجر ال يمكن حتريفه وال يسوغ تبديل يشء من حروفه َف ُع ِّب لذلك
عنه بالكالم الذي ال يكون إال أصواتًا تامة مفيدة ،وممَّا ُ
يدل عىل َأن الكالم
هو اجلمل املرتكبة يف احلقيقة فمعلوم َأن الكلمة الواحدة ال ت ِ
ُشجي وال ُ ْت ِز ُن
وال تَتم َّلك قلب السامع وإنَّام ذلك فيام طال من الكالم و َأمتَع ِ
سام ِعيه ل ُعذوبة
ْ
 (( ( تفسري امليزان.140/12 :

 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس ،106 / 5 :مادة (كلم).
 (( ( الصحاح :اجلوهري ،2023 / 5 :مادة (كلم).

متهيد ..............................................................................

مست ِ
َمعه ِ
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فيعرف الكالم بأنَّه «ما تضمن كلمتني باإلسناد» (( (.
أ َّما
ً
اصطالحا َّ

وللكالم يف اللغة العربية تقسيامته اخلاصة ،وهي االسم ،والفعل ،واحلرف،

هذا التقسيم عام وضعته اللغة العربية (( ( ،أما لفظة الكالم الواردة يف عنوان

الرسالة فاملقصود منها كالم اإلمام عيل بام يتضمنه من خطب وأحاديث
وأدعية وحكم وشعر وغري ذلك ممَّا وصلنا عن طريق الروايات فإنَّه سيكون

فهم آليات من
املحور الذي تتمحور عليه الرسالة والضوء الذي نستيضء به ً
كتاب اهلل الكريم.

وسنختار من هذه األنواع أكثرها إغنا ًء للرسالة وهي األحاديث واخلطب

كنوزا من إشارات وترصحيات وقراءات
واألدعية إذ َّإنا حتوي ضمن طياهتا
ً

تفسريية هلا ارتباط وثيق بالقرآن الكريم ،هذا ال يعني َّ
أن البقية من هذه

األقسام بعيد ٌة عن القرآن الكريم فال يمكن القول بذلك؛ َّ
ألن اإلمام علي ًا

دائم وكذا فعله
هو القرآن الناطق وكالمه مستمد من القرآن الكريم متصل به ً

تفسري عميل لكل ما يتعلق منه بالقرآن الكريم ألن اإلمام–وكذا كل
وتقريره
ٌ
حارضا لديه يف كل يشء من كالمه وفعله عىل
معصوم–يكون القرآن الكريم
ً

نحو السجية والعفوية البعيدة متا ًما عن التكلف املعهود عند العامة من الناس
َّإل أن الطبيعة البحثية حتتم ذلك االختيار؛ لذا اقتىض أن ت ُِل َّم الرسالة بام خيدمها
وحيقق مبتغاها وأهدافها.
 (( ( ظ :لسان العرب :ابن منظور ،522 / 12 :مادة (كلم).
 (( ( التعريفات :اجلرجاين.59 / 1 :

 (( ( ظ :رشح ابن عقيل :ابن عقيل اهلمداين.13 / 1 :
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فنجد يف أغلب كالم اإلمام عيل الكثري من اآليات القرآنية الكريمة التي

يتقدمها أو يعقبها توضيح من اإلمام ملعناها وبيان مرادها ،من أمثلة ذلك

ما روي أنَّه سأله رجل ،وكان نذر أن ال يك ِّلم زوجته حينًا فقالْ :
نذرت
«إن
َ
فتكلم عشي ًة ْ
فتكلم بكر ًة لقوله تعاىل:
نذرت عشي ًة
وإن
غدو ًة
َ
ْ
ْ
َ ُ ْ َ َ

ُْ ُ

َ

ُ ْ

َ

ُ
ني تمسون َو َ
﴿فسبحان الل َّ ح َ
الرجل
ِ
ِ ِ
حني تصبِحون﴾ [الروم ،]17/ففرح َّ

ُ
حيث جيعل رساالته» ( ( ( ،أو أنَّهُ ي َض ِّم ُن كالمه بالقرآن
أعلم
وقال :اهللُ
ُ
الكريم كاستعامله لبعض األلفاظ القرآنية أو اقتباسه آليات قرآنية يف سياق

كالمه وما شاكله.

وقد ورد يف الكثري من خطب اإلمام مجلة من تفسري اآليات واأللفاظ

القرآنية الكريمة ،بل يمكن اإلفادة من بعض الشواهد القرآنية بوصفها متثل

قواعد أولية للجانب النظري يف تفسري القرآن الكريم ،إذ َّ
إن املفرسين قد
رصح بنسبة
استقوا موارد تفسريية عديدة يف مصنفاهتم التفسريية ،فمنهم من َّ

ذلك التفسري إىل اإلمام ،ومنهم من اكتفى بذكر التفسري منسو ًبا إليه مع
ً
البالغة–مثل – من دون اإلشارة إىل
أخذه للنص التفسريي املثبت يف هنج
املصدر (( (.

وكذا يف كثري من الروايات الواردة عنه التي ُيسأل فيها اإلمام عن آية

فيجيب والتي أفاد منها املفرسون فقاموا بجمعها وتضمينها يف كتبهم التفسريية
استشهادا منهم بكالم اإلمام عيل لبيان معنى ٍ
آية من آيات القرآن الكريم.
ً
فقد الحظت يف أثناء مطالعتي لعدد من الكتب القرآنية عامة وكتب التفسري

 (( ( بحار األنوار :املجليس.245 – 244 / 101 :

 (( ( ظ :الدالالت التفسريية يف شواهد هنج البالغة القرآنية :الدكتور عدي احلجار.48 ،
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كثريا ما يستشهد املفرس بكالم املعصومني من حديث أو جزء من
خاصة ً
خطبة أو فقرة من دعاء أو غري ذلك ومن أبرز تلك التفاسري التِّبيان للطويس،
وجممع البيان للطربيس ،وامليزان للطباطبائي ،واألمثل للشريازي وغريها ،ممَّا

يبيِّ أمهية كالم املعصومني يف فهم النص القرآين.

وال خيفى َّ
أن كالم أهل البيت أحد السبل األساسية ــ إن مل يكن السبيل

يعول عليها يف فهم النص القرآين ،ومعرفة أرسار بالغته،
األساس ــ التي َّ
ألنم عدل القرآن الكريم،
وحتري مواضع الد َّقة فيه ،ذلك َّ
وروعة تعبريهِّ ،

بصحة
وقرناؤه يف الفضل ،ورشكاؤه يف اهلداية بنص حديث الثقلني املقطوع
َّ
ِ
صدوره عند الفريقني  (( (.
َعر ُض له حادثة أو مسألة أو ٌ
فعل ما يكون القرآن الكريم
فاملعصوم حني ت ُ

حارضا لديه بكل معانيه ،نعم هكذا أهل البيت مع القرآن ألنَّ م عاشوا معه
ً

وجدانًا وسلوكًا ومفهو ًما ومصدا ًقا وعليه َّ
فإن من يريد أن يفهم كتاب اهلل
العزيز ،ويقف عىل معانيه الدقيقة ،ومراميه السامية ،وأرسار إعجازه ،ال يمكنه
االستغناء عن كالم الراسخني يف العلم وأهل الذكر يف املصداق األعىل وهم
نب ُّينا حممد واألئمة املعصومون.( ((  

كي يستيضء به يف تد ُّبر معاين القرآن الكريم ،والتفكُّر يف مقاصده وأهدافه

َار ٌك فِيكُم ال َّث َق َل ِي َأحدُ َُها َأكْب ِمن َ ِ
ول اللَِّ« :إِ ِّن ت ِ
 (( ( َق َال َر ُس ُ
َاب اللَِّ َح ْب ٌل َْمدُ و ٌد ِم َن
اآلخ ِر كت َ
َُ َ
ْ َ
ُ
السم ِء إِ َل األَر ِ ِ
ت ِت َأ ْه ُل َب ْيتِي َوإِ َّنُ َم َل ْن َي ْف َ ِت َقا َحتَّى َي ِر َدا َع َ َّل َْ
ال ْو َض»مسند أمحد :أبو
ْ
َّ َ
ض َوع ْ َ
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،434 / 23 :األمايل :الطويس ،255 :بإضافة «أال َّ
إن
أحدمها أكرب.»..

 (( ( ظ :بصائر الدرجات :حممد بن احلسن الصفار.222 :
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وخصائصه وآثاره ،لكوهنم َّ
سمو قدره ،وأعرفهم بمنزلته،
أدل النَّاس عىل
ِّ

وأعلمهم بفضله.

يقول اإلمام عيل:

فيم نزلت ،وأين نزلت ،وعىل من نزلت،
«واهلل ما نزلت آية َّإل وقد علمت َ

ً
ً
سؤول» (( (.
عقول ،ولسانًا طل ًقا
رب وهب يل قل ًبا
َّ
إن ِّ
ً
ثالثا :معنى الفهم.

الشء َف َه ًم و َف ْه ًم َع َر ْفتُه
لغ ًة« :الفاء واهلاء وامليم ِع ْلم اليشء» (( (َ « ،ف ِه ْم ُت َّ

ٌ
ورجل َف ِه ٌم :رسيع ال َف ْهم» (( (.
مت فالنًا و َأ ْف َه ْمتُهَ :ع َّر ْفته،
وفه ُ
و َع َق ْلتُهَّ ،

و»ال َف ْه ُم معرفتك اليشء بالقلب» ( ( ( ،وهو «حسن تصور املعنى وجودة

استعداد الذهن لالستنباط» (( ( أو تصور املعنى من اللفظ  (( (.

فعرف املفهو ُم بأنَّه ما ُف ِه َم
الفهم
ً
اصطالحا :الفهم مصدر لكلمة (مفهوم) ِّ

من اللفظ بغري حمل النطق  (( (.

 (( ( االحتجاج :الطربيس 159 / 1 :من اهلامش ،كنز العامل :املتقي اهلندي.128 / 13 :
 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس.457 / 4 :
 (( ( العني :اخلليل بن أمحد.274 / 1 :

 (( ( لسان العرب :ابن منظور.459 / 12 :

 (( ( املعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى.323 / 2 :
 (( ( دستور العلامء :القايض عبد النبي35 :

 (( ( ظ :هناية الوصول :صفي الدين اهلندي.2035 / 5 :
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الفهم :تصور املعنى من لفظ املخاطب  (( (.

وممَّا تقدم يمكن تعريف الفهم بأنَّه املعرفة بمعنى نص من نصوص القرآن

الكريم أو آية أو لفظة قرآنية كريمة يف ضوء ما ُوجد يف كالم اإلمام عيل.
راب ًعا :معنى النـص:

لغةُ :ع ِّرف النَّص بأنَّه :الرفع ،واالستقصاء ،واملنتهى «ون ََص ْص ُت احلديث
ِ
َ
اليشء،
يت َمسألتَه عن
إىل فالن ن ًَّصا أي َر َف ْعتُه ،ون ََص ْص ُت
َقص ُ
الرجل :است َ
كل ٍ
ونص ِّ
يشءُ :منَتهاه» (( (.
َص ما عنده أي :استقصاهُّ ،
يقال :ن َّ
ُص،
نصا رفعه ،وكل ما أظهر فقد ن َّ
ونص احلديث ينصه ً
«رفعك اليشءَّ ،

السري رسيع،
سمي به رضب من َّ
ثم ِّ
وأصل النَّص :أقىص اليشء وغايتهَّ ،
نصا إذا سأله عن
الرجل ً
والنَّص التَّوقيف ،والنَّص التَّعني عىل يشء ماَّ ،
ونص َّ
ٍ
نص
ونص كل يشء منتهاه ،ومنه قول الفقهاءُّ :
يشء حتى يستقىص ما عندهُّ ،
السنَّة ،أي ما َّ
دل ظاهر لفظهام عليه من األحكام» ( ( ( ،وقيل:
القرآن ونص ُّ

معنى النص «املنتهى واالكتامل» (( (.
اصطالحا:
النص
ً

مصطلحا لغو ًيا حديث يف الفكر العريب املعارص،
إن مصطلح النَّص بوصفه
ً
 (( ( التعريفات :اجلرجاين

 (( ( العني :اخلليل بن أمحد.31 / 2 :

 (( ( لسان العرب :ابن منظور 98–97 / 7 :مادة (نصص).
 (( ( القاموس املحيط :الفريوز آبادي.331 :
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وهو ليس وليد هذا الفكر وإنَّام هو كغريه من مصطلحات كثرية يف خمتلف
العلوم احلديثة ،وافدٌ إلينا من احلضارة الغربية  (( (.
ِ
بعدة تعريفات عند غري اللغويني لكن
«ومع كل ذلك فقد ُع ِّرف النَّص
اختلفت عبارات العلامء يف حقيقته فقال بعضهم هو لفظ مفيد ال يتطرق إليه

تأويل ،وقال بعض املتأخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه» (( (.

وضوحا عىل الظاهر ملعنى يف املتكلم وهو سوق
ويف التعريفات« :ما زاد
ً

الكالم ألجل املعنى» (( (.

وقيل املراد من النص« :الظاهر من اللفظ ،وهو حجة يف األلفاظ» (( (.
ٍ
وقد ذكر التَّهانوي َّ
معان عدة  (( ( وهي:
أن النَّص له

مفرسا
نصا أو
 1 .1ملفوظ مفهوم املعنى من الكتاب والسنة
ظاهرا أو ً
ً
ً
خاصا.
حقيقة أو ً
جمازا عا ًما أو ً
 2 .2النص بمعنى الظهور.

 3 .3ما ال يتطرق إليه احتامل ً
أصل.

 4 .4ما ال يتطرق إليه احتامل مقبول يعضده دليل.

 5 .5الكتاب والسنة ،والنص خيتص بام هو قطعي الثبوت وقطعي الداللة يف
الثوابت وفهم النص رضوري إلنزال أحكامه منازهلا هو أمر ال مناص

 (( ( ظ :مدخل اىل علم النص وجماالت تطبيقه :حممد األخرض الصبيحي.18 :
 (( ( الربهان يف أصول الفقه :اجلويني.277 / 1 :
 (( ( اجلرجاين :التعريفات.237 :

 (( ( حاشية جممع الفائدة والربهان :الوحيد البهبهاين.127/ 2 :

 (( ( ظ :كشاف اصطالحات الفنون :التَّهانوي.1696 – 1695 :
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منه مع أي نص من النصوص قطعية الداللة والثبوت.

وبلحاظ املعنى اللغوي واالصطالحي تكون هناك إمكانية إلطالق

مصطلح النص عىل القرآن الكريم بام حتتمله اللفظة من معنى ،فالنص القرآين

هو كالم اهلل عز وجل ،والبحث هنا عن املوارد القرآنية التي يو َّظف فيها كالم
اإلمام عيل يف معرفة معناها بحسب ما يتوفر يف كالمه من فهم قلبي
فقها أو غريها.
ومعرفة عقلية هلا ،كل يف موضوعه اخلاص به عقيدة أو ً

الفصل األول
توظيف كالم اإلمام عيل
يف
فهم آيات العقيدة

توطئة:
من املعلوم أن العقائد قضية عقلية ،جيب أن يصل إليها املك َّلف بصورة

مبارشة فيعرف برهاهنا ويذعن هلا ،ال أن يأخذها تقليدً ا ،ومعرفة اهلل تعاىل هي

أفضل عمل وتفكر عقيل يقوم به كل مسلم (( (.

هنا يف هذا الفصل نجد أن اإلمام علي ًا يف كالمه واستدالالته وبرهنته

حول علم العقائد بذاته هنَ َج هنْج القرآن الكريم ومل َّ
يشذ عن يشء من األنامط
التي َّاتذها القرآن الكريم لالستدالل عىل املعارف اإلهلية سواء أكان ذلك يف

أدلة النفس أو اآلفاق أو العقل:
َ ُ

َ َ

ْ َ

َ ُ

َ

َ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ْ ُّ

﴿سنيه ْم آيات ِنا ف الفاق َوف أنفسه ْم ح َّت يتب َ
ي له ْم أنه َ
الق﴾ [فصلت،]53/
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ

وسيعرض البحث يف هذا الفصل لكالم اإلمام الذي يراد توظيفه مع ذكر
النص القرآين الذي يراد فهمه ،وسنتناول معه األحاديث الرشيفة التي وردت

عن اإلمام عيل لتوضيح النص املبحوث زيادة يف الفهم واستيعاب الفكرة

ألن من أدق املعارف وأمهها عىل اإلطالق هو التوحيد ،وهذه الدقة استلزمت
دقة فهم النصوص القرآنية التي تتعلق هبذا املوضوع وألن كالم اإلمام–كام
 (( ( ظ :الكايف :الكليني.130 / 2 :
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أرشت يف املقدمة–هو قراءة يف كتاب اهلل فس ُيوظف منه ما يسعف البحث يف

هذا الفصل للتوصل إىل موضوعات العقائد التي جاءت يف كالم اإلمام
واآليات القرآنية املتعلقة هبا ،فنجد كل ذلك يف هنج البالغة عىل نسق ما هو يف

القرآن الكريم (( ( ،إذ يقول اإلمام عيل:

مح ٌال ذو وجوه» ( ( ( ،لذا نحتاج إىل القرآن الناطق وهو اإلمام
«القرآن َّ

املعصوم فقد قال تعاىل:
َّ َ ُ ُ ْ ْ
َ ْ ُ َ َ ٌ َ ِّ َ ٌ
ُ ُ
َ
ور الِين أوتوا ال ِعلم﴾ [العنكبوت]49/
د
ص
ف
ات
﴿بل هو آيات بين
ِ
ِ
َ
عليك يا دي َن اهلل
«السالم
واإلمام هو الدِّ ين املجسم ،إذ ورد يف الزياراتَّ :

 ( ( (
متسكوا به واعتصموا به استحال وجود اخلالف والنِّزاع
القويم»  ،فإن َّ

والتفرقة بينهم  (( (.
َ
ْ َُ
َّ ِّ َ
اإلسالم﴾ [آل عمران( ،]19 /قيل املراد
قال تعاىل ﴿إِن ادلين عِند اللِ َّ ِ

باإلسالم التَّسليم هلل وألوليائه وهو التَّصديق)  (( (.
وروي عن اإلمام عيل يف خطبة له أنَّه قال:

«ألنسبن اإلسال َم نسب ًة مل ينس ْبها أحدٌ قبيل :اإلسال ُم هو التَّسليم ،والتَّسليم
َّ

هو اليقني ،واليقني هو التَّصديق ،والتَّصديق هو اإلقرار ،واإلقرار هو العمل،

 (( ( ظ :العقائد يف هنج البالغة :حمسن عيل املعلم.59-58 :

 (( ( هنج البالغة :حممد عبده.137 / 3 :
 (( ( املزار :الشهيد األول.76 :

 (( ( ظ :أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات :املفيد.10 / 22 :
 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.230 / 2 :
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والعمل هو األداء» (( (.

فاإلسالم يعني التَّسليم ،وهو هنا التسليم هلل تعاىل ،وعىل ذلك َّ
فإن معنى:
ْ َ
َّ ِّ َ َ
اإلسال ُم﴾ [آل عمرانَّ ،]19 /
(إن الدِّ ين احلقيقي عند
﴿إِن ادلين عِند اللّ ِ
اهلل تعاىل هو التَّسليم ألوامره وللحقيقة ،ويف الواقع مل تكن روح الدِّ ين يف ّ
كل
األزمنة سوى اخلضوع والتسليم للحقيقة ،وإنَّام أطلق اسم اإلسالم عىل الدِّ ين

الرسول األكرم ألنَّه أرفع األديان)  (( (.
الذي جاء به َّ

وقد سار البحث يف هذا الفصل وف ًقا ألصول الدين اخلمسة املعروفة عند

اإلمامية وهي :التوحيد ،والعدل ،والنبوة ،واإلمامة ،واملعاد ،فكان احلديث

عنها يف املبحثني األولني ،ثم جاء احلديث عن بعض صفات اهلل تعاىل،
ومتفرقات يف العقيدة يف املبحثني الثالث والرابع.

 (( ( هنج البالغة ،29 /4 ،ظ :الكايف :الكليني ،47 – 46 / 2 :جممع البيان :الطربيس.259 / 2 :
 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.429 / 2 :

املبحث األوَّل
كالم اإلمام علي يف التوحيد والعدل
املطلب األول :التوحيد.
من أبرز املسائل العقدية وأمهها مسألتا التَّوحيد والنبوة ،ومها من املعتقدات

قطب تدور عليه ُّ
كل فضيلة وبه
التي أكدَّ عليها اإلسالم منذ بدايته ،فالتَّوحيد
ٌ
ٍ
والشف ،ويسعد املوجود يف ِّ
رذيلة ،وبه ُ
يتزكَّى اإلنسان عن ِّ
كل
كل
العز َّ
نيل ِّ
ٍ
ناحية وطرف؛ إذ عليه فطرته وعىل الفطرة حركته ،وباحلركة وصوله إىل كامله،
شك يف َّ
وبكامله سعادته ،وبحرمانه عنه شقاوته وهالكه ،وال َّ
أن التَّوحيد هو
األَ ُ
الساموية ،ولكن جيوز إظهار الرشك تَق َي ًة حفا ًظا عىل
صل املوحد يف َّ
الشائع َّ

النَّفس والنَّفيس عند االضطرار قال تعاىل:
َّ

ُ ْ

َُُْ

ْ َ

َ

َ ْ
ُ
ٌّ
َ َ
ان﴾ [النحل ،]106/وقال تعاىل:
اإليم ِ
﴿إِال من أك ِره وقلبه مطم ِئ ب ِ ِ

ّ َ ْ َ َّ ُ
ُْ ُ ً
﴿إِال أن تتقوا مِنه ْم تقاة﴾ [آل عمران ،]28/فيجوز إظهار الرشك تَقي ًة

حفا ًظا عىل النفس والنفيس وعند االضطرار.

«فالذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة ُخطيت يف تعليم

هذه احلقيقة من املعرفة ،غري أن أهل التفسري واملتعاطني لعلوم القرآن من
35
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الصحابة والتابعني ثم الذين يلوهنم أمهلوا هذا البحث الرشيف ،فهذه جوامع
أثرا من هذه احلقيقة ال ببيان
احلديث وكتب التفسري املأثورة منهم ال ترى فيها ً

شارح ،وال بسلوك استداليل ،ومل نجد ما يكشف عنها غطاءها إال ما ورد يف

كالم اإلمام عيل بن أيب طالب عليه أفضل السالم خاصة ،فإن كالمه هو الفاتح
لباهبا ،والرافع لسرتها وحجاهبا عىل أهدى سبيل وأوضح طريق من الربهان،

ثم ما وقع يف كالم الفالسفة اإلسالميني بعد األلف اهلجري ،وقد رصحوا
بأنم إنام استفادوه من كالمه.( (( 
َّ

َّ
مفر منه ،بتلك
أمر ال َ
إن ذكر التَّوحيد يف القرآن الكريم واالهتامم به ٌ
األساليب املختلفة حسب اختالف العقول واألفهام والنزعات ،ولقد اقتنع

هبا الكثري من اجلاحدين فدخلوا اإلسالم مؤمنني بأصوله وفروعه نتيجة لتلك
اآليات البينات ،وأكثر آيات التوحيد وغريه من أصول اإلسالم ،نزلت عىل

الرسول وهو يف مكة قبل هجرته إىل املدينة ،ويف املدينة بعد هجرته إليها
َّ
ُ
والرسول طري َق ُه
نزلت أكثر آيات الترشيع ،بعد أن َوجدَ
اإليامن باهلل تعاىل َّ

أفواجا ،بفضل
واضحا إىل قلوب اآلالف من البرش ،ودخل النَّاس يف دين اهلل
ً
ً
الرسول وتضحياته يف سبيل تلك الدعوةَّ .
إن توحيد اهلل تعاىل أساس يف
جهاد َّ

الصحيحة وهو أول أصول الدِّ ين ،وتتجىل أمهية هذا األصل يف إثبات
العقيدة َّ
حقيقة التوحيد وهو التنزيه عن الرشيك ،ويف أجره العظيم أال وهو اجلنة ،وهو

نعمة من نعم اهلل تعاىل عىل عباده ،جاء عن اإلمام عيل أنَّه قال :قال رسول
اهلل:

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.19 / 6 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة37 ...........................

«ما جزاء من أنعم اهلل عليه بالتَّوحيد إالَّ اجلنَّة» (( (.

ويقول:

«التَّوحيد ثمن اجلنَّة ،واحلمد هلل وفاء شكر كل نعمة ،وخشية اهلل مفتاح كل

حكمة ،واإلخالص مالك كل طاعة» (( (.

جاء يف خطبة التوحيد لإلمام عيل التي جتمع من أصول العلم ما مل جتمعه

خطبة يقول:

ِ
اب َم ْن َم َّث َل ُهَ ،والَ إِ َّيا ُه َعنَى َم ْن َش َّب َه ُه،
«ما َو َّحدَ ُه َم ْن َك َّي َف ُهَ ،والَ َحقي َق َت ُه َأ َص َ
َ
ِ ِ
ٍ
ِ
ُوعَ ،وك ُُّل َقائِ ٍم ِف ِس َوا ُه
ه ُه ك ُُّل َم ْع ُروف بِنَ ْفسه َم ْصن ٌ
َوالَ َص َمدَ ُه َم ْن َأ َش َار إِ َل ْيه َوت ََو َّ َ
ِ ِ ٍ ِ
اضطِر ِ ٍ
ِ
استِ َفا َد ٍة ،الَ
َم ْع ُل ٌ
اب آ َلةُ ،م َقدِّ ٌر الَ بِ َج ْول فك َْرةَ ،غن ٌّي الَ بِ ْ
ولَ ،فاع ٌل الَ بِ ْ َ
ات ك َْو ُن ُهَ ،و َا ْل َعدَ َم ُو ُجو ُد ُه،
اتَ ،س َب َق َا ْلَ ْو َق َ
اتَ ،والَ ت َْرفِدُ ُه َا ْلَ َد َو ُ
ت َْص َح ُب ُه َا ْلَ ْو َق ُ
َو َا ِال ْبتِدَ َاء َأ َز ُل ُه» (( ( ،فمعنى ما وحده أي :مل يكن موحدً ا له تعاىل ،ومعنى من
ك َّيفه أي :جعل له كيفي ًة «ألن من ك َّيفه فقد ثنَّا ُه» (( ( ،واهلل تعاىل يقول:
َ َ َ

َ

َ ٌ َّ

ََ َ َ َ

﴿ل ْو كن فِيهما آل ِهة إل ُ
الل َّ لفسدتا﴾ [األنبياء]22/؛ إذ يبدو أن هذه الفقرة
ِ
ِ

من اخلطبة املباركة يمكن أن تواشج هذه اآلية املباركة ،ألن كالمه يف هذه
اخلطبة يرتبط بكثري من النصوص القرآنية ،إذ يمكن االستعانة به لفهم بعض

النصوص القرآنية يف ضوء هذا املوضوع ومنها اآلية آنفة الذكر.
ثم يقول:

 (( ( مشكاة األنوار :عيل الطربيس.4 / 1 ،
 (( ( األمايل :الطويس .51/2

 (( ( هنج البالغة.120 – 119 / 2 :

 (( ( هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة :التسرتي.302 / 1 :
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ِ
اب َم ْن َم َّث َل ُه»« ،ألنَّه ليس كمثله يشء ،فمن م َّثله أخطأه
«والَ َحقي َق َت ُه َأ َص َ
َ
ٍ
مناف للتوحيد ،وكام يف الفقرة السابقة فهذه
تعاىل وأصاب غريه» ( ( ( ،وهو
الفقرة تتآلف مع اآلية الكريمة من قوله تعاىل:
َ ْ

َْ َ

َ

﴿ليس ك ِمثلِ ِه ْ
ش ٌء﴾ [الشورى ،]11/وتبدو كأنَّ ا بيان ملعناها.

ومن اآليات الكريمة األخرى التي هلا صلة هبذا املوضوع قوله تعاىل:
ََ

َ َّ َ ْ

﴿ َو َما قد ُروا َ
الل َّ حق قد ِره ِ﴾ [األنعام ،91/الزمر ،]67/جاء يف معناها «أي

ما عرفوه حق معرفته وما وصفوه بام هو ٌ
أهل ْ
أن يوصف به» ( ( ( ،إذ ال بدَّ

من معرفة اهلل تعاىل حق املعرفة ال أن يوصف بأوصاف خملوقاته ،وال يمكن

تشبيهه–تعاىل اهلل عن ذلك–فال يكون من فعل ذلك قاصدً ا له تعاىلَّ ،
ألن
«والَ إِ َّيا ُه َعنَى َم ْن
هذا ال جيوز يف ساحته تبارك وتعاىل ،كام يقول اإلمامَ :
َش َّب َه ُه»أي وال إ َّياه قصد أو عرف من ش َّبهه  (( (.

ويف قول آخر ُيمل فيه اإلمام الكالم عن توحيد اهلل عز وجل بكل

أبحاثه وكذا ما يتعلق بالعدل ،بجملة واحدة وسئل عن التَّوحيد والعدل
فقال« :ال َّتوحيد أن ال تتومهه ،والعدل أن ال تتهمه» (( (.

 (( ( هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة :التسرتي.302 / 1 :
 (( ( التبيان :الطويس.199 / 4 :

 (( ( ظ :هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة :حممد تقي التسرتي.302 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.108 / 4 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة39 ...........................

املطلب الثاني :العدل.
العدل من صفات اهلل تعاىل التي تنطلق من كامله املطلق ،والعدل يعني أنَّه

منزه عن فعل القبيح ،وال يفعل َّإل احلسن وال يأمر َّإل به ،وال تصدر أعامله

سبحانه َّإل عن مصلحة وحكمة ،فال جيور يف قضائه ،وال حييف يف حكمه؛
يثيب املطيعني ،وله أن جيازي العاصني ،وال يك ِّلف عباده ما ال يطيقون ،وال

يعاقبهم زيادة عىل ما يستح ُّقون ،واهلل سبحانه مع كل ذلك حكيم؛ ال بدَّ من أن
يكون فعله مطاب ًقا للحكمة  (( (.

فبعد اإليامن بوحدانية اهلل تعاىل البد من اإليامن بعدله تعاىل ،فالعدل هو

ثاين األصول االعتقادية عند اإلمامية بعد التوحيد؛ ألنَّه من العدل تنبثق بقية
األصول االعتقادية ،النبوة واإلمامة واليوم اآلخر أي :املعاد  (( (.
وقد سئل اإلمام عيل عن التوحيد والعدل فقال:

ه ُه ،والعدل أن ال َتت َِّه َم ُه» (( (.
«التوحيد أن ال َتت ََو َّ َ

«أن ال تتهمه أي :ال تتهمه يف أنه أجربك عىل القبيح ويعاقبك عليه حاشاه

َّ
فأضل هبم الناس ،وال
من ذلك ،وال تتهمه يف أنَّه مكَّن الكذابني من املعجزات

تتهمه يف أنَّه كلفك ما ال تطيقه ،وغري ذلك من مسائل العدل ،كالعوض عن
األمل فإنَّه ال بد منه ،والثواب عىل فعل الواجب فإنَّه ال بد منه ،وصدق وعده،

 (( ( ظ :عقائد اإلمامية ،الشيخ حممد رضا املظفر.41–40 ،
 (( ( ظ :تصنيف هنج البالغة.1 / 63 ،
 (( ( هنج البالغة.46 / 1 ،
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ووعيده فإنَّه ال بد منه» (( (.

ومجلة األمر أن مذهب املعتزلة يف العدل مأخوذ عن اإلمام عيل،( ((  

بغض النظر عن بعض نقاط االفرتاق عن مذهب اإلمامية يف هذا املجال.

وعن عدل اهلل تعاىل يف اآلخرة قال اإلمام عيل:
ت بِجالَئِلِها َا ْل ِقيام ُة ،و َِل َق بِك ُِّل منْس ٍ
«إِ َذا رج َف ِ
ت َا َّلر ِ
ك َأ ْه ُل ُه،
َ
َ َ َ
اج َف ُةَ ،و َح َّق ْ َ
َ َ
َ َ
ِِ
ٍ
ي ِر ِف َعدْ لِ ِهَ ،و ِق ْسطِ ِه َي ْو َمئِ ٍذ
َوبِك ُِّل َم ْع ُبود َع َبدَ ُت ُهَ ،وبِك ُِّل ُم َطا ٍع َأ ْه ُل َطا َعته َف َل ْم َ ْ
ِ
َخ ْر ُق َب َ ٍ
ه ُس َقدَ ٍم ِف َا ْلَ ْر ِ
ض إِالَّ بِ َح ِّق ِه» (( (.
ص ِف َا َْل َواءَ ،والَ َ ْ
واملقصود من قوله أن هذه الدنيا مليئة بالفوىض واآلثام واملظامل ،أما إذا

قامت القيامة بام فيها من أهوال وحلق كل أناس بإمامهم سوا ًء كان إمام حق أو
ظلم حتى بمقدار ال يكاد ُي ُّس كخرق البرص يف
إمام باطل ،فعندها ال يكون ٌ

اهلواء أو مهس القدم يف األرض  (( (.

وهنا يمكن مطابقة قول اإلمام مع اآلية الكريمة ،قال تعاىل:

ْ َ َ َْ َ
ْ َ َ ََ ُ ْ َ َْ ٌ َ ًْ
ََ َ ُ ََْ َ ْ ْ َ
ين ال ِقسط ِ َل ْو ِم ال ِقيام ِة فل تظل ُم نفس شيئا َوإِن كن مِثقال
﴿ونضع الموازِ
َ
َح َّبة م ِْن َخ ْر َدل َأتَيْ َنا ب َها َوك َف ب َنا َحاسب َ
ني﴾ [األنبياء.]47/
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ٍ

 (( ( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.228 / 20 ،

 (( ( ظ :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.228 / 20 ،
 (( ( هنج البالغة.216 / 2 ،

 (( ( العقائد من هنج البالغة :حمسن عيل املعلم.95 – 94 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة41 ...........................

ُ
معرفة اهلل تعاىل
املطلب الثالث:
يمثل هذا املوضوع الركيزة األساس يف اخلطاب الدِّ يني جلميع األديان،

واملنطلق العام لنبوات األنبياء ،وعمل األئمة واألوصياء ،ألنه ال يمكن أن

يتحقق االنقياد هلل تعاىل وال َّطاعة والعبودية إال باملعرفة ،إذن ال بدَّ للعبد أن
يتفكر ويتأمل يف خلق اهلل تعاىلَّ ،
فإن التَّفكر والتَّأمل يقودان إىل معرفة اهلل عز
وجل ،قال تعاىل:

َ َ
ُ
َ ْ
َ ْ َ
َ
َّ ْ َ َّ َ
َّ
َّ
ْ
الس َم َ
ول
ل
ات
آلي
ار
ه
انل
و
ل
ي
الل
ف
ال
ت
اخ
و
ض
ر
األ
و
ات
او
ق
﴿إِن ِف خل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
األ ْ َ
اب﴾ [آل عمران ،]190/ألن أساس الدِّ ين هو معرفة اهلل تعاىل وهذا ما
ل
ِ

واضحا يف خطبة اإلمام عيل يؤكد فيها عىل َّ
أن أساس الدِّ ين هو املعرفة
نجده
ً
إذ يقول:

َ
ين َم ْع ِر َف ُت ُه َوك ََم ُل َم ْع ِر َفتِ ِه َالت َّْص ِد ُيق بِ ِه َوك ََم ُل َالت َّْص ِد ِ
«أ َّو ُل َالدِّ ِ
يق بِ ِه
ت َْو ِحيدُ ُه» (( ( ،وهذه املعرفة التي أشار إليها اإلمام هي معرفة إمجالية وليست

كاملة تفصيلية.

ومن أبرز األدلة عىل معرفة اهلل تعاىل هو معرفة اهلل تعاىل بآياته الدَّ الة عليه،

إذ يقول تعاىل يف كتابه الكريم:
َّ

َ ْ

َّ َ

َ

ْ

َ

َّ ْ

َ

َ

ِّ ُ

ْ

ْ
َ َّ
او َ ْ َ
َ
َ
اب﴾
﴿إِن ِف خل ِق السم ِ
ار آلي ٍ
ات لو ِل األل ِ
ات واألر ِض واختِال ِف اللي ِل وانله ِ

[آل عمران ]190/وقوله تعاىل:
ُ

َّ

ُ

ُ

َ

﴿ه َو الِي ي ِريك ْم آ َيات ِ ِه﴾ [غافر ،]13/وهذه املعرفة هي التي أشار إليها

 (( ( هنج البالغة.14 / 1 ،
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اإلمام عيل يف دعاء الصباح إذ يقول« :يا من َّ
دل عىل ذاته بذاته» ( ( (،
ً
يعني يا من كان نور ذاته ً
موصل للطالبني إىل ذاته املتعالية عن مدارك
دليل
األفهام ومسالك األوهام وهذا من لطفه تبارك اسمه ،وهذا الفقرة من الدعاء

فيها ثناء ومتجيد باملوىل عز وجل  (( (.
ويقول :

بالرسالة ،وأويل األَمر باملعروف والعدل
«اعرفوا اهلل باهلل،
والرسول ِّ
َّ

وا ِ
إلحسان» (( ( ،معنى قوله:

«اعرفوا اهلل باهلل ،يعني أن اهلل خلق األَشخاص واألنوار واجلواهر واألَعيان،
َّ
روحا،
وجل ال ُي ْشبِ ُه
فاألَعيان األَبدان ،واجلواهر األَرواح ،وهو ع َّز
جسم وال ً
ً
سبب ،هو املتفرد بخلق
أمر وال
ٌ
الروح احلساس الدَّ راك ٌ
وليس ألحد يف خلق ُّ
األرواح واألجسام فإذا نفى عنه الشبهني :شبه األَبدان وشبه األَرواح فقد عرف
بالروح أو البدن أو النُّور ،فلم يعرف اهلل باهلل» (( (.
اهلل باهلل ،وإذا شبهه ُّ

من أسامء اهلل تعاىل التي جاءت يف القرآن الكريم األول واآلخر قال تعاىل:
ُ

َ ُ

َ
خ ُر﴾ [احلديد ،]3/فال أول قبل الوجود وال آخر بعده ،ألن
﴿هو األ َّول َواآل ِ

احلق املطلق ليس ً
آخر له َّأول بل كام قال اإلمام عيل:
أول له آخر ،وال هو ٌ
«هو األول بال أول كان قبله ،واآلخر بال ٍ
آخر يكون بعده» (( (.

 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.290 :

 (( ( ظ :رشح دعاء الصباح ،الشيخ حسن اخلويلدي.26 ،
 (( ( الكايف :الكليني.85 / 1 :
 (( ( الكايف :الكليني .85 / 1

 (( ( بحار األنوار :املجليس .367 / 83

املبحث الثانـــي
كالم اإلمام علي يف صفات اهلل َّ
عز وجل
املطلب األول :نفي اجلسمية عن اهلل تعاىل
قال تعاىل:
َْ

ََ

َْ

ْ َ

﴿ َّ
الرح ُن ع الع ْر ِش است َوى﴾ [طه ]5/قيل يف معناه قوالن :أحدمها–أنَّه
ْ َ
استوىل عليه ،الثاين ﴿است َوى﴾ لطفه وتدبريه ،فأ َّما االستواء بمعنى اجللوس
عىل اليشء فال جيوز عليه تعاىل ،ألنَّه من صفة األجسام ،واألجسام كلها

حمدَ ثة (( ( .ويف بيان معنى اآلية الكريمة روي عن اإلمام عيل استوى عىل

العرش أي «استوى تدبريه وعال أمره» (( (.
(وقوله تعاىل:

َْ
ُ َّ
َ
َّ َ َ
ُ ََ ُ
﴿وه َو الِي ِف السماء إِلٌ َو ِف ال ْر ِض إِلٌ﴾ [الزخرفَ ﴿ ،]84/وه َو معك ْم
َْ َ َ ُ ُ
َ َ ُ ُ
ون مِن َّنْ َوى ثَ َلثَة إ َّل ُه َو َراب ُع ُهمْ
ْ
أين ما كنتم﴾ [احلديد﴿ ،]4/ما يك
ِ ﴾
ٍ ِ

[املجادلة ،]7/فإنَّام أراد بذلك استيالء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم عىل

 (( ( ظ :التبيان :الطويس.158 / 7 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.310/ 3 :
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مجيع خلقهَّ ،
وأن فعله فعلهم)  (( (.

وكثريا ما
فمعنى االستواء يف اآلية «كناية عن استيالئه تعاىل عىل عامل اخللق،
ً

يطلق االستواء عىل اليشء عىل االستيالء عليه أو االستعالء عليه» (( (.

ومن املعاين األخر لصفة االستواء عىل العرش التي يوصف هبا الباري فإهنا

تعني دوام امللكية هلل تعاىل والتدبري من غري زوال إذ يقول اإلمام عيل يف

إحدى خطبه:

«واملستوي عىل العرش بغري زوال» ( ( (َّ ،ملا كان املتبادر من االستواء يف

أفهام القارصين هو االستقرار أشار اإلمام يف هذه العبارة من اخلطبة إىل نفي
إرادة ذلك بسلب الزمه الذي هو الزوال من حال إىل حال واالنتقال من وضع

إىل وضع ،ألن كل مستقر عىل يشء شأنه جواز اتصافه بذلك باالستواء عىل

ذلك اليشء للتنبيه عىل أن املراد به معنى آخر جيوز يف حقه تعاىل وهو االستعالء
واالستيالء والغلبة ،وإطالقه عىل هذا املعنى أيضا شائع يف العرف واللغة (( (،

ِ
العرش من دالئل قدرة اهلل تعاىل ال أنَّه مكان أو مستقر هلل تعاىل اهلل عن
فخ ْل ُق

ذلك ،فقد قال اإلمام:

إظهارا لقدرته ال مكانًا لذاته ..قد كان وال مكان ،وهو
«إن اهلل خلق العرش
ً

اآلن عىل ما كان» (( (.

 (( ( االحتجاج :أمحد الطربيس.373 / 1 :
 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.83 / 8 :
 (( ( الكايف :الكليني.142 / 1 :

 (( ( ظ :رشح أصول الكايف :املازندراين.396 / 7 :
 (( ( الفرق بني الفرق :النوبختي.200 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة45 ...........................

ويشق
وترد يف إطار هذا املوضوع الكثري من اآليات القرآنية التي يصعب
ُّ

فهمها عىل الكثري من ذوي العقول القارصة وقد أغنانا كالم اإلمام عيل يف

بيان معناها ومنها قوله تعاىل:

ِّ َ َ َ ُ

َ ُ َ َ

ََ ٌَ

َ

﴿ َو يْ ِمل ع ْرش َربك ف ْوقه ْم ي ْو َمئِ ٍذ ثمانِية﴾ [احلاقة ،]17/فقد سأل أحد
ِ
اليهود اإلمام عل ًياً 
ي َمل؟ قال:
قائل :فر ُّبك َيم ُل أو ُ ْ
رب َي ِمل َّ
كل يشء بقدرته ،وال َي ِمله يشء ،قال :فكيف قوله ع َّز وجل:
َّ
«إن ِّ
َ ُ َ َ

ِّ َ َ َ ُ َ

ََ ٌَ

﴿ َو يْ ِمل ع ْرش َربك ف ْوقه ْم ي ْو َمئِ ٍذ ثمانِية﴾ [احلاقة ،]17/قال:

أن هلل ما يف السموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت
يا هيودي أمل تعلم َّ

فكل يشء عىل ال َّثرى وال َّثرى عىل القدرة ،والقدرة حتمل َّ
ال َّثرى ُّ
كل يشء ،قال:

فأين يكون وجه ر ِّبك؟ فقال عيل:

يا ابن عباس ائتني بنار وحطب فأتيته بنار وحطب فأرضمها ،ثم قال:

يا هيودي أين يكون وجه هذه النَّار ،قال :ال أقف هلا عىل وجه ،قال:

َّ
فثم وجه
رب ع َّز
َّ
فإن ِّ
وجل عن هذا املثل ،وله املرشق واملغرب فأينام تو ُّلوا َّ

اهلل» (( (.

ويف رواية أخرى قال اإلمام عيل:

«اهلل ع َّز َّ
والساموات واألرض وما فيهام وما بينهام وذلك
وجل حامل العرش َّ

قول اهلل عز وجل:

َّ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ات والرض أن تزول ول ِئ زالا إِن أمسكهما مِن أح ٍد
﴿إِن الل َّ يم ِسك السماو ِ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ َ ً
يما َغ ُف ً
ورا﴾ [فاطر ]41/قال له :فأخربين عن اهلل عز وجل
مِن بع ِده ِ إِنه كن حلِ

 (( ( اخلصال :الصدوق.597 – 596 :
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أين هو؟ فقال:

هو هاهنا وهاهنا وفوق وحتت وحميط بنا ومعنا وهو قوله:

ُ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َّ ْ َ َ َ َّ ُ
َ َ ُ ُ
﴿ما يكون مِن ن َوى ثلث ٍة إِل ه َو َرابِعه ْم َول خس ٍة إِل ه َو سادِسه ْم َول أدن
َ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ
ث إِل ه َو َمعه ْم أي َن َما كنوا ﴾ [املجادلة.( (( »]7/
مِن ذل ِك ول أك

وقال:

السير ،ولكنه يشء
َّ
«إن املالئكة حتمل العرش وليس العرش كام تظن كهيئة َّ

حمدود خملوق مدبر ور ُّبك ع َّز َّ
وجل مالكُه ،ال أنَّه عليه ككون اليشء عىل اليشء،
وأمر املالئكة بحمله فهم حيملون العرش بام أقدرهم عليه» (( (.

تتبني هنا يف هذه الرواية مسائل عقائدية وضحها اإلمام عيل عن طريق

استعانته بالقرآن الكريم وبحنكته وحكمته وبالغته ،فقد َّبي مسألتني أوالمها:

أن اهلل تعاىل ال حيده مكان ألنه ليس بجسم ،واألخرى :أن هلل تعاىل املرشق
واملغرب وأينام تولوا فثم وجه اهلل تعاىل.

وجيب َأ ْن يعتقد َأ َّنه سبحانه وتعاىل ال ُيدْ َرك بيشء من احلواس الظاهرة،

السمع والبرص والذوق والشم واللمس ،وال من احلواس الباطنة :احلس

املشرتك واخليال ،ألنه عز وجل ال يشبهه يشء منها وال جيانسه ،واليشء إنَّام

يدرك ما هو من جنسه ويشاهبه ،كام قال اإلمام عيل:

«وإنام حتدُّ األدوات أنفسها وتشري اآلالت إىل نظائره» (( ( ،وقال تعاىل:

ََ
َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
َ
﴿ال تد ِركه األبصار وهو يد ِرك األبصار﴾ [األنعام ،]103/وقال﴿:ول

 (( ( الكايف :الكليني.191 / 1 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.9 / 55 :
 (( ( هنج البالغة.120 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة47 ...........................

ْ

ُ ُ َ
ً
يطون ب ِ ِه عِلما﴾ [طه ،]110/وذلك ألَ َّن احلواس الظاهرة والباطنة إنام تدرك
يِ

واملصور واملم َّيز ،وهو عز وجل ال حدَّ له وال كيف له وال
املحدود واملك َّيف
َّ

كبريا  (( (.
صورة له وال مميز له تعاىل اهلل عن مجيع صفات خلقه ً
علوا ً

ُيروى «عند قدوم اجلاثليق (( ( املدينة بعد وفاة النبي وسؤاله أبا بكر عن
ثم ُأرشد إىل اإلمام عيل فسأله عنها فأجابه ،فكان فيام
مسائل مل جيبه عنهاَّ ،

الرب تبارك وتعاىل ،فدعا عيل بنار وحطب
سأله أن قال له :أخربين عن وجه َّ
فأرضمه ،فلام اشتعلت قال عيل« :أين وجه هذه النار ؟!»قال النرصاين :هي
وجه من مجيع حدودها :قال اإلمام عيل« :هذه النار مدبرة مصنوعة ال يعرف

وجهها ،وخالقها ال يشبهها ،وهلل املرشق واملغرب فأينام تولوا فثم وجه اهلل ،ال

خيفى عىل ربنا خافية»))  (( (.

املطلب الثاني :نفي النسيان عن اهلل تعاىل

ِ
أصالن صحيحانُّ :
يدل
النسيان لغة :من (نيس) (النون والسني والياء

أحدمها عىل إغفال اليشء ،والثاين عىل ت َْرك يشء)  (( (.

السنة ،فال ينايف الوجوب،
َّأما
ً
اصطالحا( :هو الغفلة عن معلوم يف غري حالة ُّ

 (( ( ظ :حياة النفس :أمحد األحسائي.25 / 1 :

 (( ( اجلا َثليق :هو رئيس النصارى يف بالد اإلسالم ،ولغتهم الرسيانية .جممع البحرين :الطرحيي1 ،
.344 /

 (( ( التوحيد :الصدوق.182 :

 (( ( مقاييس اللغة :ابن فارس.421 / 5 :
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أي نفس الوجوب ،وال وجوب األداء)  (( (.
جاء يف قوله تعاىل:

َ َ
َ َ َ
َ َْ َ َْ َ ُ َ َ َُ
اء ي ْوم ِِه ْم هذا﴾ [األعراف ]51/الظاهر من
ال ْوم ننساه ْم كما نسوا ل ِق
﴿ف

اآلية نسبة النسيان هلل تعاىل عن ذلك علوا كبريا لكن النسيان هنا هو :الرتك

وعدم االستجابة واالثابة ،فقد ذكر الطربيس َّ
أن معنى اآلية« :أي نرتكهم يف
العذاب كام تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم ،وقيل معناه نعاملهم معاملة
املنيس يف النار فال نجيب هلم دعوة وال نرحم هلم عربة كام تركوا االستدالل

حتى نسوا العلم وتعرضوا للنسيان» (( (.

وهذا متواشج مع ما جاء عن اإلمام عيل يف تفسريه لقوله عز وجل:

َ َ
َ َْ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ
ال ْوم ننساه ْم كما نسوا ل ِقاء ي ْوم ِِه ْم هـذا﴾ [األعراف« :]51/يعني
﴿ف

بالنسيان أنَّه مل يثبهم كام يثيب أولياءه الذين كانوا يف دار الدُّ نيا مطيعني ذاكرين
حني آمنوا به وبرسله وخافوه بالغيب» (( (.
وقال يف قول اهلل تعاىل:
َُ

ََ َُ

ْ
َ
نسوا اهلل يف دار الدُّ نيا
﴿نسوا اهلل فن ِسيهم﴾ [التوبة« :]67/فإنَّام يعني َّأنم ُ

فلم يعملوا له بال َّطاعة ومل يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم يف اآلخرة أي مل جيعل هلم

يف ثوابه نصي ًبا فصاروا منس ِّيني من اخلري» (( (.

عن اإلمام عيل إذ سأله رجل عام اشتبه عليه من آيات الكتاب:

 (( ( التعريفات :اجلرجاين.234 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.237 / 4 :
 (( ( التوحيد :الصدوق.260- 259 :
 (( ( التوحيد :الصدوق.259 :
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َ َ ُّ َ َ ًّ
«وأما قولهَ ﴿ :و َما كن َربك ن ِسيا﴾ [مريم ،]64/فإن ر َّبنا تبارك وتعاىل

كبريا ليس ِّ
بالذي ينسى ،وال يغفل بل هو احلفيظ العليم» (( (.
ً
علوا ً
املطلب الثالث :لقـاء اهلل

وردت يف القرآن الكريم آيات عدة تتكلم عن لقاء اهلل تعاىل وليس املقصود

من اللقاء هو الرؤية كام هو املتبادر للذهن ،بل هو بمعنى البعث وهو ما أثبته
اإلمام عيل  يف قوله جوا ًبا ألحد السائلني ،إذ جاء يف الرواية:

«سأل ٌ
رجل اإلمام عل ًّيا عام اشتبه عليه من اآليات وذكر اهلل املؤمنني

َّ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ُّ َ ُ
َ َ
ِّ ْ
﴿ال
ِين يظنون أنهم مالقوا َرب ِهم﴾ [البقرة ،]46/وقوله لغريهم﴿ :إِل ي ْو ِم
َ
َََُْْ َ ْ َُ ْ
َ
َْ ُ
َ َ َ ُ ُ
فأما قوله﴿ :بل هم بِلِقاء
يلقونه بِما أخلفوا اللّ ما وعدوه﴾ [التوبةَّ ،]77/
َ ِّ ْ َ ُ َ
فسمه اهلل عز وجل لقاءه ،فقوله
البعث
يعني
[السجدة،]10/
﴾
ون
رب ِهم كف ِر
َّ
َ
َّ
ُ
َ
ِّ
َ َ ُ ُّ َ َّ ُ
تعاىل﴿ :ال
ِين يظنون أنهم ُّمالقوا َرب ِه ْم﴾ يعني يوقنون َّأنم يبعثون وحيرشون

وحياسبون وجيزون بال َّثواب والعقاب ،فالظن ههنا اليقني خاصة ،وكذلك قوله
َ
ََ َ َ َ
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ
َ
َ َّ َ َ َ
َ
َ َ َ
تعاىلَ ﴿ :من كن ي ْر ُجو ل ِقاء اللِ َّ فإِن أجل اللِ َّ ل ٍت﴾ [العنكبوت ]5/يعني :من

تعاىل﴿ :فمن كن ي ْر ُجو ل ِقاء َرب ِه فليعمل عمل ص ِ ً
الا﴾ [الكهف ،]110/وقوله

ٌ
فإن وعد اهلل آلت من ال َّثواب والعقاب ،فاللقاء ههنا
كان يؤمن بأنَّه
مبعوث َّ

ليس بالرؤية واللقاء هو البعث» ( ( ( ،فجميع ما يف كتاب اهلل تعاىل من لقائه

فهو بمعنى البعث كام َّبي اإلمام عيل بذكر آيات عدة من مواضع متفرقة

يف القرآن تتحدث عن لقاء اهلل تعاىل وبيانه ذلك بأنَّه يعني البعث ،وقد أخذ
 (( ( التوحيد :الصدوق.264 :
 (( ( املصدر نفسه.267 :
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َُ
ِّ
َّ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ
املفرسون بذلك يف تفسريهم هلذه اآلية ﴿ال
ِين يظنون أنهم ُّمالقوا َرب ِه ْم﴾

[البقرة ،]46/يقول« :يوقنون أهنم مبعوثون ،والظ ُّن منهم يقني» (( ( وقوله:
َْ ُ

َ

َ

ِّ

َ

﴿بل هم بِلِقاء َرب ِه ْم كف ُِرون﴾ [السجدة ]10/أي منكرون للمعاد وهو يوم

البعث  (( (.

وسأل رجل اإلمام علي ًا« فقال :هل رأيت ر َّبك يا أمري املؤمنني؟ فقال:

أ فأعبد ما ال أرى؟ فقال :وكيف تراه؟ فقال :ال تراه العيون بمشاهدة

العيان ،ولكن تدركه القلوب بحقائق اإليامن ،قريب من األشياء غري مالمس،
بعيد منها غري مباين ،متكلم ال بروية ،مريد ال هبمة ،صانع ال بجارحة ،لطيف

ال يوصف باخلفاء ،كبري ال يوصف باجلفاء ،بصري ال يوصف باحلاسة ،رحيم ال

يوصف بالرقة ،تعنو الوجوه لعظمته ،وجتب القلوب من خمافته» (( (.
ويتواشج هذا الكالم مع اآلية الكريمة:
َّ ُ ْ ُ ُ

َْ َ

َْ َ

ُ ُْ

ار َوه َو يدر ُك األبص َ
﴿ال تدركه األبص ُ
ار﴾ [األنعام،]103/وقوله تعاىل:
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ْ

ْ َْ َ

َ

َْ

ُْ ُ

َّ

ُّ

ُ
ْ
ُ
وب ال ِت ِف الص ُدورِ﴾ [احلج،]46/
كن تع َم القل
﴿فإِنها ل تع َم البصار َول ِ

أي َّ
إن الرؤية معنوية ال مادية تكون عن طريق القلب ،إذ يقول اإلمام:

«ولكن تدركه القلوب »..إذن ال يكون اإلدراك باجلوارح لكن يكون

باإلحساس والتفكر واإليامن.

قيل لإلمام عيل« :كيف حياسب اهلل اخللق وهم ال يرونه؟ قال :كام

 (( ( تفسري العيايش :العيايش.44 / 1 :
 (( ( ظ :املصدر نفسه.203 / 1 :

 (( ( هنج البالغة.100 – 99 / 2 :
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يرزقهم وال يرونه» (( ( ،وقد استدل الشيخ الطويس هبذه الرواية عند تفسريه

لقوله تعاىل:

َ َُ َ ْ َ ُ
الاسب َ
ع َْ
ني﴾ [األنعام ،]62/وجاء يف معنى اآلية( :أنَّه تعاىل
﴿وهو أس
ِِ

أحىص احلاسبني ملا أحىص املالئكة ويتوىف من األنفس ال خيفى عليه تعاىل من
ذلك خافية وال حيتاج يف عدِّ ه إىل فكر ونظر)  (( (.
ومنه قوله تعاىل:

َ ُ َ ُ ْ َ
اب﴾ [البقرة ]202/إذ يقول اإلمام عيل يف معنى
ِس
سيع ال ِ
﴿والل َّ ِ
اآلية:
ْ َ

ُ
اب﴾
«معناه أنَّه حياسب اخللق دفعة كام يرزقهم دفعة» (( (َ ﴿ ،واهلل َِسيع ِ
الس ِ

يعني يف العدل من غري حاجة إىل خط وال عقد ،ألنَّه (عز وجل) عامل به ،وإنَّام
حياسب العبد مظاهرة يف العدل ،وإحالة عىل ما يوجبه الفعل من خري أو رش.
وكان يقول:

«سبحان من إذا تناهت العقول يف وصفه كانت حائر ًة دون الوصول إليه،

وتبارك من إذا غرقت الفطن يف تك ّيفه مل يكن هلا طريق إليه غري الداللة عليه» (( (،
ين ِّبه اإلمام يف قوله هذا إىل أنَّه ال يمكن الوصول إىل صفة اهلل تعاىل أو إدراك
ِ
كنه ِه وكفى ،قوله تعاىل:

 (( ( هنج البالغة.72 / 4 :

 (( ( التبيان :الطويس.158 / 4 :

 (( ( املصدر نفسه ،175 / 2 :تفسري الرازي ،235-234/ 18 :بحار األنوار ،املجليس.254 / 7 ،
 (( ( كنز الفوائد :أبو الفتح الكراجكي ،239 :إرشاد القلوب :الدّ يلمي ،324 :هنج السعادة :الشيخ
املحمودي.39 / 6 :
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َْ َ

َ ْ

َ

ُ

َّ

ْ

ُ
ال ِص ُ
﴿ليس ك ِمثلِ ِه ْ
يع َ
ش ٌء َوه َو الس ِم
ري﴾ [الشورى.]11/

عم اشتبه
ويف حديث طويل عن اإلمام عيل يقول فيه ،وقد سأله رجل َّ

عليه من اآليات« :وسأل موسى وجرى عىل لسانه من محد اهلل عز وجل:
ِّ َ

َْ ُ

َ َ

َ
ْ ْ
عظيم،
أمرا ً
﴿رب أ ِر ِن أنظر إِلك﴾ [األعراف ،]143/فكانت مسألته تلك ً

جسيم ،ف ُعوقب ،فقال اهلل تبارك وتعاىل:
أمرا
ً
وسأل ً

َ َ
﴿ل ْن ت َر ِان﴾ [األعراف ،]143/يف الدُّ نيا حتى متوت فرتاين يف اآلخرة،

ولكن إن أردت ْ
أن تراين يف الدُّ نيا فانظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف

تراين ،فأبدى اهلل سبحانه بعض آياته ،وجتىل ر ُّبنا للجبل فتقطع اجلبل فصار
رميم وخر موسى صع ًقا ،ثم أحياه اهلل وبعثه فقال:
ً
ُ ْ َ َ َ ُْ

َ َ ََ َ ُ ْ ْ

ُ
ت إ ْلك َوأنا أ َّول ال ُمؤمن َ
ني﴾ [األعراف ،]143/يعني أول من
ِِ
﴿سبحانك تب ِ

آمن بك منهم أنَّه لن يراك» (( (.

 (( ( التوحيد :الصدوق ،263 :تفسري نور الثقلني :احلويزي.71 / 3 :

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة53 ...........................

املطلب الرابع :معنى َّ
الصمد
جاء هذا االسم الكريم يف سورة اإلخالص يف قوله تعاىل:
َّ َ

ُ
﴿ ُ
حتق له العبادة هو املوصوف
الل َّ الصمد﴾ [اإلخالص ،]2/ومعناه الذي ُّ

والسيد
السيد املعظم،
بأنَّه
َّ
َّ
(الصمد) وقيل :يف معناه قوالن :أحدمها :إنَّه َّ
الصمد ،واآلخر :معناه الذي يصمد إليه يف احلوائج ليس فوقه أحد ،أال أن يف
الصمد بمعنى املصمت،
الصفة معنى التعظيم كيف ترصفت احلال ،ومن قالَّ :
فقد جهل اهلل تعاىل ،ألن املصمت هو املتضاغط األجزاء وهو الذي ال جوف له
وهذا تشبيه وكفر باهلل تعاىل (( (.

س
«واألصل يف معنى َّ
الصمد القصد أو القصد مع االعتامد ،وقد ُف ِّ َ
السيد املصمو ُد إليه أي املقصود
َّ
الصمد بمعاين متعددة يرجع أكثرها إىل أنَّه َّ
يف احلوائج ...وإذا كان اهلل تعاىل هو املوجد لكل ذي وجود مما سواه حيتاج

إليه فيقصده كل ما صدق عليه أنَّه يشء غريه ،يف ذاته وصفاته وآثاره ،فهو
الصمد يف كل حاجة يف الوجود ،ومن هنا يظهر وجه دخول الالم عىل الصمد
َّ

الصمد عىل اإلطالق ،وهذا بخالف أحد
وأنَّه إلفادة احلرص ،فهو تعاىل وحده َّ
َ

يف قوله ﴿ ُ
الل َّ أ َح ٌد﴾ [اإلخالصَّ ،]1/
فإن أحدً ا بام أفاده من معنى الوحدة

اخلاصة ال يطلق يف اإلثبات عىل غريه تعاىل ،فال حاجة فيه إىل عهد أو حرص،
َّ َ

ُ
ُ
الصمد ،ومل
وأما إظهار اسم اجلاللة ثان ًيا إذ قال﴿ :الل َّ الصمد﴾ ومل يقل :هو َّ

يقل :اهلل أحد صمدٌ فالظاهر أن ذلك لإلشارة إىل كون كل من اجلملتني وحدها

إن املقام مقام تعريفه تعاىل بصفة ختتص به فقيلُ ﴿ :
كافية يف تعريفه تعاىل إذ َّ
الل َّ
 (( ( ظ :التبيان :الطويس.410/ 10 :
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َ َ ٌ

َّ َ

أحد ُ
الل َّ الصم ُد﴾ إشارة إىل َّ
أن املعرفة به حاصل ٌة سواء قيل كذا أو قيل كذا،

واآليتان مع ذلك تصفانه تعاىل بصفة الذات وصفة الفعل مجي ًعا فقوله:
َ َ ٌ

َّ َ

الذات ،وقولهُ ﴿ :
﴿ ُ
الل َّ أحد﴾ يصفه باألحدية التي هي عني َّ
الل َّ الصم ُد﴾

والصمد بمعنى املصمت
يصفه بانتهاء كل يشء إليه وهو من صفات الفعل،
َّ
الذي ليس بأجوف فال يأكل وال يرشب وال ينام وال يلد وال يولد ،وعىل هذا
َ َ

َ ُ َ

ل َول ْم ي ْ
يكون قوله﴿ :ل ْم ي ْ
للصمد» (( (.
ول﴾
ِ
تفسريا َّ
ً

الصمد فقال:
وقد أوضح اإلمام عيل معنى َّ

الصمد ال اسم وال جسم وال مثل وال شبه وال صورة وال متثال وال
«تأويل َّ

حدٌّ وال حدود وال موضع وال مكان وال ك ْي ٌ
ف وال أين وال هنا وال ثمة وال مال
وال خال وال قيام وال قعود وال سكون وال حركة وال ظلامين وال نوراين وال

روحاين وال نفساين وال خيلو منه موضع وال يسعه موضع وال عىل لون وال عىل
شم رائحة ،منفي عنه هذه االشياء» (( (.
خطر قلب وال عىل ِّ

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.222 / 20 :

 (( ( جامع األخبار :السبزواري ،38 :بحار األنوار :املجليس.230 / 3 :

املبحث الثالث
فهم اآليات القرآنية املتعلقة بالنبوة واإلمامة واملعاد
يف ضوء كالم اإلمام علي
املطلب األول :النبوة
من عظيم نِعم اهلل تعاىل عىل العباد أن أرسل هلم رمحة من عنده وم َّن عليهم
َ َ ْ َ َ َّ

ًَْ َْ َ

بإرسال األنبياء ،فقال اهلل تعاىل لنبينا حممدَ ﴿ و َما أ ْرسلناك إل َرحة ل ِلعالم َ
ني﴾
ِ
ِ

[األنبياء ،]107/فاختصه اهلل تعاىل برمحته إذ يقول اهلل تعاىل:
َ ْ َ ُّ

َْ

ََ

﴿ َو ُ
الل َّ يتص ب َرحتِ ِه َم ْن يش ُ
خيتص اهلل بالنبوة َمن
اء﴾ [البقرة ،]105/أي
ُّ
ِ

يشاء وال يشاء َّإل ما تقتضيه احلكمة ،وقد ُف ِّست هذه اآلية الكريمة برواية

نقلت عن اإلمام عيل واإلمام الباقر ،وكال الروايتني تقوالن َّ
الرمحة
بأن معنى َّ
هنا هو النبوة ،وقد اعتمد املفرسون هذه الرواية لبيان معنى هذه اآلية (( ( ،إذ
جاء يف الرواية عن اإلمام عيل وعن اإلمام أيب جعفر الباقر قوهلام:

«أن املراد برمحته هنا النبوة» (( ( ،وهناك من قال َّ
الرمحة يف هذه اآلية هي
بأن َّ

 (( ( ظ :التبيان :الطويس ،389 / 1 :ظ :جممع البيان :الطربيس.307 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.14 / 22 ،
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اإلسالم والقرآن ،وقيل :هي كثرة ِّ
الذكر هلل تعاىل (( (.

بعد أن تبني بأن النُّبوة هي رمحة من اهلل تعاىل اختص هبا من يشاء من خلقه،

نجد أن النبوة خلاتم األنبياء هي فضيلة خاصة قال تعاىل:
َ َ َ ْ ُ

ُْ

ََ

ُ

َْ ْ

َْ

ُ
﴿ذل ِك فضل اللِ َّ يؤتِي ِه َم ْن يش ُ
يم﴾ [اجلمعة،]4/
اء َوالل َّ ذو الفض ِل الع ِظ ِ

فهو خامتهم وأفضل األنبياء واملرسلني.

فام بعث اهلل من نبي قبله َّإل وأخذ عليه عهدً ا باإليامن بنبوة حممد ،قال

تعاىل:

َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
اءك ْم
حكم ٍة ثم ج
ِت
اب و ِ
﴿وإِذ أخذ الل َّ مِيثاق انلبِيني لما آ َتيتكم مِن ك ٍ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َ ُ ٌ ُ َ ِّ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ
ِن ب ِ ِه ولن
صنه قال أأق َررتم َوأخذتم ع ذل ِك ْم
رسول مصدق ل ِما معكم لؤم
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
ْ
الشاهد َ
صي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم مِن
ين﴾ [آل عمران،]81/
ِِ
إِ ِ

وما ذكره بعض املفرسين أن املراد باآلية أن اهلل أخذ امليثاق من النبيني أن
صحيحا إال أنه أمر
يصدقوا حممدً ا ،ويبرشوا أممهم بمبعثه ،فهو وإن كان
ً

يدل عليه سياق اآليات كام مرت اإلشارة إليه دون اآلية يف نفسها لعموم اللفظ

بل من حيث وقوع اآلية ضمن االحتجاج عىل أهل الكتاب ولومهم وعتاهبم
عىل انكباهبم عىل حتريف كتبهم وكتامن آيات النبوة والعناد والعتو مع رصيح
احلق (( ( ،اآلية تنبئ عن ميثاق مأخوذ ،وقد أخذ اهلل هذا امليثاق للنبيني كام يدل

عليه قوله تعاىل:
ُ

َ

ُ

ُ ٌ

﴿ث َّم ج َ
اءك ْم َرسول ،﴾..فض ً
ال عن أنَّه تعاىل أخذه من النبيني عىل ما يدل

عليه قوله تعاىل:

 (( ( ظ :روح املعاين ،األلويس.95 / 3 ،
 (( ( تفسري امليزان.335 / 3 :
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ََ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ
صي ﴾..وقوله بعد :قل آمنا باهلل إىل آخر
﴿أأقررتم وأخذتم ع ذل ِكم إ ِ ِ

اآلية ،فامليثاق ميثاق مأخوذ للنبيني ومأخوذ منهم ْ
وإن كان مأخو ًذا من غريهم
أيضا بوساطتهم ،وعىل هذا فمن اجلائز أن يراد بقوله تعاىل:
ً
َ َ

ِّ

﴿مِيثاق انلَّبي َ
ني﴾ امليثاق املأخوذ منهم أو املأخوذ هلم وامليثاق واحد ،إال أن
ِ

سياق قوله تعاىل:

ُ ُ
ُ َ ُ َ ُ َ َّ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُْ ْ
اس كونوا
ش أن يؤتِيه الل َّ الكِتاب و
الك َم َوانلُّب َّوة ث َّم يقول ل ِلن ِ
﴿ما كن ل ِب ٍ
ْ
ِّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ َ َ ُْ
َ ً
ُ َ َّ ِّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ
ْ ُ
ْ
ني بِما كنت ْم تعلمون الكِتاب َوبِما كنت ْم
كن كونوا ربان ِي
ون اللِ َّ َول ِ
عِبادا ِل مِن د ِ
َْ ُ َ
تد ُرسون﴾ [آل عمران ]79/إىل آخر اآليتني يف اتصاله هبذه اآلية ،يؤيد كون

السياق تعطي َّ
املراد بالنبيني هم الذين أخذ منهم امليثاقَّ ،
أن املراد:
فإن وحدة ِّ
أن النبيني بعدما آتاهم اهلل الكتاب واحلكم والنبوة ال يتأتى هلم أن يدعوا إىل

الشيك ،وكيف يتأتى هلم ذلك وقد أخذ منهم امليثاق عىل اإليامن والنرصة
َّ

لغريهم من النبيني الذين يدعون إىل توحيد اهلل سبحانه ،فاألنسب أن يبدأ بذكر
امليثاق من حيث أخذه من النبيني ،ومن اللطائف الواقعة يف اآلية َّ
أن امليثاق

مأخوذ من النبيني للرسل عىل ما يعطيه قوله تعاىل:

ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ِّ
َ
﴿وإِذ أخذ الل َّ مِيثاق انلبِيني﴾ إىل قوله تعاىل﴿ :ثم جاءكم رسول﴾ ،فظاهر

ما يفيد اللفظ يكون امليثاق مأخو ًذا من مقام النبوة ملقام الرسالة من غري داللة
عىل العكس (( (.

روي عن اإلمام عيل أنَّه قال:

«إن اهلل أخذ امليثاق عىل األنبياء قبل نبينا أن ُيربوا أممهم بمبعثه ونعته
َّ
 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.335–334 / 3 :
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ويبرشوهم به ويأمروهم بتصديقه» (( (.

جاء يف حديث لإلمام عيل« :وألزمهم احلجة بأن خاطبهم خطا ًبا يدل

عىل انفراده وتوحيده َّ
وبأن هلم أولياء جتري أفعاهلم وأحكامهم جمرى فعله ،فهم
العباد املكرمون:
َ َْ ُ َُ

َْ

ُ

َْ

ََْ ُ َ

﴿ل يسبِقونه بِالق ْو ِل َوه ْم بِأم ِره ِ يعملون﴾ [األنبياء ،]27/قال السائل :من

هؤالء احلجج؟ قال :هم رسول اهلل ومن َّ
حل حمله أصفياء اهلل الذين قال:
َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ َ

ْ ُ

﴿فأينما ت َولوا فث َّم َوجه اللِ َّ﴾ [البقرةِّ ،]115/
الذين قرهنم اهلل بنفسه وبرسوله،

وفرض عىل العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه» (( (.

ومن كالم له يصف فيه النبي األكرم حممد ًا قال:
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
لسال ََم ِة
ش ُ
ف َمنْبِت ِف َم َعاد ِن َا ْلك ََر َامةَ ،و َماهد َا َّ
ُ
«م ْس َت َق ُّر ُه َخ ْ ُي ُم ْس َت َق ٍّرَ ،و َمنْبِ ُت ُه أ ْ َ
ت إِ َل ْي ِه َأ ِز َّم ُة َا ْلَ ْب َص ِ
َقدْ ُ ِ
لضغَائِ َن،
ارَ ،د َف َن بِ ِه َا َّ
ت ن َْح َو ُه َأ ْفئِدَ ُة َا ْلَ ْب َر ِارَ ،و ُثن ِ َي ْ
ص َف ْ
َو َأ ْط َف َأ بِ ِه َال َّث َوائِ َرَ ،أ َّل َ
ف بِ ِه إِ ْخ َوانًاَ ،و َف َّر َق بِ ِه َأ ْق َرانًاَ ،أ َع َّز بِ ِه َا ِّلذ َّل َةَ ،و َأ َذ َّل بِ ِه َا ْل ِع َّزةَ،
ان» (( (.
انَ ،و َص ْم ُت ُه لِ َس ٌ
َكال َُم ُه َب َي ٌ
ّ
(مستقره) :املدينة ،ومراده بـ(منبته) مكَّة املكرمة ،وقد
إن مراده بـ
ِّ

قال تعاىل:

َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ٌ
ار ًك َو ُه ًدى ل ِلْ َعالَم َ
اس ل َ َّلِي ب َب َّك َة ُم َب َ
ني ( )96فِي ِه آ َيات
ِلن
﴿إِن أول بي ٍت و ِضع ل
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ َ َ ً
َ ِّ َ ٌ َ َ ُ
ام إبْ َراه َ
َّ
فاحتل دار
ِيم َو َم ْن دخله كن آَمِنا﴾ [آل عمران،]97 ،96/
بينات مق ِ

ٍ
ِّ
املحل األرحب ،ومماهد مجع ممهد :اسم مكان،
معرش آووه يف سعة
كرامة يف

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس ،297 / 2 :بحار األنوار  ،12 / 11ينقل عن الطربيس.
 (( ( االحتجاج :الطربيس.375 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.187 / 1 ،

الفصل األول :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات العقيدة59 ...........................

املستقر،
ويعني بـ(السالمة) :الرباءة من العيوب ،أي :يف نسب طاهر ،فحمل
َّ

واملنبت يف كالمه عىل األرحام واألصالب ،قد رصفت نحوه أفئدة األبرار:
َ

ْ

فصاروا مصدِّ قيه ومالزميه ،وثنيت أي :رفعت ،من ﴿ث ِ َ
ان عِط ِف ِه﴾ [احلج]9/

إليه أز َّمة األبصار فال ختفض إىل غريه ،كان اجللف البدوي يرى وجهه،
فيقول :واهلل ما هذا وجه َّ
كذاب ،وكان عظيام مهيبا يف النفوس حتّى ارتاعت منه

رسل كرسى ،مع أنّه كان بالتواضع موصوفا ،دفن به الضغائن كان بني األوس
واخلزرج ضغائن من حروب كانت بينهام ،وقتىل كثرية منهام ،فأماهتا اهلل تعاىل

به ،وأطفأ به الثوائر أو النوائر مجع النارّ ،
ألن اإلطفاء إنّام ينسب إىل النار ال
إىل الثار ،أ ّلف به إخوانًا ،قال تعاىل:

َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ ً َ َ َّ ْ َ َ ْ َ قُلُوبه ْم َولَكنَّ
ْ
﴿وألف بي قلوب ِ ِهم لو أنفقت ما ِف الر ِض جِيعا ما ألفت بي
ِ
ِِ
َ
ْ ُ
ََْ
َ ْ ُ
َ
يز َحك ٌ
الل َّ َألَّ َف بَيْ َن ُه ْم إنَّ ُه َعز ٌ
ِيم﴾ [األنفالَ ﴿ ،]63/واذك ُروا ن ِعمة اللِ َّ عليك ْم
ِ
ِ
ْ ً ُُْْ ََ َ َ ُ ْ
ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ
ي قلوبِكم فأصبحتم بِنِعمتِ ِه إِخ َوانا َوكنتم ع شفا حف َر ٍة
إِذ كنتم أعداء فألف ب
َ
ْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ
ار فأنقذك ْم مِنها﴾ [آل عمران﴿ ،]103/إِنما المؤمِنون إِخ َوة فأصلِحوا
مِن انل ِ
ََْ َ َ َْ ُ
كْ
م
بي أخوي
وفرق به أقرانًا :بواسطة خمالفتهم يف الدِّ ين،
[احلجرات،]10/
﴾
َّ

أعز به
فكم ابن وأخ ترك أباه وأخاه به ،وكم امرأة تركت زوجها بسبب الدِّ ينّ ،
أعزاء باإليامن بهّ ،
العزة ،وكم من جبابرة
وأذل به ّ
الذ ّلة :فكم من أذالَّء صاروا َّ

أعزاء صاروا َّ
أذلء بالكفر به ،كالمه بيان :قال تعاىل فيه:
َّ
َْ

َ

َْ

ْ ُ

َّ

ْ

ُ َ

﴿ َو َما ين ِط ُق عن اله َوى * إِن ه َو إِل َو ٌ
ح يوح﴾ [النجم ]4 -3/وصمته
ِ

لسان :حيث ّ
حجة كقوله وفعله  (( (.
إن تقريرهّ 
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املطلب الثاني :اإلمامـة.
جعل اهلل سبحانه وتعاىل أحكام اإلسالم وقوانينه متقنة وحمكمة ،فحني بعث

الرسل واألنبياء أمرهم هبداية الناس إليه وإىل دينه القويم ،ويف هناية رسالة كل

مستمرا ،وذلك عن طريق خلفاء األنبياء وهم
رسول ال ينتهي الدين بل يبقى
ً
األوصياء الذين أمر اهلل تعاىل رسله بتعيينهم وجعلهم أئمة للناس هيدون بأمر
اهلل تعاىل وهكذا إىل أن ختم اهلل تعاىل بنبوة حممد وباإلسالم الذي جعل

له أوصياء إىل يومنا هذا ،فلم ُ
ختل األرض من حجة ،إذ ال بد للناس من إمام

يأمترون بأمره حتى ال تكون للناس عىل اهلل تعاىل حجة بعد الرسل.
قال اإلمام عيل:

الصالة وال َّزكاة
«أصول اإلسالم ثالثة ال ينفع واحدة منهن دون صاحبتهاَّ :

ُ ُ َّ
َّ َ ُّ ُ َُّ
ال َ
ين
واملواالة» (( ( ،وهذا مستقى من قوله تعاىل﴿ :إِنما َول ِك ُم الل َو َرسول َو ِ
َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
ُ َ
الزكة َوه ْم َراك ِعون﴾ [املائدة ،]55/وذلك
آ َمنوا الِين ي ِقيمون الصلة ويؤتون

ثم مل يصفهم إال بإقامة الصالة وإيتاء
أن اهلل تعاىل أثبت املواالة بني املؤمننيَّ ،

الزكاة فقال:
َّ

ُ

َ

َّ َ َ

ُُْ َ

َ َ

ُ
﴿ال َ
يمون الصلة َويؤتون َّ
ِين ي ِق
الزكة﴾ فمن واىل عل ًّيا فقد واىل اهلل تعاىل

ورسوله ،وذكر تعاىل يف آية أخرى أنَّه حببه إىل عباده املؤمنني فقال:
َّ َّ

ُ

َ ُ

َّ

َ َ ْ َ ُ َُ

َْ

ًّ

الات سيجعل له ُم َّ
َ َ َ
الرح ُن ُودا﴾ [مريم،]96/
﴿إِن الِين آ َمنوا وع ِملوا الص ِ َ ِ
َّ َّ

ُ

ًّ

فعن ابن عباس يف قوله تعاىل﴿ :إن ال َ
ِين آ ََمنواُ ..ودا﴾ قال :نزلت يف عيل بن أيب
ِ
 (( ( املحاسن ،أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،286 :بحار األنوار ،املجليس.386 / 65 :
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طالب ما من مسلم َّإل ولعيل يف قلبه حمبة (( (.

واملعنى( :سيحدث هلم يف القلوب مو َّدة ويزرعها هلم فيها ،من غري تو ُّدد

تعرض لألسباب التي توجب الود ويكتسب هبا الناس مودات
منهم وال ّ
القلوب ،من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمربة أو غري ذلك ،وإنَّام هو اخرتاع

اختصاصا منه ألوليائه بكرامة خاصة ،كام قذف يف قلوب أعدائهم
منه ابتداء
ً
ً
وإجالل ملكاهنم ..وروي َّ
أن
الرعب واهليبة ،إعظا ًما هلم
النبي قال لعيل
َّ

ريض اهلل عنه:

ِ
املؤمنني مو َّدةً»
صدور
اللهم اجعل ِل عندَ َك عهدً ا ،واجعل ِل يف
عيل قل:
َ
َّ
«يا ُّ

فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية) (( (.

اتضح من هذا القول َّ
أن من أسباب نزول اآلية الكريمة َّأنا نزلت بح ِّقه

وهو ما ذهب إليه أكثر املفرسين (( ( ،فعىل ضوء كالم اإلمامُ ف ِهم معنى اآلية

الكريمة التي تثبت لإلمام هذه اخلصوصية وهي املودة يف قلوب املؤمنني فهي

منزلة عظيمة ال جيعلها اهلل تعاىل ألي أحد ،فكانت ً
واضحا عىل مقام
دليل
ً
اإلمام عيل.

َّ
إن اإلمام ال بدَّ من أن جتتمع فيه ثالثة أوصاف( :األول :اإلعراض عن

الدنيا ولذاهتا ،الثاين :املواظبة عىل فعل العبادات مجيعها ،الثالث :الترصف
 (( ( غاية املرام وحجة اخلصام :هاشم البحراين املوسوي التوبيل ،10 / 2 :الدر املنثور :السيوطي،
.293 / 2
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بفكره إىل عامل اجلربوت مستديام لربوق نور احلق يف رسه ألنه طالب للحق
وألمور اآلخرة وملزم للناس هبا ،فيلزمه اإلعراض عام سوى احلق تعاىل ،وال

سيام ما يشغله عن الطلب وهو َّ
لذات الدنيا وط ِّيباهتا خاصة املحرمة منها ،ثم
يقبل عىل ما يعتقد أنَّه يقربه من احلق وهو العبادات ،وهذان كامل الزهد والعبادة
وال بد من دوام تصوره تعاىل إذا تقرر ذلك فهو يدل عىل عصمة اإلمام للعلم

الرضوري بعصمة من اجتمعت فيه هذه الصفات واإلمام تكون له حالتان،
األوىل :حمبة اهلل تعاىل وهي راجعة إىل نفسه خاصة ،الثانية :حركته يف طلب

أيضا فهو يريد
القرب إليه وكالمها يتعلقان به تعاىل لذاته ،فألجل اهلل تعاىل ً

اهلل تعاىل ومرضاته وال يؤثر شي ًئا عىل عرفانه ومرضاته وتعبده له فقط ،وألنَّه
وألنا نسبة رشيفة إليه ال لرغبة وال لرهبة)  (( ( كام قال اإلمام
مستحق للعبادةَّ ،

عيل« :إهلي ما عبدتك خو ًفا من عقابك ،وال طم ًعا يف ثوابك ،بل وجدتك
ً
أهل للعبادة فعبدتك» (( (.

وروي أنَّه قال يف مجع من املهاجرين واألنصار يف املسجد أيام خالفة

عثامن:

«أنشدكم باهلل أتعلمون ِّأن قلت لرسول اهلل يف غزوة تبوك ِل َ خ َّلفتني؟

إن املدينة ال تصلح َّإل يب أو بك ،وأنت منِّي بمنزلة هارون من موسى َّإل
فقالَّ :
أنَّه ال نبي بعدي؟ قالوا :ال ُّلهم نعم» (( (.

وقد تنوعت اآليات الكريمة التي تتضمن اإلشارة إىل والية أهل البيت

 (( ( ظ :األلفني :العالمة احليل.138 :

 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.82 :

 (( ( كامل الدين ومتام النعمة :حممد بن عىل بن احلسني بن بابويه القمي.278 :
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ويف مقدمتهم اإلمام عيل ،إذ أمر اهلل – تعاىل–املسلمني بطاعة الرسول الكريم
حممد والرسول قد أمر بوالية أهل بيته وأمر باتباعهم والسري عىل هنجهم،

فمن معاين الوالية التي جاء هبا القرآن الكريم هي املوعظة إذ يقول تعاىل:

ُ ْ َّ َ َ ُ ُ
ك ْم ب َ
ح َد ٍة﴾ [سبأ ،]46/وقد قال أكثر املفرسين َّ
بأن
ا
و
﴿قل إِنما أعِظ
ِ ِ

َ ُ ُ ْ َ َ
املوعظة هنا هي ال َّ
حد ٍة﴾ بتوحيد اهلل تعاىل
طاعة هلل تعاىل ،وقيل ﴿أعِظكم بِوا ِ

خصلة واحدة ،فقولوا :ال إله َّإل اهلل ( ( ( ،ومن مصاديق طاعة اهلل تعاىل هو

طاعة رسوله وقد أمر الرسول باتِّباع اإلمام عيل وأعطاه اخلالفة
من بعده وجعله وص ًيا له وإما ًما للمسلمني من بعده ،فمن هذا املنطلق تكون
الوالية معنى من معاين املوعظة ومصدا ًقا هلا ،وقيل« :املراد باملوعظة الوصية

كناية أو تضمينًا» (( (.

عز َّ
وقال الزخمرشي َّ
وجل
إن معناها «خصلة واحدة وهي القيام لوجه اهلل َّ

بإخالص ،فقال تعاىل:

ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ
حد ٍة﴾ [سبأ ]46/أي :بخصلة واحدة واملعنى قل إنَّام
﴿قل إِنما أعِظكم بِوا ِ

أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم احلق وختلصتم ،وهي :أن تقوموا لوجه اهلل

متفرقني اثنني اثنني ،وواحدً ا واحدً ا» (( (.
ً
خالصاِّ ،

فكل هذه التفاسري بينت هلذه اآلية معاين متقاربة َّإل َّ
أن بعض املفرسين

َّ
نقلوا هذه الرواية عن اإلمام عيل بل َّ
استدل هبا واكتفى هبا لبيان
إن بعضهم
 (( ( ظ :تفسري الطربي ،417 / 20 :ظ :التبيان :الطويس ،392/ 8 :ظ :جممع البيان :الطربيس:
.196/ 8

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.388 / 16 :
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.390 / 5 :

 .................................... 64توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

معنى هذه اآلية (( ( ،يقول فيهاَّ 
إن معنى املوعظة هنا هي الوالية ،ويف كتاب
االحتجاج للطربيس عن اإلمام عيل حديث طويل وفيه «قال املنافقون:

هل بقي لر ِّبك علينا بعد الذي فرض علينا يشء آخر يفرتضه فتذكره ولتسكن

أنفسنا إىل أنَّه مل يبق غريه؟ فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك:
ُ ْ َّ َ َ ُ

ُ

َ

ْ َ
حد ٍة﴾ [سبأ ،]46/يعني الوالية فأنزل اهلل تعاىل:
﴿قل إِنما أعِظكم بِوا ِ

ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ُ
َّ َ
ِين ي ِقيمون الصلة َويؤتون
﴿إِنما َو ِ ُّلك ُم الل َّ ورسول والِين آ َمنوا ال
َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون﴾ [املائدة ،]55/وليس بني األمة خالف أنَّه مل ِ
يؤت الزكاة
الزكة وهم راك ِع

ِ
ٍ
اسم ُه يف الكتاب ألُسقط ما
يومئذ أحدٌ منهم وهو راكع غري واحد ،ولو ُذكر ُ
أسقط» (( (.

ولقد رفع اهلل تعاىل مقام اإلمامة فأمر رسله أن يأمروا العباد بطاعتهم

واتباعهم ولقد رشفهم وفضلهم واصطفاهم إذ قال عنهم يف القرآن بأهنم جنب
أيضا ،قال تعاىل:
اهلل تعاىل كام جاء عىل لسانه واألئمة من ولده ً

َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ً
﴿واتبِعوا أحسن ما أن ِزل إِلكم مِن ربكم مِن قب ِل أن يأتِيكم العذاب بغتة
َْ
َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
ُ
ب اللِ َّ وإِن
وأنتم ل تشعرون  أن تقول نفس يا حستا ع ما فرطت ِف جن ِ
َْ
ُ ْ ُ َ َ َّ
الساخر َ
ن
ج
ف
ب اللِ َّ﴾ أي فرطت
﴿
وقوله
[الزمر،]56-55/
﴾
ين
كنت ل ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ

يف طاعة اهلل تعاىل أو يف أمره (( ( ،ومعناها يا ندامتي عىل ما ضيعت من ثواب
اهلل تعاىل أو قرصت يف أمر اهلل تعاىل أو يف طاعة اهلل تعاىل ،فيكون املعنى عىل هذا

القول عىل ما فرطت يف طلب جنب اهلل تعاىل أي يف طلب جواره وقربه وهو
 (( ( ظ :تفسري القمي.205 / 2 :

 (( ( االحتجاج :الطربيس.379 / 1 :
 (( ( التبيان :الطويس.37 / 9 :
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اجلنة ،أو تكون بمعنى فرطت يف الطريق الذي هو طريق اهلل تعاىل فيكون اجلنب
بمعنى اجلانب أي قرصت يف اجلانب الذي يؤدي إىل رضا اهلل تعاىل (( (.
ٍ
خطبة له:
قال اإلمام عيل يف

«أنا اهلادي ،وأنا املهتدي ،..وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف ،وأنا

قائد املؤمنني إىل اجلنة ،وأنا حبل اهلل املتني ،وأنا عروة اهلل الوثقى وكلمة التقوى،
وأنا عني اهلل ولسانه الصادق ويده ،وأنا جنب اهلل الذي يقول:

َْ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
ُ
ب اللِ َّ﴾ [الزمر ،]56/وأنا
﴿أن تقول نفس يا حستا ع ما فرطت ِف جن ِ

يد اهلل املبسوطة عىل عباده بالرمحة واملغفرة ،وأنا باب حطة ،من عرفني وعرف
ويص نبيه يف أرضه ،وحجته عىل خلقه ،ال ينكر هذا إال
ألن
حقي فقد عرف ر َّبه ِّ
ُّ

را ٌّد عىل اهلل ورسوله» (( (.

فجنب اهلل جانبه وناحيته وهو ما يرجع إليه تعاىل مما جيب عىل العبد أن

يعامله ومصداق ذلك أن يعبده وحده وال يعصيه والتَّفريط يف جنب اهلل
التَّقصري يف ذلك  (( (.

فإن التفريط يف جنب اهلل تعاىل يشمل َّ
وعىل هذا َّ
كل أنواع التفريط يف

الساموية ،والتأيس باألنبياء
طاعة أوامر اهلل تعاىل ،واتباع ما جاء يف الكتب َّ
السبب ورد يف العديد من روايات
واألولياء–صلوات اهلل تعاىل عليهم–وهلذا َّ

أئمة أهل البيتَّ 
األئمة األطهار هم املقصودون بـ(جنب اهلل) ،ومن تلك
أن
َّ
َّ
الروايات ما ورد يف أصول الكايف ً
نقل عن اإلمام موسى الكاظم أنَّه قال يف

 (( ( ظ :جممع البيان :الطربيس.410 / 8 :
 (( ( التوحيد :الصدوق.165 :

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.144 / 17 :
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َ ْ

َ ََ

َ َ

َْ

َ َّ ُ
ْ َ
ب اللِ َّ﴾ [الزمر« ]56/جنب اهلل أمري
تفسري﴿ :يا حستا ع ما فرطت ِف جن ِ

املؤمنني وكذلك ما كان بعده من األوصياء باملكان الرفيع إىل أن ينتهي األمر إىل

آخرهم» (( ( ،وعن اإلمام عيل بن احلسني يف قوله تعاىل:
َ َ

َ ََ

َ ْ

َْ

َ َّ ُ
ْ َ
ب اللِ َّ﴾ [الزمر ،]56/قال:
﴿يا حستا ع ما فرطت ِف جن ِ

«جنب اهلل عيل وهو حجة اهلل عىل اخللق يوم القيامة» (( (.
وروي عن اإلمام أيب جعفر أنَّه قال:

«نحن جنب اهلل» (( (َّ ،
إن هذه التفسريات إنَّام هي من قبيل بيان املصاديق

ألن من املس َّلم به َّ
الواضحةَّ ،
اتباع للرسول
األئمة إنَّام هو
أن اتباع هنج
ٌ
َّ
وطاعة هلل تعاىل؛ إذ َّ
إن األئمة ال ينطقون بيشء من عندهم (( (.
َّ
فإن ما جاء يف القرآن الكريم إذن عن الوالية ومقام اإلمامة لإلمام عيل

واملعصومني من ولده يؤكد أحقيتهم باإلمامة والوالية ،وكالم اإلمام

عيل برهان واضح ودليل قاطع وذلك بيانه ملعاين اإلمامة ومصاديقها يف

القرآن الكريم.

وورد عن اإلمام عيل« :فاألوصياء قوام عليكم بني اجلنة والنار ،ال يدخل

اجلنة إال من عرفهم وعرفوه وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه ،ألهنم

عرفاء العباد عرفهم اهلل إياهم عند أخذ املواثيق عليهم بالطاعة هلم ،فوصفهم
يف كتابه فقال عز وجل:

 (( ( الكايف :الكليني.145 / 1 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.191 / 24 :

 (( ( بصائر الدرجات :حممد بن احلسن الصفار.83 :
 (( ( ظ :تفسري األمثل :الشريازي.131 / 15 :
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ََ َْْ

َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ًّ

َ ُ

اف ِرجال يع ِرفون كل ب ِ ِسيماه ْم﴾ [األعراف ]46/وهم الشهداء
﴿ َوع الع َر ِ

عىل الناس والنبيون شهداؤهم بأخذهم هلم مواثيق العباد بالطاعة» (( (.

َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ًّ
َََُْ َ َ ٌ َ ََ َْْ
َ ُ
اهمْ
َ
اف ِرجال يع ِرفون كل ب ِ ِسيم ﴾ [األعراف]46/
حجاب وع العر ِ
﴿وبينهما ِ

«هم رجال من املالئكة ،يعرفون أهل اجلنَّة وأهل النَّار أوهم قوم ع َلت درجتهم
كاألنبياء ،والشهداء ،وخيار املؤمنني» (( (.

ومعنى األعراف «املكان املرتفع» (( ( ،وعىل رأي أكثر املفرسين :هو أعايل

ذلك السور املرضوب بني اجلنَّة والنَّار ،أ َّما الذين هم عىل األعراف فيه قوالن:

أحدمهاَّ :إنم األرشاف من أهل ال َّطاعة وأهل ال َّثواب ،وقيل هم املالئكة
الشهداءَّ ،
يعرفون أهل اجلنَّة وأهل النَّار ،وقيل َّإنم األنبياء أو هم ُّ
فإن اهلل

تعاىل جيلسهم عىل األعراف ،وهي األمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعني عىل
الكل يشهدون عىل كل أحد بام يليق به ،ويعرفون أن أهل ال َّثواب وصلوا إىل

الدَّ رجات ،وأهل العقاب إىل الدركات ،الثاين :أن يقال َّإنم أقوام يكونون يف
الدرجة السافلة من أهل الثواب (( (.

ومن كالم اإلمام نستشف معنى عا ًما يقرتب من مراد اآلية الذي اشتهرت

به وهو أن اهلل تعاىل جعل عبا ًدا مؤمنني شهداء عىل خلقه وهؤالء املؤمنون هم
حممد وآله ألن اهلل تعاىل يقول:
َ ُ َ

ُ ُ َ َْ ُ

َ

ً

﴿ويكون َّ
َ
الرسول عليك ْم ش ِهيدا﴾ [البقرة ،]143/ويقول اإلمام عيل

 (( ( كشف املحجة :ابن طاووس.191 :

 (( ( تفسري القرآن العظيم :ابن كثري ،421/ 3 :ظ :تفسري غريب القرآن :الطرحيي.399 :
 (( ( ظ :التبيان :الطويس.410 / 4 :

 (( ( ظ :مفاتيح الغيب :الرازي.88 / 14 :
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سمعت رسول اهلل يقول:

عصا عوسج
«ثم ت َِر ُد أمتي وشيعتي فريوون من حوض حممد وبيدي ً

أطرد هبا أعدائي طرد غريبة اإلبل» (( (.

فقد أشارت اآليات السابقة لذكر األعراف ورجال األعراف أن بني

أصحاب اجلنة وأصحاب النار مؤذن ينادي باللعن عىل الظاملني:

َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ًّ َ َ ْ
ار أن قد َوجدنا ما َوعدنا َربنا حقا فهل
﴿ونادى أصحاب الن ِة أصحاب انل ِ
َ
َ َ َّ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ًّ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
َ
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اللِ َّ ع الظال ِ ِمني﴾

[األعراف ،]44/إذ تذكر الروايات أن املؤذن هو اإلمام عيل ،جاء عن

اإلمام أيب احلسن الرضا قال:

«املؤ ِّذن أمري املؤمنني يؤذن أذانًا ي ِ
سم ُع اخلالئق ك َّلها» (( ( ،والدليل عىل
ُ

ََ َ ٌ
َ َ ُ
َ
َّ
ِ
ذلك قول اهلل عز وجل يف سورة الرباءة﴿ :وأذان مِن اللِ ورسولِ﴾ [التوبة،]3/

فقال اإلمام عيل« :كنت أنا األذان يف النَّاس» (( (.
(و َف َع َله بإ ْذين أي بِ ِعلمي ،وجيوز بأمري)  (( (.

فهذا دليل قاطع من كالم اإلمام عىل أنَّه هو من يأذن للعباد بدخول

اجلنة أو النار فبواليته الفوز باجلنة وبمعاداته وخمالفته فاملصري هو النار.
ويقول:

أمرت فو اهلل لئن
قلت وأطيعوا أمري إذا
ُ
«اسمعوا قويل هيدكم اهلل إذا ُ

 (( ( اخلصال :الصدوق.575 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.64 / 36 :

 (( ( علل الرشائع :الصدوق.442 / 2 :

 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس.77 / 1 :
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أطعتموين ال تغووا ،وإن عصيتموين ال ترشدوا» (( ( ،قال اهلل تعاىل:

َََ ْ َْ
َ ْ َ ِّ َ َ ُّ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ
كمْ
﴿أفمن يه ِدي إِل الق أحق أن يتبع أم من ل ي ِهدي إِل أن يهدى فما ل
ََْ َ ُ َ
كيف تْك ُمون﴾ [يونس ،]35/فمحمد وآله األطهار (عليهم الصالة والسالم)

هم من هيدي إىل احلق وأ َّما من ال َيِدِّ ي َّإل ْ
أن ُ ْي ِدى فهو من خالف ِمن قريش
أهل ِ
وغريهم َ
بيت النبي من بعده  (( (.
ٍ
هداية من غريه فإنَّه ال يمكن أن ُيت َبع ،ومن هيدي غريه إىل
من حيتاج إىل

ون ُيه ،أم الذي ال هيدي أحدً ا َّإل
أمر ُه َ
طريق التَّوحيد والرشد أحق أن ُيت َبع ُ

هيتدي هو بغريه  (( ( ،فمن هيدي إىل احلق جيب أن ال يكون مهتد ًيا بغريه َّإل

باهلل تعاىل  (( (.

إذ َّ
إن األ َّمة جممعة عىل أن اإلمام ال حيتاج إىل إمام ،وال خالف بني ذوي
أن من احتاج إىل رعيته فهو إىل اإلمام أحوج وإذا ثبت حاجة ٍ
العقول َّ
أحد إىل

اإلمام بطلت إمامته باإلمجاع املنعقد عىل أن اإلمام ال حيتاج إىل إمام  (( (.
إذ يقول تعاىل:
َ َ

َ

َ ْ

َُ

ْ

َ ْ

َ َ ُّ َ

ً

َ َ ْ
َ
خ َرة ِ أع َم َوأضل سبِيل﴾ [اإلرساء،]72/
﴿ومن كن ِف ه ِذه ِ أع َم فهو ِف ال َ ِ

يعني أعمى عن احلقائق املوجودة ( ( ( ،جاء يف كتاب اخلصال يقول اإلمام
 (( ( كشف املحجة :ابن طاووس.187 :
 (( ( تفسري القمي :القمي.312 / 1 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.165 / 5 :

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.346 / 8 :

 (( ( ظ :الفصول املختارة :الشيخ املفيد.8 – 7 / 2 :
 (( ( تفسري نور الثقلني :احلويزي.196 :
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عيل:

ِ
ناص َبنا العداوة بال ٍ
ذنب سبق إليه منَّا،
«أشدُّ العمى من َعم َي عن فضلنا أو َ

احلق ،ودعاه من سوانا إىل الفتنة والدُّ نيا ،فأتامها ونصب الرباءة
َّإل أنَّا دعونا ُه إىل ِّ

منَّا والعداوة لنا» (( (.

ب عنه
عم ُغ ِّي َ
(ومعناه أن من كان يف هذه النِّعم وعن هذه العرب أعمى فهو َّ

من أمر اآلخرة أعمى ،وفيها إشارة إىل الدُّ نيا بمعنى َّ
أن من كان يف هذه الدُّ نيا
أعمى عن آيات اهلل تعاىل ًّ
ضال عن احلق ذاه ًبا عن الدِّ ين فهو يف اآلخرة أشدُّ

فإن من َّ
حتريا وذها ًبا عن طريق اجلنَّة أو عن احلجة إذا ُسئل َّ
ضل عن معرفة اهلل
ً
أيضاَّ ،
أن من
تعاىل يف الدُّ نيا يكون يوم القيامة منقطع احلجة ،وجاء يف معناها ً

كان يف الدُّ نيا أعمى القلب فإنَّه يف اآلخرة أعمى العني حيرش كذلك عقوبة له
عىل ضاللته يف الدُّ نيا وهذا كقوله تعاىل:
َ ُ

َ َ ْ َ

َ ْ

َ
َ
﴿ونْ ُ
ام ِة أع َم﴾ [طه ،]124/وتأويل قوله سبحانه:
شهُ ي ْوم ال ِقي

َ َ َ ُ َ َْ َ َ ٌ
ال ْوم ح ِديد﴾ [ق ،]22/بأن معناه اإلخبار عن قوة املعرفة،
﴿فبصك

بصري هبذا
واجلاهل باهلل سبحانه يكون عار ًفا به يف اآلخرة وتقول العرب فالن
ٌ
األمر وإنَّام أرادوا بذلك العلم واملعرفة ال اإلبصار بالعني وعىل هذا فال يكون

قوله تعاىل:

ْ َ َ ْ
ََُ
َ
خرة ِ أعم﴾ عىل سبيل املبالغة والتَّعجب وإن ُعطف عليه بقوله
﴿فهو ِف ال َ ِ
ً
َ َ ُّ
﴿وأ َضل َسبِيل﴾ ويكون التقدير وهو أضل ً
سبيل ،قيل وجيوز أن يكون
تعاىل:

عم يلحقه من الغم املفرط ،وقيل إن معناه من كان يف الدُّ نيا ًّ
ضال
أعمى عبارة َّ
فهو يف اآلخرة ُّ
أضل ألنَّه ال تقبل له توبة ،وقيل تأويله إنَّه إذا َع ِم َي يف الدُّ نيا وقد
 (( ( اخلصال :الصدوق.633 :
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ِ
ِ
يتب فهو
عر َف ُه اهلل تعاىل اهلدى وجعل له إىل التوبة وصل ًة ف َعم َي عن رشده ومل ْ
َّ

ُّ
وأضل ً
سبيل ألنَّه ال جيد طري ًقا إىل اهلداية)  (( (.
عمى
يف اآلخرة أشدُّ
ً

إذ َّ
والضاللة يف الدُّ نيا وما يعمله اإلنسان يالزمه
إن هذا الذي ُيذكر من اهلدى َّ

يف اآلخرة يف النَّشأة األخرى عىل طبق النَّشأة األوىل فمن أبرص يف الدُّ نيا أبرص يف
اآلخرة ،ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل ً
سبيل (( (.

يف حديث عن اإلمام عيل يذكر فيه أحوال القيامة« :فيقام الرسل

الرساالت التي محلوها إىل أممهم ،فأخربوا َّأنم قد أدوا ذلك
فيسألون عن تأدية ِّ
إىل أممهم وتسأل األمم فيجحدون ،كام قال:
َََ ْ ََ

ُ

َّ

َ َ

ََ ْ ََ

ْ

َ

ِين أ ْرسل إ ْله ْم َولنسئل َّن ال ُم ْرسل َ
﴿فلنسئل َّن ال َ
ني﴾ [األعراف ،]6/فيقولون:
ِ
ِ ِ ِ
َ َ

َ

َ َ

َ
اءنا م ِْن ب ِش َ
﴿ما ج َ
ير﴾ [املائدة ،]19/فتشهد الرسل رسول اهلل
ٍ
ري ول ن ِذ ٍ

الرسل ويكذب من جحدها من األمم ،فيقول ِّ
لكل أ َّمة منهم:
فيشهد بصدق ِّ
ََ ْ َ

ُ َ

َ

َ َ ُ ِّ َ

َ

ير َو ُ
ري َون ِذ ٌ
ش ٍء ق ِد ٌ
اءك ْم ب ِش ٌ
بىل ﴿فقد ج َ
الل َّ ع ك ْ
ير﴾ [املائدة ]19/أي مقتدر

الرسل إليكم رساالهتم» (( (.
عىل شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ ُّ
ً
أول :األئمة هم النعمة على العباد

من نعم اهلل تعاىل عىل عباده أن بعث هلم رسال مبرشين ومنذرين يعلموهنم

ما عليهم وماهلم من حقوق وواجبات فكانت سنة احلياة عىل هذا النهج وجعل
اهلل تعاىل لعباده نعمة أن استخلف أنبياء بأئمة هداة للناس وجعلهم أوصياء

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.276 / 6 :
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عليهم ،إذ أمر اهلل تعاىل بطاعة النبي ،والنبي أمر بطاعة األئمة من بعده
أيضا.
فطاعتهم طاعة هلل ولرسوله ،ومن واجب هذه النعمة شكرها ً
قال اإلمام عيل:

«ما بال أقوام غريوا سنة رسول اهلل ،وعدلوا عن وصيه ال يتخوفون أن

ينزل هبم العذاب ثم تال هذه اآلية:

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ
َ َ َّ
ُ
ال َ
ك ْف ًرا َو َأ َحلُّوا َق ْو َم ُه ْم َد َ
ار ْ َ
َّ
الل
ة
﴿ألم تر إِل الِين بدلوا ن ِعم
ار ( )28جهن َم ﴾
و
ِ
ِ

[إبراهيم ،]29-28/ثم قال :نحن النِّعمة التِّي أنعم اهلل هبا عىل عباده وبنا يفوز

من فاز يوم القيامة» (( (.

الضالل الذين كفروا نعمة اهلل تعاىل
اآلية تذكر حال أئمة الكفر ورؤساء َّ

بدل أن يشكروها ،فقوله تعاىل:
ََ َ

َ َّ

َ َّ ُ

ََْ

ُْ

﴿أل ْم ت َر إل ال َ
ِين بدلوا ن ِعمة اللِ َّ كف ًرا﴾ يذكر حال أئمة الكفر والضالل من
ِ

األمم السابقة ومن هذه األمة ،واملراد بدَّ لوا شكر نعمة اهلل تعاىل الواجب عليهم

ألنم أئمة
كفرا ،وذكر إحالهلم قومهم دار البوار يستلزم إحالل أنفسهم فيها َّ
ً
ثم َأ َض ُّلوا وأحلوا قومهم دار اهلالك وهو الشقاء والنار ،قوله
َّ
الضالل َض ُّلوا َّ
َ َ َّ

تعاىل﴿ :جهن َم﴾ بيان لدار البوار (( (.

وبام أن اآلية مطلقة وغري مقيدة هبؤالء الكفرة يف ذلك الزمان فهي أيضا

الذين كفروا بإمامة اإلمام عيلَّ 
تشمل هؤالء ِّ
ألن الوالية من أعظم النِّعم

عىل العباد ودليل عىل َّأنا من النِّعم قوله تعاىل:

َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
ك ْم ن ِْع َمت َو َ
السلم
م
ك
ل
يت
ض
ر
﴿الوم أكملت لكم دِينكم وأتممت علي
ِ
ِ
ِ

 (( ( الكايف :الكليني.217 / 1 :
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ً

دِينا﴾ [املائدة.]3/
ثان ًيا :الشاهد مع رسول اهلل:
ورد يف القرآن الكريم ذكر الشاهد يف مواضع عدة ففي قوله تعاىل:
َََ

َ َ َ َ َ ِّ َ

ِّ

َْ ُ

َ

ٌ

ُْ

﴿أفم ْن كن ع بين ٍة م ِْن َرب ِه َويتلوهُ شاهِد مِنه﴾ [هود ،]17/املقصود به هو
اإلمام عيل ،إذ يقول« :لو ك ُِست َيل الوسادة فقعدت عليها لقضيت بني
أهل التوراة بتوراهتم وأهل اإلنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل

الفرقان بفرقاهنم بقضاء يصعد إىل اهلل يزهر ،واهلل ما نزلت آية يف كتاب اهلل
يف ليل أو هنار َّإل وقد َعلمت فيمن أنزلت ،وال ممن مر عىل رأسه املوايس من

قريش َّإل وقد نزلت فيه آية من كتاب اهلل تسوقه إىل اجلنَّة أو إىل النَّار فقام إليه
رجل فقال يا أمري املؤمنني ما اآلية التي نزلت فيك؟ قال له :أ َما سمعت اهلل

تعاىل يقول:

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ ُ َ ٌ ْ ُ
﴿أفمن كن ع بين ٍة مِن رب ِه ويتلوه شاهِد مِنه﴾ [هود ]17/فرسول اهلل

عىل بينة من ر ِّبه وأنا شاهد له منه وأتلوه معه» (( (.
فمعنى هذه اآلية الكريمة:
َََ

َ َ َ َ َ ِّ َ

ِّ

َْ ُ

َ

ٌ ُْ

﴿أفم ْن كن ع بين ٍة م ِْن َرب ِه َويتلوهُ شاهِد مِنه﴾ أي هل الذي كان عىل برهان

وحجة من اهلل تعاىل واملراد بالبينة هنا القرآن واملعنى بقوله تعاىل:
َََ

َ َ َ َ َ ِّ َ

﴿أفم ْن كن ع بين ٍة﴾ النبي وقيل املعني به كل حمق يدين بحجة وبينة

﴿ويَ ْتلُوهُ
ألن من يتناول العقالء وقيل هم املؤمنون من أصحاب حممدَ ،
َّ
 (( ( بصائر الدرجات :حممد بن احلسن الصفار.132 / 1 :
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َ

ٌ

ُْ

شاهِد مِنه﴾ أي ويتبعه من يشهد بصحته منه واختلف يف معناه فقيل َّ
الشاهد
جربائيل يتلو القرآن عىل النبي من اهلل تعاىل أو شاهد من اهلل تعاىل
حممد أو هو شاهد منه لسانه أي يتلو القرآن بلسانه ،أو َّ
الشاهد منه عيل بن

أيب طالب يشهد للنبي وهو منه  (( (.
ً
ثالثا :آيــة النجوى

أمجعت األمة عىل أن يف كتاب اهلل تعاىل آية ما عمل هبا سوى اإلمام عيل،

وال يعمل هبا أحد من بعده اىل يوم القيامة؛ أال وهي آية النجوى يف اآلية الثانية
عرشة من سورة املجادلة قال تعاىل:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ
ي يدي ن َواك ْم صدقة ذل ِك
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدموا ب
َ ٌْ َ ُ
ك ْم َو َأ ْط َه ُر َفإ ْن ل َ ْم َت ُدوا َفإ َّن َ
ور َرح ٌ
الل َّ َغ ُف ٌ
يم﴾ ،وال عجب فقد كانت ألمري
خي ل
ِ
ِ
ِ
ِ

املؤمنني عند اهلل تعاىل وعند رسول اهلل منزلة رفيعة فهو وزيره ونجيه
ووصيه وصهره  (( (.
قال تعاىل:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً
ي يدي ن َواك ْم صدقة﴾
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدموا ب

الرجل أمام
[املجادلة ،]12/واملعنى :قبل مناجاتكم رسول اهلل فليقدِّ م َّ
َ َ
حاجته صدقة ف َي ْستَمطِ َر به الكريم ويستنزل به اللئيم قبل حاجته ﴿ذل ِك﴾
َ

َّ ُ

َْ َ

التقديم ﴿خ ْ ٌ
ألن الصدقة طهرة ،روي َّ
ي لك ْم﴾ يف دينكم ﴿ َوأطه ُر﴾ َّ
أن النَّاس

أكثروا مناجاة رسول اهلل تعاىل بام يريدون حتى أم ُّلوه وأبرموه ،فأريد أن

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.226 / 5 :

 (( ( ظ :املراجعات :السيد رشف الدين.310 :
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يكفوا عن ذلكُ ،فأ ِم ُروا َّ
بأن من أراد أن يناجيه قدَّ م قبل مناجاته صدق ًة  ...,قال

عيل ريض اهلل عنهَّ :
إن يف كتاب اهلل آلية ما عمل هبا أحد قبيل وال يعمل هبا أحدٌ

فرصفته ،فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم ،قيل :تصدق به
بعدي :كان يل دينار َّ
لعيل ثالث :لو كانت
يف عرش كلامت سأهل َّن رسول اهلل وعن ابن عمر :كان ٍّ
يل واحدة منه َّن كانت أحب إ َّيل من محر النعم :تزوجه فاطمة ،وإعطاؤه الراية

يوم خيرب ،وآية النجوى (( (.

وقيل أن سبب نزول اآلية أن االغنياء كانوا خيتلون بالنبي فيشاورونه

بام يريدون ،والفقراء ال يتمكنون من النِّبي متكنهم ،ففرض اهلل تعاىل عليهم
الصدقة قبل النَّجوى ليمتنعوا من ذلك ،وتعبدهم بأن ال يناجي أحد رسول اهلل
َّ

إال بعد أن يتصدق بيشء ما قل أو كثر ،فلم يفعل أحد ذلك ،فاستقرض أمري
ثم ناجى النبي ،فنسخ اهلل تعاىل ذلك
املؤمنني عيل
دينارا وتصدَّ ق بهَّ ،
ً

احلكم باآلية التي بعدها  (( (.

قال اإلمام عيل بن أيب طالب« :لقد علم املستحفظون من أصحاب النبي

حممد إنَّه ليس فيهم ٌ
رجل له منقبة َّإل وقد رشكتُه فيها وفضلته و َيل سبعون
منقبة مل يرشكني فيها أحدٌ منهم ...فقال :إن أول منقبة ....وذكر السبعني

وقال يف ذلك :وأ َّما الرابعة والعرشون َّ
فإن اهلل عز وجل أنزل عىل رسوله
َ َ ُّ َ

َّ

ُ

َ َ َُْ

ُ َ َ َ ِّ

َْ

ََ

َ

ُ

َ َ ًَ

الرسول فقد ُموا ب َ
﴿يا أيها ال َ
ِين آ ََمنوا إذا ناجيت ُم َّ
ي يد ْي نْ َواك ْم صدقة﴾
ِ

ناجيت رسول
فكنت إذا
[املجادلة ،]12/فكان يل دينار فبعتُه بعرشة دراهم
ُ
ُ
ُ
الصحابة
اهلل
أتصدق قبل ذلك بدرهم فو اهلل ما فعل هذا أحدٌ غريي من َّ

 (( ( ظ :الكشاف :الزخمرشي.77 – 76 / 4 :
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قبيل وال بعدي فأنزل اهلل عز وجل:

َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َ ْ َْ َْ َ ُ ََ َ
اب اللَُّ
ات فإِذ لم تفعلوا وت
﴿أأشفقتم أن تقدموا بي يدي نواكم صدق ٍ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ٌ َ ََْ َ
َ َْ ُ ََ ُ
عليك ْم فأقِيموا الصلة وآ َتوا
ري بِما تعملون﴾
الزكة َوأطِيعوا الل َّ ورسول والل َّ خ ِب

[املجادلة ]13/فهل تكون التَّوبة َّإل من ذنب كان ؟» ( ( ( ،ويف رواية« :يب
خفف اهلل عن هذه األمة ،فلم ينزل يف ٍ
أحد بعدي» (( (.
َّ
راب ًعا :والية علي حسنة

ُ َ
َ ْ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ي مِنها َوه ْم مِن ف َز ٍع ي ْومئِ ٍذ آَمِنون * َومن
قال تعاىل﴿ :من جاء بِالسن ِة فله خ
َ َ َّ ِّ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ ُ
وه ُه ْم ف انلَّ
جاء بِالسيئ ِة فكبت وج
ار﴾ [النمل ،]90-89/قال اإلمام عيل:
ِ
ِ

«يا أبا عبد اهلل أال أحدِّ ثك باحلسنة التي من جاء هبا َأ ِم َن من فزع يوم القيامة

وبالسيئة التي من جاء هبا أ َك َب ُه اهلل عىل وجهه يف النَّار؟ قلت :بىل ،قال :احلسنة
 (( (
وسئل اإلمام أبو جعفر الباقر عن معنى هذه اآلية
والسيئة بغضنا» ُ ،
ح ُّبنا َّ

والسيئة عداوة عيل وبغضه» (( (.
قال« :احلسنة والية عيل وح ُّبه َّ
املطلب الثالث :املعاد.

أمر أسايس يف كل رشيعة هلا صلة بالسامء إذ تصبح الرشائع
(االعتقاد باملعاد ٌ

متت إىل اهلل تعاىل بصلة ،وقد َّبي الذكر احلكيم وجود
مسالك برشية مادية ال ُ
 (( ( اخلصال :الصدوق .574 – 572 / 1
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تلك العقيدة يف الرشائع الساموية من لدن آدم إىل املسيح ،وقد اهتم القرآن

الكريم باملعاد اهتام ًما بال ًغا يكشف عنه كثرة اآليات التي تتحدث عن املعاد،
واملعاد هو الوجود الثاين لألجسام املرئية يف الدنيا املحسوسة امللموسة بعد

فنائها وتالشيها وتفرق أجزائها) (( (.

ويسمى يوم املعاد بتسميات عدة منها يوم القيامة ويوم احلساب وغريها،

وكلها ذكرت يف القرآن الكريم ويف روايات أهل البيت (عليهم الصالة
والسالم) ،وهلذا اليوم أهوال ومواقف خاصة ،إذ ُيروى يف حديث طويل لإلمام

بعضا من أحوال يوم القيامة وكيف أن اإلنسان خيتم عىل فمه
عيل يذكر فيه ً
وتصري جوارحه هي التي تتكلم ،إذ يقول يف خطبة يصف فيها أهوال يوم
القيامة« :ختم عىل األفواه فال تكلم ،وقد تكلمت األيدي ،وشهدت األرجل،

ونطقت اجللود بام عملوا فال يكتمون اهلل حدي ًثا» (( (.

يذكر اإلمام بعض صفات ذلك اليوم فقال إنَّه بمقدار مخسني ألف سنة،

وفيه أحوال اإلمام يف هذا احلديث الذي يسأل فيه اإلمام عن آيات من القرآن

الكريم اشتبه عليه فهمها تتحدث عن يوم القيامة جاء فيه« ،أتى عل ًيا رجل
شككت يف كتاب اهلل املنزل ،فقال له عيل :ثكلتك
فقال :يا أمري املؤمنني ِّإن
ُ

شككت يف كتاب اهلل املنزل؟ فقال له الرجل :ألين وجدت الكتاب
أ ُّمك وكيف
َ
ِ
شككت فيه،
فهات الذي
بعضا ،قال:
َ
بعضا وينقض بعضه ً
يكذب بعضه ً
فقالَّ :
ألن اهلل يقول:

َ َ
َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ًّ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ َ
الرح ُن َوقال
﴿يوم يقوم الروح والملئ ِكة صفا ل يتكمون إِل من أذِن ل

 (( ( ظ :حمارضات يف اإلهليات :جعفر السبحاين.403 :
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َ
َ ً
﴿قالُوا َوالل َّ َر ِّب َنا َما ُك َّنا ُم ْشك َ
ِني﴾
ص َوابا﴾ [النبأ ،]38/ويقول حيث استُنطِقوا:
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ ُ ُ َْ
ََْ َْ ُ ُ
[األنعام ،]23/ويقول﴿ :ي ْوم ال ِقيام ِة يكف ُر بعضك ْم بِبع ٍض َويلع ُن بعضك ْم
َّ َ َ َ َ ٌّ َ َ ُ ُ َ ْ
َْ ً
َّ
انل
ل
ه
أ
م
اص
ت
ق
ل
ِك
ل
ذ
ن
إ
ار﴾
﴿
ويقول:
[العنكبوت،]25/
ا﴾
ض
بع
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ْ ََ
َْ
ال ْوم نتِ ُم ع
[ص ،]64/ويقول﴿ :ل تت ِص ُموا َل َّي﴾ [ق ،]28/ويقول﴿ :
َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ
َْ َ َ ُُ َ َ ُ َ ْ ُ َ
يه ْم َوتشه ُد أ ْر ُجله ْم بِما كنوا يك ِسبون﴾ [يس ،]65/فمر ًة
د
ِ
أفواه ِِهم وتكلمنا أي ِ

يتكلمون ومر ًة ال يتكلمون ،ومر ًة ينطق اجللود واأليدي واألرجل ،ومر ًة ال

يتكلمون َّإل من َ
الرمحن وقال صوا ًبا ،فأنَّى ذلك يا أمري املؤمنني؟ فقال
أذن له َّ
ٍ
له عيلَّ :
واحد ،هي يف مواطن يف ذلك اليوم الذي
إن ذلك ليس يف موطن
مقداره مخسون ألف سنة ،فجمع اهلل اخلالئق يف ذلك اليوم يف موطن يتعارفون
ثم ُيمعون يف موطن َي ِف ُّر
فيه ف ُيكلم بعضهم ً
بعضا ويستغفر بعضهم لبعضَّ ...

بعضهم من بعض وذلك قوله:

َ ُ ِّ َ َ
ْ َ
َ َ َ ََ
ََْ َ
َْْ
حبتِ ِه وبنِي ِه﴾ [عبس-34/
خي ِه  وأم ِه وأبِي ِه  وصا ِ
﴿يوم ي ِف ُّر المر ُء مِن أ ِ
ُ ِّ ْ
ُْ َ َ
 ،]36إذا تعاونوا عىل الظلم والعدوان يف دار الدُّ نيا ﴿ل ِك ام ِر ٍئ مِنه ْم ي ْومئِ ٍذ
ْ
ْ
َشأ ٌن ُيغنِي ِه﴾ [عبس ،]37/ثم جيمعون يف موطن يبكون فيه فلو َّ
أن تلك

األصوات بدت ألهل الدُّ نيا ألذهلت مجيع اخلالئق عن معائشهم ،وصدعت

ثم جيتمعون يف
اجلبال َّإل ما شاء اهلل ،فال يزالون يبكون حتَّى يبكون الدَّ مَّ ،
موطن يستنطقون فيه فيقولونَ ﴿ :والل َّ َر ِّب َنا َما ُك َّنا ُم ْشك َ
ِني﴾ [األنعام،]23/
ِ
ِ
يقرون بام َع ِملوا ف ُيختم عىل أفواههم ويستنطق األيدي واألرجل واجللود
وال ُّ
ٍ
فتنطق فتشهدُ ِّ
ثم يرفع اخلاتم عن ألسنتهم فيقولون
بكل
معصية ْ
بدت منهمَّ ،
َ ْ ُ

َ ََْ

جللودهم وأيدهيم وأرجلهم﴿ :ل َِم ش ِهدت ْم علينا﴾ [فصلت ،]22/فتقول:

ُ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ََْ ََ
ْ
ثم ُيمعون يف موطن
﴿أنطقنا الل َّ الِي أنطق ك ش ٍء﴾ [فصلتَّ ،]22/
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ِ
الرمح ُن َ
وقال صوا ًبا،
يستنطق فيه مجيع اخلالئق فال يتكلم أحدٌ َّإل من أذ َن ل ُه َّ

وجيتمعون يف موطن خيتصمون فيه و ُيدان لبعض اخلالئق من بعض وهو القول،
وذلك كله قبل احلساب ،فإذا أخذ باحلساب شغل ٌّ
كل بام لديه» (( (.
فقد قال تعاىل:

ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ
َْ َ ُ َ ُ ُُ َ َ ُ َ ْ ُ َ
يه ْم َوتشهد أ ْرجله ْم بِما كنوا يك ِسبون﴾
د
ِ
﴿الوم نتِم ع أفواه ِِهم وتكلمنا أي ِ

[يس ،]65/فاملقصود من هذا اليوم يف اآلية الكريمة هو يوم القيامة ،ومعنى
ذلك« :إنَّه جيوز أن خترج األلسنة وخيتم عىل األفواه وجيوز أن يكون اخلتم عىل
األفواه يف حال شهادة األيدي واألرجل» (( (.

كرت أهوال يوم القيامة يف موارد عدة يف القرآن الكريم منها أحوال القرب
ُذ ْ

والربزخ ويوم القيامة وغريها ،فقد جاء يف قوله تعاىل:

َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ َ
َْ َََْ َ
ات ح ٍل حلها َوت َرى
﴿يوم ترونها تذهل ك مر ِضع ٍة عما أرضعت وتضع ك ذ ِ
َ
َ َ َ
َ ٌ
َ ُْ ُ َ َ
َّ َ ُ َ َ
ك َّن عذاب اللِ َّ ش ِديد﴾ [احلج ،]2/وقوله
انلاس سكرى َوما هم بِسكرى َول ِ

تعاىل:

َّ َ ُ ُ ْ َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ً
َ َ
﴿فكيف تتقون إِن كفرتم يوما يعل ال ِو
اء منف ِط ٌر ب ِ ِه كن
لان ِشيبا * السم
ْ ُ ً
ْ
َوع ُدهُ َمفعول﴾ [املزمل ،]18 ،17/هذه األحداث مما حيث بعد املوت ويف يوم

القيامة ،والقرب إما روضة من اجلنان ،أو حفرة من النريان ،كام يقول اإلمام

عيل:

إن القبور روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريان ،أال وإنَّه
«أال َّ

يتكلم يف كل يوم ثالث مرات أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود ،أال وإن وراء ذلك
 (( ( تفسري العيايش ،358 – 357 / 1 :بحار األنوار :املجليس.314–313/ 7 :
 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.235 / 7 :

 .................................... 80توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

منفطر
عم أرضعت ،ويكون الولدان شي ًبا السامء
ٌ
يوما تذهل فيه كل مرضعة َّ
به ،وتضع كل ذات ٍ
محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
َ ُ َ

َّ َ

ُ

َْ ُ

عذاب اهلل شديد ،أال إن من وراء ذلك جنة ﴿ ع ْرضها السم َوات َوال ْرض﴾ [آل
عمران.( (( »]133/

 (( ( مشكاة األنوار :عيل الطربيس.235 / 1 :

املبحث الرابع
كالم اإلمام علي يف مسائل عقائدية متفرقة
املطلب األول :أولـوا األمر يف القرآن الكريم.
قال اإلمام عيل« :وقد جعل اهلل للعلم ً
أهل وفرض عىل العباد طاعتهم

بقوله:

َ

ُ

َ

ُ َ ُ

ُ

َْْ

ْ ُ

َّ
َ
َ َ
ول الم ِر مِنك ْم﴾ [النساء ،]59/وبقوله:
﴿أطِيعوا الل َّ وأطِيعوا الرسول وأ ِ

َ َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ
ْ
ول الم ِر مِنهم لعلِمه الِين يستنبِطونه مِنهم﴾
﴿ولو ردوه إِل الرس ِ
ول وإِل أ ِ

[النساء ،]83/وبقوله:
َّ ُ

ُ ُ

َ

َّ

﴿اتقوا َ
الل َّ َوكونوا َمع الصادق َ
ِني﴾ [التوبة ،]119/وبقوله:
ِ

َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ
ْ ْ
ُ َ َّ ُ َ
﴿وما يعلم تأ ِويله إِل الل َّ والرا ِسخون ِف ال ِعل ِم﴾ [آل عمران ،]7/وبقوله:
َْ ُ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
﴿وأتوا اليوت مِن أبوابِها﴾ [البقرة ،]189/والبيوت هي بيوت العلم الذي

استودعته األنبياء ،وأبواهبا أوصياؤهم ،فكل عمل من أعامل اخلري جيري عىل

غري أيدي أهل االصطفاء وعهودهم وحدودهم ورشائعهم وسننهم ومعامل

وإن شملتهم صفة ِ
ِّ
بمحل كفرْ ،
اإليامن» (( (.
دينهم مردود غري مقبول ،وأهله
 (( ( االحتجاج :الطربيس.369 / 1 :

81
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وجاء يف معنى أويل األمر يف قوله تعاىل:

َُ
َْْ
ْ ُ
ْ
ول الم ِر مِنكم﴾ [النساء ]59/للمفرسين قوالن :أحدمهاَّ :أنم
﴿وأ ِ

ألنم ِّ
الذين ُيرجع إليهم يف األحكام
األمراء ،واآلخرَّ :أنم العلامء ،وقيل َّ
الرجوع إليهم عند التنازع من دون الوالة وروي عن اإلمامني الباقر
وجيب ُّ
والصادق:
َّ

«أن أويل األمر هم األئمة من آل حممد أوجب اهلل طاعتهم باإلطالق كام
َّ
أن يوجب اهلل تعاىل طاعة ٍ
أوجب طاعته وطاعة رسوله» (( ( ،وال جيوز ْ
أحد عىل
اإلطالق َّإل من ثبتت عصمته و ُع ِل َم َّ
أن باطنه كظاهره و ُأ ِمن منه الغلط واألمر

بالقبيح ،وليس ذلك بحاصل يف األمراء وال العلامء سواهم َّ
جل اهلل عن أن يأمر

بطاعة من يعصيه أو باالنقياد للمختلفني يف القول والفعل ألنَّه ٌ
حمال أن يطاع

أيضا أن اهلل
املختلفون كام أنَّه حمال أن جيتمع ما اختلفوا فيه وممَّا يدل عىل ذلك ً

تعاىل مل يقرن طاعة أويل األمر بطاعة رسوله كام قرن طاعة رسوله بطاعته َّإل
وأولوا األمر فوق اخللق مجي ًعا ،كام َّ
الرسول فوق أويل األمر وفوق سائر اخللق،
أن َّ

وهذه صفة أئمة اهلدى من آل حممدِّ 
الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت
َ ْ ََ َ ُْ

َ

َ ُّ

َ

ُ

ْ
ْ ُ ُ
َ َّ
ول﴾
األ َّمة عىل علو رتبتهم وعدالتهم ﴿فإِن تنازعتم ِف ش ٍء فردوه إِل اللِ َّ والرس ِ

[النساء ]59/معناه فإن اختلفتم يف يشء من أمور دينكم فر ُّدوا التنازع فيه إىل
ِ
الرسول بعد
كتاب اهلل وسنة الرسول الكريم والر ُّد إىل األئمة القائمني مقام َّ
ألنم احلافظون لرشيعته وخلفاؤه يف
الرسول يف حياته َّ
وفاته هو مثل الر ِّد إىل َّ
ثم أكدَّ سبحانه ذلك وع َّظمه بقوله تعاىل:
أمته فجروا جمراه فيهَّ ،
ْ ُُْ ُْ ُ َ

ْ

ْ

﴿إن كنت ْم تؤمِنون بالل َّ َو َ ْ
أبي هذا وأوضحه ذلك إشارة إىل
ِ ِ
الو ِم ال َ ِ
ِ
خ ِر﴾ فام َ

 (( ( بحار األنوار :املجليس.284 / 23 :
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طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله وأويل األمر والر ّد إىل اهلل تعاىل والرسول:
َ َ َ

َ ْ َ

َْ

ً

﴿ذل ِك خ ْ ٌ
ي َوأحس ُن تأ ِويل﴾ أي أمحدُ عاقبة  (( ( ،ولذلك قال تعاىل يف آية

َ َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ
ِين يستنبِطونه
ول الم ِر مِنهم لعلِمه ال
أ
أخرى﴿ :ولو ردوه إِل الرس ِ
ول وإِل ِ
ُْ
مِنه ْم﴾ [النساء ،]83/وألنَّه إذا كان قوهلم حجة من حيث كانوا معصومني

الرسول يف هذا الباب (( (.
حافظني للرشع جروا جمرى َّ
املطلب الثاني :آية التطهري
قال اإلمام عيل:

َّ َ ُ ُ ُ ْ
أن اهلل ع َّز َّ
وجل أنزل يف كتابه﴿ :إِنما ي ِريد
الل َّ ِ ُلذه َِب
«أيا النَّاس أتعلمون َّ
ُّ
َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ِّ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ت ويطهركم تطه ً
عنكم الرجس أهل َ
ريا﴾ [األحزاب ]33/فجمعني
الي ِ
ِ

وفاطمة وابني حسنًا وحسينًا ثم ألقى علينا كسا ًء ،وقال :ال ُّلهم َّ
إن هؤالء أهل

الرجس
بيتي وحلمتي يؤملني ما يؤملهم ،وجيرحني ما جيرحهم ،فأذهب عنهم ِّ
وطهرهم تطهريا .فقالت أم سلمة :وأنا يا رسول اهلل؟ فقال :أنت إىل ٍ
خري ،إنَّام
ً
ابني ويف تسعة من ولد احلسني
نزلت َّيف ويف أخي عيل ويف ابنتي فاطمة ويف ّ
خاصة وليس معنا أحد غرينا» (( (.
املطلب الثالث :بيوت اهلل تعاىل
عز َّ
وجل:
سئل اإلمام عيل :يا أمري املؤمنني َم ْن البيوت يف قول اهلل َّ
 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.99 / 3 :
 (( ( ظ التبيان :الطويس.235 / 3 :

 (( ( االحتجاج :الطربيس.215 / 1 :
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َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ب م ِن اتق َواتوا الُيوت مِن
ورها ول ِ
كن ال ِ
﴿وليس ال ِب بِأن تاتوا اليوت مِن ظه ِ
ََْ َ
اإلمام
قال
[البقرة،]189/
عيل:
ا﴾
ه
أبواب ِ
ّ

«نحن البيوت التي أمر اهلل هبا أن تؤتى من أبواهبا ،نحن باب اهلل وبيوته

وأقر بواليتنا فقد أتى البيوت من أبواهبا ومن خالفنا
التي يؤتى منه ،فمن تابعنا َّ

وفضل علينا غرينا فقد أتى البيوت من ظهورها» (( (.
َّ

وكان اإلمام عيل قد تطرق إىل إمامة اإلمام املهدي إذ جاء عنه أنَّه

قال:

ِّ
لتعطفن الدُّ نيا علينا بعد شامسها عطف
«والذي فلق احلبة وبرأ النَّسمة
َّ
َ
َ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ِ
ِين استض ِعفوا ِف
الرضوس عىل ولدها ،وتال عقيب ذلك﴿ :ون ِريد أن نمن ع ال
َْ

َ َ َ ُ َ َّ ً

َ ََُ

ْ

ال ْر ِض َونْعله ْم أئ ِمة َونْعله ُم ال َوارث َ
ِني﴾ [القصص ،( (( »]5/املعنى َّ
أن فرعون
ِ

ََْ َُ
كان يريد إهالك بني إرسائيل وإفناءهم ونحن نريد أن ن َُم َّن عليهم ﴿ َونعله ْم
َ َّ ً
أئ ِمة﴾ أي قاد ًة ورؤساء يف اخلري يقتدى هبم ،وهو ما أفدناه من قول اإلمام

عيل آنف الذكر (( (.

جاء يف القرآن الكريم تسمية النبي حممد بـ(يس) وآله آل ياسني يف قوله
َ َ ٌ ََ ْ َ

تعاىل﴿ :سلم ع إل ياس َ
ني﴾ [الصافات ،]130/فعن اإلمام عيل يقول يف
ِ
ِ
َ َ ٌ ََ ْ َ

قوله تعاىل﴿ :سلم ع إل ياس َ
ني﴾ َّ
سمى النبي هبذا االسم إذ يقول:
ِ
ِ
ألن اهلل َّ
ُْ

ْ

َّ َ َ

ْ

َ

الكِيم  إنك لم َن ال ُم ْرسل َ
﴿يس َ والق ْرآ َن َ
ني﴾ [يس ،]3-1/لعلمه تعاىل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

َّأنم يسقطون قول :سالم عىل آل حممد ،كام أسقطوا غريه ،وكذلك قال:
 (( ( االحتجاج :الطربيس.338 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.47 / 4 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.374 / 7 :
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ُ َّ ُ َ

َ َ َْ ُ

ْ
َ ْ
يسم بأسامئهم وأسامء
﴿يوم ندعوا ك أن ٍ
اس بِإِمام ِِهم﴾ [اإلرساء ،]71/ومل ِّ

آبائهم وأمهاهتم» (( (.

ومن األلفاظ األخرى التي جاء هبا القرآن الكريم وقد جاء بياهنا يف أحاديث

بأنا تعني حممد ًا وآل حممد (صلوات اهلل عليهم) هي تسميتهم
اإلمام عيلَّ 

باملتوسمني يف قوله تعاىل:
َّ

َ َ

َ

ْ َ ِّ

﴿إن ف ذل ِك لآليات ل ِل ُمت َوسم َ
ني﴾ [احلجر ،]75/واختلفت عبارات
ِ
ِ ِ
ٍ
املفرسين يف تفسري املتوسمني فذكروا هلا معاين عدة منها َّأنا بمعنى املتفرسني،
أو الناظرين ،أو املتفكرين ،واملتوسمون املتث ِّبتون حتَّى يعرفوا ِس َمة اليشء

وصفته وعالمته (( (.

أ َّما ما جاء عن اإلمام عيل يف معنى املتوسمني يف قوله تعاىل:
َّ

َ َ

َ

ْ َ ِّ

﴿إن ف ذل ِك آليات ل ِل ُمت َوسم َ
ني﴾ [احلجر ]75/قال:
ِ
ِ ِ
ٍ

ـوســم وأنـــا مــن بــعــده ،واألئــمــة مــن ذريتي
«كـــان رســـول اهلل املــتـ ِّ

املتوسمون» (( ( .وقد ذكر بعض املفرسين هذا القول  (( (.
ِّ

وقد أخرب اإلمام عيل عن أن متبعي أهل البيت هم النَّاجون يوم القيامة،

َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ
إذ قال املقصود هبذه اآلية ﴿ومِمن خلقنا أمة يهدون بِالق وب ِ ِه يع ِدلون﴾

[األعراف ،]181/هم فرقة واحدة من بني ثالث وسبعني فرقة من أمة
حممد إذ يقول:

 (( ( االحتجاج :الطربيس.377 / 1 :

 (( ( ظ :تفسري الرازي ،327 / 9 :ظ :تفسري اآللويس.54 / 10 :
 (( ( الكايف :الكليني.219 / 1 :

 (( ( تفسري فرات الكويف :فرات الكويف ،229 ،التفسري الصايف :الكاشاين.118 / 3 ،
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ِّ
لتفرتقن هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة ك ُّلها يف النَّار
«والذي نفيس بيده
َّ
ون بِ َْ
ال ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُلون﴾ فهذه التي تنجو،
﴿و ِم َّ ْن َخ َل ْقنَا ُأ َّم ٌة َ ْيدُ َ
َّإل فرقة واحدة َ
إن هذه اآلية أعطيت ألمتي كام أعطي موسى
وقد قال النبي من قبل َّ
مثلها ،قال« :هذه لكم وقد أعطي قوم موسى مثلها» (( ( ،ودلت األخبار
الكثرية عىل َّ
أن املراد بالذين هيدون باحلق هم األئمة وشيعتهم  (( (.

فمن اتبع أهل البيت إذن وكان من شيعتهم فبذلك فليفرحوا ففيه نجاهتم

وفوزهم يوم القيامة ،كام قال اهلل تعاىل:
ُْ

َ ْ

َْ

َ َ َ ََْْ

﴿قل بِفض ِل اللِ َّ َوب ِ َرحتِ ِه فبِذل ِك فليف َر ُحوا﴾ [يونس ،]58/قال اإلمام
خري ممَّا أعطي عدونا من َّ
الذهب
عيل يف هذه اآلية« :فليفرح شيعتُنا هو ٌ
والفضة» (( (.

املطلب الرابع :البداء.
البداء هوَّ :
أن اهلل يظهر للناس ما كان قد أخفاه عنهم ساب ًقا ،وبتعبري آخر

َّ
كالصدقة
الصاحلة
َّ
أن املراد من البداء هو تغيري املصري يف ظل الدُّ عاء واألعامل َّ
واالستغفار وصلة الرحم كام اتَّفق لقوم يونس ،فأظهر اهلل ما خفي عليهم
غيوا مصريهم باألَعامل الصاحلة ،قال
من الفرج
والتحرر من الشدَّ ة حيث َّ
ّ

َ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
سبحانه﴿ :فل ْول كنت ق ْرية آ َمنت فنفعها إِيمانها إِل ق ْوم يونس لما آ َمنوا كشفنا
َُْْ َ َ َ ْ
ُّ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ
َْ َ
ال ْ
ح
ل
إ
م
اه
ن
ع
ت
م
و
ا
ي
ن
ادل
ة
ا
ي
ال
ف
ي
ِز
عنهم عذاب
ني﴾ [يونس ]98/فظهر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
 (( ( كنز العامل :املتقي اهلندي.413 / 2 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.318 / 54 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.423 / 35 :
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هلم ما أخفى اهلل عنهم حيث كانوا مذعنني بالعذاب واهلالك ،فظهرت هلم

النجاة (( (.

َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ِّ َّ ً َ َ َ َ َ ُ َ
ول أن
﴿ولقد أرسلنا رسال من قبلِك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كن ل ِرس ٍ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُُّ
َّ ْ
َْ َ َ
َ ٌ
ُ ِّ َ َ
اب * َي ْم ُحو اللّ ما يش ُ
اء ويثبِت وعِنده أم
ت بِآي ٍة إِال بِإِذ ِن اللّ ل ِك أج ٍل ك ِت
يأ ِ
الْك َِتاب﴾ [الرعدَ ﴿ ]39-38/ي ْم ُحو ُ
اهلل( ﴾..هذه اآلية متصلة بام تقدم ووجه
ِ

اتصاهلا هو أنه ملا قال تعاىل:

َ ٌ
ُ ِّ َ َ
﴿ل ِك أج ٍل ك ِتاب﴾ اقتىض أن يدخل فيه أعامل العباد ،فبني أن اهلل تعاىل

يمحو ما يشاء ويثبتِ ،لئلَّ يتوهم َّ
أن املعصية مثبتة بعد التَّوبة ،كام هي قبل
التَّوبة ،وقيلَّ :
إن مما يمحى ويثبت الناسخ واملنسوخ ،وقيل يمحو ما يشاء
ويثبت ،مما يثبته امللكان ،ألنَّه ال يثبت َّإل ال َّطاعات واملعايص دون املباحات،

وقيل معناه يمحو ما يشاء من معايص من يريد التفضل عليه بإسقاط عقابه،
ويثبت معايص من يزيد عقابه واحلسنة يثبتها اهلل تعاىل قبل فعلها ،بمعنى َّأنم

سيعملوهنا ،فإذا عملوها أثبتها بأهنم عملوها ،فلذلك أثبت يف احلالني ،والوجه
يف إثباته ما يكون فيه من املصلحة واالعتبار ملن يفكر فيه بأن ما حيدث عىل

كثرته وعظمه ،قد أحصاه اهلل تعاىل وكتبه ،وذلك ال سبيل إليه إال من جهة علَّ م
الغيوب الذي يعلم ما يكون قبل ْ
أن يكون ،واعتبار املشاهدة له من املالئكة إذا

قابل ما يكون بام هو مكتوب ،مع أنَّه أهول يف الصدور ،وأعظم يف النُّفوس
مما يتصور معه ،حتى كان املفكر فيه مشاهد ًا له ،و(املحو) إذهاب أثر الكتابة،
واإلثبات اإلخبار بوجود اليشء ،ونقيضه النفي ،وهو اإلخبار بعدمه ،وقال

ابن عباس وجماهد :إنَّه تعاىل ال يمحو الشقاء والسعادة ،وقيل :مها يمحيان مثل
 (( ( اإليامن والكفر :الشيخ جعفر السبحاين.75 :
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سائر األشياء ،وقوله تعاىل:

َ َ ُ ُ ُّ ْ َ
ً
اب﴾ معناه أصل الكتاب ،ألنَّه ُيكتب أول :سيكون كذا
﴿وعِنده أم الكِت ِ

وكذا ،لكل ما يكون ،فإذا وقع كتب أنَّه قد كان ما قيل أنَّه سيكون)  (( (.

جاء يف معنى املحو واإلثبات أقوال :أحدها :إن ذلك يف األحكام من

الناسخ واملنسوخ ،والثاين :أنَّه يمحو من كتاب احلفظة املباحات وما ال جزاء
فيه ويثبت ما فيه اجلزاء من ال َّطاعات واملعايص ،وال َّثالث :أنَّه يمحو ما يشاء من

فضل فيسقط عقاهبا ويثبت ذنوب من يريد عقابه ً
ذنوب املؤمنني ً
عدل ،الرابع:

أ َّنه عام يف كل يشء فيمحو من الرزق ويزيد فيه ومن األجل ويمحو السعادة
والشقاوة ويثبتهام ،واخلامس :أنَّه يف مثل تقتري األرزاق واملحن واملصائب يثبته

يف أم الكتاب ثم يزيله بالدعاء والصدقة وفيه ٌّ
حث عىل االنقطاع إليه سبحانه،
والسادس :إنَّه يمحو بالتَّوبة مجيع ُّ
الذنوب ويثبت بدل الذنوب حسنات يب ِّينه
َّ

قوله تعاىل:

َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ً َ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ
﴿إِل من تاب وآ َمن وع ِمل عمل ص ِ
ات﴾
الا فأول ِك يبدل الل َّ سيئات ِِهم حسن ٍ

والسابع :أنَّه يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها
[الفرقانَّ ،]70/

كقوله:

ُ
َ َْ َ ْ َ
﴿ث َّم َأن ْ َشأْنَا م ِْن َب ْعده ِْم َق ْرنًا آ َ َخر َ
ين﴾ [املؤمنون ]31/وقوله ﴿ك ْم أهلكنا
ِ
ِ
ََُْْ َ ُْ ُ
ون﴾ [طه ]128/وروي ذلك عن اإلمام عيل ،وال َّثامن :إنَّه
قبلهم مِن القر ِ

يمحو ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس وبيانه فمحونا آية الليل وجعلنا

آية النَّهار مبرصة  (( (.

 (( ( ظ :التبيان :الطويس.258 / 6 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.42 / 6 :
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يف قول اإلمام أعاله أثبت نفي البداء عن اهلل تعاىل بل إنَّه قد عدَّ ه

الرضا قال :قال اإلمام عيل بن احلسني ،واإلمام عيل
كفرا ،روي عن اإلمام ِّ
ً
ابن أيب طالب:

َ ُ ُّ
َْ ُ
ّ َ ََ ُ ُْ ُ
اء َويثبِت َوعِندهُ أم
«كيف لنا باحلديث مع هذه اآلية ﴿يمحو الل َ ما يش
ْ َ
بأن اهلل تعاىل ال يعلم بيشء َّإل بعد
فأما من قالواَّ :
الكِت ِ
اب﴾ [الرعدَّ ،]39/

كونه ،فقد كفر وخرج عن التَّوحيد» (( (.
املطلب اخلامس :قدرة اهلل تعاىل

جعل اهلل سبحانه وتعاىل خللقه ً
سبل للوصول إليه وملعرفته وتنوعت تلك

السبل فمنها أن جعل خللقه عالمات وآيات فأمرهم بالتفكر والتدبر ،إذ يقول

تعاىل:

َ
ُ
َّ َ ْ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َّ ْ َ َّ َ َ َ
ات ِلول ْال ْ َ
اب﴾
ل
َي
ل
ار
ه
انل
و
ل
ي
الل
ف
ل
ات والر ِض واختِ ِ
﴿إِن ِف خل ِق السماو ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
َّ َ َ
[آل عمران ،]190/قال تعاىلَ ﴿ :وه َو الِي ِف السماءِ إِلٌ﴾ [الزخرف،]84/

السامء وحيق له العبادة يف األرض (( (.
أي حيق له العبادة يف َّ

«أي هو َّ
السامء إله مستحق للمعبودية وهو يف األرض إله أي
الذي هو يف َّ

الساموات واألرض وحده ،ويفيد تكرار (إله) كام
هو املستحق ملعبودية أهل َّ

السامء واألرض ،بمعنى تعلق
قيل التأكيد والداللة عىل أن كونه تعاىل إهلا يف َّ
ألوهيته هبام ال بمعنى استقراره فيهام أو يف أحدمها ،ويف اآلية مقابلة ملا يثبته
السامء واألرض إهلا أو آهلة ،ويف تذييل اآلية بقوله:
الوثنية لكل من َّ

 (( ( الغيبة :الطويس.430 :

 (( ( ظ التبيان :الطويس.215 / 9 :
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ُ

ْ

َْ

ِيم العلِ ُ
الك ُ
َ
﴿وه َو َ
يم﴾ [الزخرف ]84/الدَّ ُال عىل احلرص إشارة إىل وحدانيته

يف الربوبية التي الزمها احلكمة والعلم وهذه اآلية نظري قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ُ
الل َّ
َْ
َّ َ َ
ات َو ِف ال ْر ِض﴾ [األنعام ]3/ومفادها انبساط حكم ألوهيته تعاىل يف
ِف السماو ِ

الساموات ويف األرض من غري تفاوت أو حتديد)) (( (.
ُ

َ ُ َْ

ُُْ

أما قوله تعاىلَ :
﴿وه َو َمعك ْم أي َن َما كنت ْم﴾ [احلديد ،]4/املراد به املعية من
َّ

فإنا معية اإلحاطة والقيمومة،
حيث العلم بام يتناجون به واملشاركة هلم فيه َّ

الصابرين ،فإهنا معية إعانة  (( (.
بخالف املعية مع َّ

َ
ُُ
َ َ َ َّ ُ
َ ُ ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :ما يكون م ِْن نْ َوى ثلث ٍة إِل ه َو َرابِعه ْم﴾ [املجادلة،]7/

واملعنى «أنَّه عامل بأحواهلم ومجيع مترصفاهتم فرادى وجمتمعني ،ال خيفى عليه

يشء منها ،فكأنَّام هو معهم فهو مشاهدٌ هلم ،وعىل هذا يقالَّ :
إن اهلل تعاىل مع
اإلنسان حيث ما كان ،ألنَّه عامل ال خيفى عليه يشء من أمره حتى أنَّه ظاهر له

أتم الظهور ملن شاهده ممن هو معه يف املكان ،وحسن هذا ملا فيه من البيان ،فأ َّما
أن يكون معهم عىل طريق املجاورة فمحالَّ ،
ألن ذلك من صفات األجسام،

واهلل تعاىل ليس بجسم» (( (.

«وبذلك يظهر َّ
أن املراد بكونه تعاىل رابع ال َّثالثة املتناجني وسادس اخلمسة

يسارون ،ال مماثلته
املتناجني ،معيته هلم يف العلم ومشاركته هلم يف االطالع عىل ما ُّ

فإن ً
هلم يف تتميم العددَّ ،
يكون بانضاممه إىل مثله
كل منهم شخص واحد جسامين ِّ
 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي .5 / 7

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.184 / 19 ،345 / 1 :
 (( ( التبيان :الطويس.533 / 9 :
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عدد االثنني وإىل مثليه ال َّثالثة واهلل سبحانه منز ٌه عن اجلسمية بريء من املادية» (( (.
ممَّا تقدم يلحظ أن اإلمام علي ًاَّ بي مبادئ العقيدة اإلسالمية أوضح بيان،

فبي الصفات اإلهليةً ،
فضل عن توضيحه ألصول الدِّ ين األخرى من النبوة،
َّ
ٌ
متصل بالقرآن الكريم ،وبالنبي الذي أنزل
واإلمامة ،واملعاد فكان هذا ألنَّه

عليه القرآن الكريم.

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.184 / 19 :

الفصل الثاين
توظيف كالم اإلمام عيل
يف
فهم آيات األحكام الفقهية

توطئة
انتهجت الكتب الفقهية بصورة عامة تقديم مسألة الطهارة عىل غريها من

موضوعات العبادات األخرى بل ال تكاد جتد كتا ًبا يف الفقه َّإل ويبدأ بأحكام

الطهارة ثم أحكام الصالة؛ ذلك ألن الطهارة من أهم العبادات ،والطهارة

مقدمة وأساس هلا ،بل هي الرشط الذي يقدم عىل املرشوط أو هي عالقة تالزم
بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته فكلام حكم الشارع بوجوب فعل حكم

عقيب ذلك مبارشة بوجوب مقدماته (( (.

والزكاة ،عىل غريها
كالصالة،
ثم إن الفقهاء قدموا العبادات
والصيامَّ ،
ِّ
َّ
َّ
من موضوعات الفقه األخر؛ ألن العبادة سبب للتقرب إىل اهلل تعاىل ،وسبب
أيضا ،وإذا صلحت القلوب والنفوس صلحت
لصالح القلوب والنفوس ً
املعامالت ،التي تأيت بعد العبادات كاملعامالت املالية ،التي حيتاج إليها الناس

يف ِّ
الزواج أو النّكاح ،التي ال يستغني عنها اإلنسان؛
ثم تأيت أحكا ُم َّ
كل يومَّ ،
ثم يأيت غري ذلك من موضوعات الفقه املرتبة ترتي ًبا
ألنا من احلاجات الفطريةَّ ،
َّ
كم بني سابقه والحقه.
منطق ًيا حم ْ ً

 (( ( ظ :املعامل اجلديدة لألصول :حممد باقر الصدر.152 / 1 :
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جاء يف دعاء كميل الذي علمه اإلمام عيل للصحايب اجلليل كميل بن

زياد قوله:

َّ
فكأن هذا القول مرآة لآلية
«فإنَّك قضيت عىل عبادك بعبادتك» ( ( (،

الكريمة:

َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون﴾ [الذاريات« ،]56/العبادة هي
النس إِل ِلعبد ِ
﴿وما خلقت ِ
الن و ِ

اخلضوع اللفظي أو العميل الناشئ عن االعتقاد بألوهية املخضوع له» (( ( ،أي

االعتقاد بألوهية املعبود أو ربوبيته أو االعتقاد باستقالله يف فعله بأنَّه يملك

شأنًا من شؤون وجوده وحياته عىل وجه االستقالل  ( ( ( ،والعبادة هي أداء

تعاليم اهلل يف العقيدة والعمل  (( (.
قال اإلمام عيل:

تطهريا من ِّ
الشك والصالة تنزهيا عن الكرب ،والزكاة
«فرض اهلل تعاىل اإليامن
ً

والصيام ابتالء إلخالص املحق أو (اخللق) ،واحلج تقوية للدِّ ين،
تسبي ًبا للرزقِّ ،

واجلهاد ع ًزا لإلسالم ،واألمر باملعروف مصلحة للعوام ،والنهي عن املنكر رد ًعا

للسفهاء ،وصلة األرحام منامة للعدد ،والقصاص حقنًا للدماء ،وإقامة احلدود

إعظاما للمحارم ،وترك رشب اخلمر حتصينًا للعقل ،وجمانبة الرسقة إجيا ًبا للعفة،
ً
استظهارا
تكثريا للنسل ،والشهادات
وترك الزنا حتقي ًقا للنسب ،وترك اللواط
ً
ً

عىل املجاحدات ،وترك الكذب ترشي ًفا للصدق ،والسلم أمانًا من املخاوف،
 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.251 :
 (( ( اإلهليات :السبحاين.430 :

 (( ( ظ :االنتصار :العاميل.317 / 5 :

 (( ( ظ :رشح دعاء كميل :عز الدين اجلزائري.25 :
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تعظيم للسلطان» (( (.
نظاما لألمة والطاعة
واإلمامة ً
ً

نلحظ يف هذا احلديث الرشيف لإلمام عيل الكثري من أساسيات الدِّ ين

اإلسالمي إذ يبدأ بذكر اإليامن الذي هو أساس عقيدة املسلم ويعلل سبب

فرضه بال َّطهارة من الرشك وبذلك خيرج املسلم نفسه من الظلم قال تعاىل:
َّ

ِّ َ َ ُ ْ

َ

ٌ
ٌ
ْ
ثم ينتقل إىل العبادات الواجبة
﴿إِن الشك لظلم ع ِظيم﴾ [ لقامنَّ ]13/

كالصالة والصيام مع ذكر أمهيتهام ثم يأيت بذكر بعض الواجبات األخرى كصلة

ثم إىل بعض املحرمات وعىل هذا النسق ،كأنَّه يف هذا احلديث جيمع
الرحم َّ

أغلب أساسيات اإلسالم من أصول الدين وفروعه.

جاء يف وصية اإلمام عيل ملحمد بن احلنفية حيثه عىل طاعة اهلل:
ٍ
عاص،
وأن ال متيش هبام مشية
الرجلني أن ُت ْث ِق َلهام يف طاعته ْ
«وفرض عىل ِّ
َ
ْ
َ
َْ
َ ً
وقال عز وجلَ ﴿ :ول تم ِش ِف ال ْر ِض م َرحا﴾ [اإلرساء ،]37/فأخرب عنها َّأنا
تشهد عىل صاحبها يوم القيامة» (( (.

 (( ( هنج البالغة.56 – 55 / 4 :

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.171 / 15 :

املبحث األول
كالم اإلمام علي يف العبادات
أولَّ :
ً
الطهارة.
إن كلمة الطهارة قد نقلت يف العرف إىل معنى مناسب للمعنى اللغوي،

وهي حقيقة رشعية والطهارة هي كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم (( (.
يدل عىل ٍ
أصل واحدٌ صحيح ُّ
الطهارة :من طهر ،الطاء واهلاء والراء ٌ
نقاء
ِ
وزوال َدن ٍ
واصطالحا :النقاء ،رفع النجاسة ،سواء من حدث أو
َس ( ( (،
ً

غريه وهي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم عىل وجه له تأثري يف استباحة
الصالة فهي حالة حتصل بعد الوضوء والغسل والتيمم تبيح لصاحبها أحكام

الطاهرين (( (.

اهتم اإلسالم بالطهارة عىل وجه خمصوص ،ومما رشعه يف هذا املجال:

الوضوء ،وال ُغسل ،ونظافة الفم واألنف ،وقص األظافر ،واالبتعاد عن
 (( ( ظ :مفتاح الكرامة :السيد حممد جواد العاميل.21 – 20 / 1 :
 (( ( مقاييس اللغة :ابن فارس.428 / 3 :

 (( ( ظ :معجم ألفاظ الفقه اجلعفري :الدكتور أمحد فتح اهلل.272 / 1 :
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اخلبائث والدنَس والدَ َرن ،وذلك رعاية حلق اهلل تعاىل ،و َب ًّرا بعبيده وخلقه،
وحتقي ًقا ملقاصد دينية واجتامعية وصحية ،إذ َّ
إن هناك عبادات ال يصح أداؤها
َّإل بعد أن يتطهر هلا املكلف من اخلبث احليس ،واحلدث احلكمي املعنوي.
الوضــــــوء.
الوضوء مفتاح من مفاتيح ال َّطهارة التي توصل إىل العبادة ،أو كام يسميه

علامء األصول بالواجب الغريي أي واجب ألجل غريه كأن يكون مقدمة لغريه

من العبادات كام يف الصالة أو الطواف وغريها (( (.

توضح اآلية تفصيل كيفية الوضوء
حتكي لنا آية الوضوء كيفيته بإمجال فلم ِّ

ً
الروايات
مثل مقدار األعضاء التي جيب غسلها أو مسحها يف الوضوء ،لك َّن ِّ

التي وردت عن أهل البيت قد ب َّينت بصورة مفصلة طريقة الوضوء التي كان
النَّبي يعمل هبا (( (.

فعن اإلمام عيل قال:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
«واملحكم من القرآن مما تأويله يف تنزيله ،مثل قوله تعاىل﴿ :يا أيها الِين آ َمنوا
ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ُ
كمْ
َ
ُ
ُ
إِذا قمتم إِل الصلة ِ فاغ ِسلوا وجوهكم وأي ِديكم إِل المراف ِِق وامسحوا بِرءو ِس
ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ي ﴾ [املائدة ،]6/وهذا من املحكم الذي تأويله يف تنزيله،
وأرجلكم إِل الكعب ِ

ال حيتاج تأويله إىل أكثر من التنزيل ،ثم قال :وأما حدود الوضوء :فغسل الوجه

واليدين ،ومسح الرأس و الرجلني ،وما يتعلق هبا ،و يتصل ،سنة واجبة عىل

 (( ( ظ :املعامل اجلديدة لألصول :حممد باقر الصدر.152 / 1 :
 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.610/ 3 :
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من عرفها ،وقدر عىل فعلها» (( ( ،وعنه أيضا أنَّه قال« :ما أنزل القرآن إال
باملسح» (( (.

إذ ب َّينت هذه اآلية أحكا ًما كالوضوء ،التي تكون سب ًبا يف طهارة اجلسم
الروح ِ
اإلنسانية  (( (.
وصفاء ُّ
فالوضوء والغسل واجبان ملن وجد املاء ،وأما التيمم بالرتاب فرخصة ملن

مل جيد املاء ،روي عن اإلمام عيل:

فإن اهلل تعاىل فرض الوضوء عىل عباده
«الرخصة هي اإلطالق بعد النَّهي َّ

باملاء الطاهر ،وكذا الغسل من اجلنابة ،فقال:

ُ َ ُ َْ َ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
ِين آ َمنوا إِذا قمت ْم إِل الصلة ِ فاغ ِسلوا ُوجوهك ْم َوأي ِديك ْم إِل
﴿يا أيها ال
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ ْ ُ ُ ُ ً َّ َّ
َْْ
َ ْ
ُ ْ َ ْ ُ ُ
كْ
ال ْ َم َ
ام َس ُحوا ب ُر ُ
ي َوإِن كنت ْم جنبا فاطه ُروا َوإِن
ب
ع
ك
ال
ل
إ
م
ل
ج
ر
أ
و
م
ك
س
و
ء
و
ِق
ف
ا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُُْْ َْ َ َْ ََ َ َ َْ َ َ َ َ ٌ ْ ُ
اء َفلَمْ
ك ْم م َِن الْ َغائ ِِط أ ْو َل َم ْس ُت ُم النِّ َس َ
كنتم مرض أو ع سف ٍر أو جاء أحد مِن
َ ً َ ِّ ً
َ ُ َ ً َ َ َ َّ
اء فتيم ُموا ص ِعيدا طيبا﴾ [املائدة ،]6/فالفريضة من اهلل عز وجل الغسل
تدوا م
ِ

باملاء عند وجوده ال جيوز غريه ،والرخصة فيه إذا مل جيد املاء التيمم بالرتاب من
الصعيد الطيب» (( (.

«كان اإلمام عيل إذا توضأ مل يدع أحدً ا يصب عليه املاء ،فقيل له :يا أمري

أحب أن أرشك يف صاليت
املؤمنني ،مل َ ال تدعهم يصبون عليك املاء؟ فقال :ال
ُّ

أحدً ا» ،وقال اهلل تبارك وتعاىل:

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.18 / 27 :

 (( ( هتذيب األحكام :الطويس.63 / 1 :

 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.610/ 3 :
 (( ( بحار األنوار :العالمة املجليس.28 / 90 :
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َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ً َ َ ُ ْ ْ َ َ ِّ َ َ ً
شك ب ِ ِعبادة ِ َرب ِه أحدا﴾
﴿فمن كن يرجو ل ِقاء رب ِه فليعمل عمال ص ِ
الا ول ي ِ

[الكهف.( ((  ]110/

وسئل اإلمام عيل عن املسح عىل اخلفني ،فقال:
ُ
«بعد كتاب اهلل تسألني ؟»قال اهلل تعاىل:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
كمْ
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِذا قمتم إِل الصلة ِ فاغ ِسلوا وجوه ﴾ إىل قوله تعاىل:
َ ْ َ َْْ
ي﴾ [املائدة.( ((  ]6/
﴿إِل الكعب ِ

وعنه« :االستنجاء باملاء يف كتاب اهلل وهو قول اهلل عز وجل:
َّ

ُ

ُ

ْ َ ِّ

إن َ
ني َو ي ُّب ال ُمت َطهر َ
الل َّ ي ُّب اتلَّ َّواب َ
ين﴾ [البقرة ،]222/وهو خلق كريم
ِ
ِ
﴿ِ
ِ
ِ

وإزالة النجاسة واجبة وليس ألحد تركها» ( ( ( ،أي أن اهلل حيب مجيع أنواع
التوبة سواء كانت باالستغفار أو بامتثال كل أمر وهني من تكاليفه أو باختاذ كل
اعتقاد من االعتقادات احلقة ،وحيب مجيع أنواع التَّطهر سواء كان باالغتسال
والوضوء أو التطهر باألعامل الصاحلة أو العلوم الدينية ،وحيب تكرار التوبة

وتكرار التطهر (( (.
ثان ًياَّ :
الصالة.

الصالة :عمود الدين ،وأول ما حياسب املرء عليه يوم القيامة هي الصالة،
 (( ( من ال حيرضه الفقيه :الصدوق.43 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.285 / 77 :

 (( ( مستدرك الوسائل :مريزا حسني النوري.189 / 1 :
 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.122 / 2 :

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 103 .................

فقد كانت عىل املؤمنني كتا ًبا موقوتًا ،وكان من آداهبا وواجباهتا اخلشوع وحضور

القلب واإلقبال عليها برغبة َّ
فإن املصيل يكون بني يدي اهلل تعاىل وهذا ما جاء

ُمؤكدً ا عليه يف كتاب اهلل تعاىل وسنة أهل البيت.

(ولعل هذا هو ما جاء ذكره يف اآلية اآلتية ،فقبول العبادات ومن ضمنها

الصالة حيتاج إىل إخالص النية هلل تعاىل وتطهري القلب من آفة الرياء والنفاق:
َّ

َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ َ
َ َُْ َ
ُ
﴿ َوما منعه ْم أن تقبل مِنه ْم نفقاته ْم إِل أنه ْم كف ُروا بِاللِ َّ َوب ِ َرس ِ
ولِ َول يأتون
َّ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
الصلة إِل َوه ْم كسال َول ين ِفقون إِل َوه ْم ك ِرهون﴾ [التوبة ،]54/فالقرآن

أن قبول األعامل الصاحلة مرشوط ِ
كثريا عىل َّ
باإليامن) ( ( ( ،فام
الكريم ّ
يعول ً

يمنع هؤالء املنافقني أن يثابوا عىل نفقاهتم إال كفرهم باهلل تعاىل وبرسوله

َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
وذلك مما حيبط األعامل ويمنع من استحقاق الثواب عليها ﴿وال يأتون الصالة
َّ ُ ُ َ َ
إِال َوه ْم كسال﴾ [التوبة ،]54/أي متثاقلني واملعنى مل يؤدوها عىل الوجه الذي

ُأ ِمروا أن يؤدوها عليه:
َ ُ ُ َ

َّ

ُ

َ ُ َ

َ
﴿وال ين ِفقون إِال َوه ْم ك ِرهون﴾ [التوبة ،]54/ألهنم إنَّام يصلون وينفقون

للرياء والتسرت باإلسالم ال البتغاء مرضاة اهلل تعاىل ويف هذا داللة عىل َّ
أن الكفار
خماطبون بالرشائع ألنَّه سبحانه ذمهم عىل ترك الصالة والزكاة ولوال وجوهبام

عليهم مل يذموا برتكهام (( (.

وهذا تعليل تفصييل لعدم تقبل نفقاهتم ،وبعبارة أخرى بمنزلة بيان فسقهم،

الصالة والكره يف
وقد َعدت اآلية الكفر باهلل تعاىل ورسوله والكسل يف إقامة َّ

 (( ( تفسري األمثل :الشريازي.81 / 6 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.58 / 5 :
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اإلنفاق أركانًا لنفاقهم (( (.

وقد هنى اإلمام عيل عن التكاسل عند القيام للصالة ً
قائل:

ً
يفكرن يف نفسه فإنَّه
ناعسا ،وال
الصالة
«ال
َّ
يقومن أحدكم يف َّ
َّ
متكاسل وال ً

بني يدي اهلل عز وجل ،وإنَّام للعبد من صالته ما أقبل عليه منها» (( (.

أ َّما يف القرآن الكريم فقد هنى اهلل سبحانه ْ
أن تقوموا إىل الصالة وأنتم
سكارى فقيل منه سكر النوم ،وهي تفيد التعميم لغري النوم ،أي بكم نعاس
يمنعكم أن تعلموا ما تقولون يف ركوعكم وسجودكم وتكبريكم (( (.
وقد َّبي اإلمام عيل هيئة اخلشوع يف الصالة:

«ليخشع الرجل يف صالته فإنَّه من خشع قلبه هلل عز وجل ،خشعت جوارحه

فال يعبث بيشء» (( ( ،وهذا مصداق للمؤمن كام جاء يف اآلية الكريمة:
َْ َََْ ْ ْ ُ َ

َّ

ُ

َ َ

َ

ُ َ

﴿قد أفلح ال ُمؤمِنون  ال َ
ِين ه ْم ِف صلت ِِه ْم خا ِشعون﴾ [املؤمنون،]2 -1/

فاخلشوع يف الصالة خشية القلب ،وإلزام البرص موضع السجود أي حضور

القلب وتأثره وخوفه وطمعه ،ويظهر ذلك بالتوجه التام إىل الصالة ،وإىل اهلل
تعاىل ،إذ يظهر أثر البكاء يف العني ،واالضطراب يف القلب ،وترك املكروهات،
ً
وشامل ،والتثاؤب ،والفرقعة،
مثل العبث بالثياب أو اجلسد ،وااللتفات يمينًا

وغري ذلك (( (.

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.174 / 9 :
 (( ( اخلصال :الصدوق.613 :

 (( ( ظ :التفسري األصفى :الكاشاين.248 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.106 / 10 :

 (( ( ظ :الدرر امللتقطة يف تفسري اآليات القرآنية :حممد املازندراين.175 :
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يقول اإلمام:

«ليس ٌ
الصالة فال يشغلنَّكم عن أوقاهتا يشء
أحب إىل اهلل عز وجل من َّ
عمل ُّ

أقواما فقال:
فإن اهلل عز وجل ذ َّم
من أمور الدُّ نياَّ ،
ً
َّ

َ َ

َ

ُ

َ ُ َ

﴿ال َ
ِين ه ْم عن صلت ِِه ْم ساهون﴾ [املاعون ،]5/يعني َّأنم غافلون استهانوا
ِ
ولكن اهلل عز وجل ال
بعضا،
أن
صاحلي عدوكم ُيرائي بعضهم ً
بأوقاهتا ،اعلموا َّ
َّ
خالصا» (( (.
يوفقهم وال يقبل َّإل ما كان له
ً
َ ٌْ

ْ َ ِّ

فقوله تعاىل﴿ :ف َويل ل ِل ُمصل َ
ني﴾ [املاعون ،]4/هتديدٌ ملن يصيل عىل وجه
الرياء والسمعة ،إنَّام ُأطلق مع أنَّه رأس آية يقتيض متام اجلملة ،ألنه معرف بام
َّ

ثم َّبي ذلك بقوله:
الرياء والنفاقَّ ،
يدل عىل أنه أراد من يصيل عىل جهة ِّ
َّ

َ َ

َ

ُ

َ ُ َ

﴿ال َ
ِين ه ْم عن صلت ِِه ْم ساهون﴾ [املاعون ]5/أي ِّ
يؤخروهنا عن وقتها،
كأنم يسهون لِ َل ِ
وقيل :معناه غافلون َل ُه َ
هوهم عنها واللهو يوجب تأخريها
ون َّ

عن وقتها ألنَّه قال عن صالهتم  (( (.
وعنه يف قول اهلل عز وجل:
َ َ ِّ

ِّ َ

ْ

﴿فصل ل َِربك َوانَ ْر﴾ [الكوثر ،]2/قال« :النحر رفع اليدين يف الصالة نحو

الوجه» (( ( ،وقال يف بيان معنى تكبرية اإلحرام:

«من مل يعرف تأويل الصالة فصالته خداج ( ( ( ،يعني ناقصة قيل له :ما

 (( ( بحار األنوار :املجليس.100 / 10 :
 (( ( ظ :التبيان :الطويس.395 / 10 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.376 / 81 :
ِ
مقصة عن بلوغ متامها .لسان العرب :ابن منظور ،248/2 :مجهرة اللغة:
 (( ( خداج :نقصان ،أي ِّ
ابن دريد.215 / 1 :
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معنى تكبرية االفتتاح «اهلل أكرب»فقال :هو أكرب من أن يلمس باألمخاس ،ويدرك

باحلواس ،ومعنى اهلل هو الذي ذكرناه أنَّه خيرج اليشء من حد العدم إىل الوجود،

وأكرب أكرب من أن يوصف» (( (.

ظاهر السياق يف تفريع األمر بالصالة والنحر عىل االمتنان يف قوله:

َ َ ِّ ِّ َ ْ
﴿فصل ل َِربك َوانَ ْر﴾ إنَّه من شكر النعمة واملعنى إذا مننا عليك بإعطاء

الكوثر فاشكر هلذه النعمة بالصالة والنحر ،واملراد بالنحر ...إذ قال اإلمام
وروي هذا احلديث عن اإلمام الصادق وغريه من األئمة هو «رفع اليدين

يف تكبري الصالة إىل النحر ،وقيل :معنى اآلية صل لربك صالة العيد وانحر
البدن ،وقيل :يعني ِّ
قائم عند رفع رأسك من الركوع وقيل
واست َِو ً
صل لربك ْ
غري ذلك» (( (.

َ َّ ْ َ َ

َ

ََ َْ ُ

َ

َ َ ً

َ
جد ِلِ َّ فل تدعوا َمع اللِ َّ أحدا﴾ [اجلن،]18/
ويف قوله تعاىل﴿ :وأن المسا ِ

قال« :ما سجدت به من جوارحك هلل تعاىل فال تدعو مع اهلل أحدً ا» ( ( (﴿ ،
َْ َ َ
جد ِل َِّ﴾ «قيل :أنَّه السجود وقيل :إنَّه املواضع من اجلسد التي يسجد
المسا ِ

عليها واحدها مسجد أ َّما املسجد من األرض فهو موضع السجود» (( (.

قال رجل لإلمام عيل :ما معنى ِ
قول اإلمام يف الصالة :السالم عليكم؟

«إن اإلمام ُيرتجم عن اهلل ع َّز َّ
أمان
وجل ،ويقول يف ترمجته ألهل اجلامعةٌ :
فقالَّ :

 (( ( علل الرشائع :الصدوق ،320 / 1 ،بحار األنوار :العالمة املجليس.380 / 81 :
 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.211 / 20 :
 (( ( ميزان احلكمة :الريشهري.278 / 3 :
 (( ( التبيان :الطويس.146 / 1 :
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لكم من عذاب اهلل يوم القيامة» (( (.

َّملا أوجب اهلل تعاىل الصالة أوجب املحافظة عليها برشوطها وواجباهتا

وأركاهنا َّإل أنَّه تعاىل َّ
رخص للمصلني أداء الصالة مع فقدها لبعض رشوطها
يف بعض احلاالت كاخلوف من العدو أو يف حال املرض ،كأن تُصىل باإليامء من

قيام أو من جلوس أو ركوب وغري ذلك كل حال هلا حكمها اخلاص.
عز َّ
وجل:
ويف حديث له قال يف قوله َّ
َ

ُ

ََ

َّ َ

ْ ْ

َّ َ

ُ

َ

ُ َ َ ُ
وموا ِل َّ قانِت َ
َ
ات َوالصلة ِ الوسطى وق
ني﴾ [البقرة،]238/
ِ ِ
﴿حاف ِظوا ع الصلو ِ
ٍ
وسجود
أن يصيل الرجل صالة الفريضة عىل األرض ،بركو ٍع
«فالفرض ْ

رخص للخائف»
تام ،ثم َّ

(( (

َ ْ ُْ َ َ ً َ
َْ ً
خفت ْم ف ِرجال أ ْو ُركبانا﴾
فقال تعاىل﴿ :فإِن ِ

َّ َ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ ُْ
َ َ ً
الل َّ قِياما
[البقرة ،]239/ومثله قوله عز وجل﴿ :فإِذا قضيت ُم الصلة فاذك ُروا
ُ ُ ً ََ ُ ُ
ُ ْ
قائم
َوقعودا َوع جنوبِكم﴾ [النساء ،]103/ومعنى اآلية َّ
أن الصحيح يصيل ً

نائم،
واملريض يصيل قاعدً ا ومن مل يقدر أن يصيل قاعدً ا صىل مضطج ًعا و ُيومئ ً
فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة» (( (.

معنى ذلك أن اهلل تعاىل ملا أوجب املحافظة عىل الصلوات والقيام عىل أدائها

بأركاهنا ورشوطها ،بني من بعد أن هذه املحافظة عىل هذا احلد ال جتب إال مع
األمن دون اخلوف ،فقال:

َ ْ ُْْ َ َ ً َْ ُ َْ ً
عدوا فحذف املفعول إلحاطة
﴿فإن ِ
خفتم ف ِرجاال أو ركبانا﴾ فإن خفتم ًّ

عدو أو غريه ،وهذا القول أصح ألن
العلم به ،قيل :فإن كان بكم خوف من ٍّ
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.417 / 6 :

 (( ( مستدرك الوسائل :حسني النوري.403/ 6 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.29 / 90 :
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هذا احلكم ثابت عند حصول اخلوف سواء كان اخلوف من العدو أو من غريه،

وقيل إن املعنى :فإن خفتم فوات الوقت إن أخرتم الصالة إىل أن تفرغوا من
ً
رجال أو ركبانًا ،وعىل هذا التقدير اآلية تدل عىل تأكيد فرض
حربكم فصلوا

الوقت حتى يرتخص ألجل املحافظة عليه برتك القيام والركوع والسجود (( (.
صالة اجلمعة.
قال اإلمام عيل أنَّه ُسئل عن قول اهلل عز وجل:

ْ َ ْ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ
ِ
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِذا نودِي ل ِلصلة ِ مِن يوم المع ِة فاسعوا إِل ذِك ِر الل َِّ﴾

[اجلمعة ]9/قال:

السعي االشتداد ولكن يمشون إليها مش ًيا» (( ( ،وأنَّه كان يميش
«ليس َّ

تعظيم هلا ويعلق نعليه بيده اليرسى ويقول :إنَّه موطن هلل وهذا
إىل اجلمعة حاف ًيا
ً

عز وجل ال عىل َّ
واجب رش ًعا وال جيزي
أن ذلك يشء
تواضع من اإلمام هلل َّ
ٌ
غريه ،وال بأس باالنتعال والركوب إىل اجلمعة  (( (.

يوضح اإلمام معنى السعي الذي يف اآلية بأنه الذهاب إىل الصالة مش ًيا،

تعظيم هلا.
بل إنَّه يميش إليها حاف ًيا
ً

وعنه« :النَّاس يف اجلمعة عىل ثالث منازل رجل شهدها بإنصات وسكون

قبل اإلمام وذلك كفارة لذنوبه من اجلمعة إىل اجلمعة الثانية وزيادة ثالثة أيام
السن َِة َف َله ع ْش َأم ِ
ٌ
ورجل
ثالا ﴾ [األنعام،]160/
ُ َ ُ ْ
جاء بِ َْ َ
لقول اهلل تعاىلَ ﴿ :م ْن َ
 (( ( ظ :تفسري الرازي.386 / 3 :

 (( ( دعائم االسالم :القايض النعامن.182 / 1 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.167 / 1 :
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شهدها بلغط وقلق فذلك حظه ،ورجل شهدها واإلمام خيطب وقام يصيل ،فقد
السنة ،وذلك ممن إذا سأل اهلل تعاىل إن شاء أعطاه ،وإن شاء حرمه» (( (.
أخطأ ُّ

يتضح من قول اإلمام هنا أن صالة اجلمعة حسنة بعرش أمثاهلا ،وكفارة

السنَّة.
لذنوب عرشة أيام بعدها ،فهي ُسنَّة ،ومن تركها فقد أخطأ ُ
ً
ثالثا :الصيام وشهر رمضان.

َّ
إن من األفضل عند ذكر هذا الشهر الفضيل هو قول شهر رمضان ال رمضان

فقط ،وذلك لعظمة هذا الشهر واحرتامه وقدسيته وتأس ًيا بالقرآن الكريم فإنَّه

تعاىل يقول:

َّ ْ
َ ْ
َ َ َ
ُ
َ َ
ََ
﴿شه ُر َرمضان﴾ [البقرة ]185/أو الشهر ﴿فمن ش ِهد مِنك ُم الشه َر
ََْ ْ ُ
فلي ُصمه﴾ [البقرة ،]185/وهذا ما جاء يف كالم اإلمام عيل إذ يقول:

«ال تقولوا رمضان ،فإنَّكم ال تدرون ما رمضان؟ (( ( فمن قاله فليتصدق

َ ْ
َ َ َ
ّ
وجل ( ( ( ﴿شه ُر َرمضان﴾
وليصم كفار ًة لقوله ولكن قولوا كام قال اهلل ع ّز

[البقرة« ،»]185/وإن كان محله عىل االستحباب متعينًا» (( (.

الصيام املستحب وختصيصه بأيام دون
ثم يذكر لنا اإلمام عيلِّ 
ومن َّ
غريها حلكمة فيها وهي سالمة اجلسم وتزكيته من األمراضً ،
فضل عن تعظيم
 (( ( األمايل :الطويس.489 / 1 :
 (( ( الكايف :الكليني.69 / 4 :

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.320/ 10 :

 (( ( هذا َّمما أضافه الشيخ الكليني والعالمة املجليس إىل هذا احلديث ،الكايف ،100 / 4 :مرآة
العقول.214 / 16 :
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األجر ومضاعفته بعرشة أمثاله إذ يقول:

«صيام شهر الصرب (( ( وثالثة أيام يف كل شهر يذهبن ببالبل الصدر

(( (

(( ( َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ُْ
اء بِالسن ِة فله عش
﴿من ج
وصيام ثالثة أيام يف كل شهر صيام الدهر»
َ َ
أ ْمثال َِها﴾ [األنعام ،]160/إذ َّ
إن صيام رمضان ثالثون يو ًما وصيام ثالثة أيام

من كل شهر من بقية األشهر األحد عرش فيكون جمموعها ثالثة وثالثني يو ًما

وبجمعها مع أيام شهر رمضان تكون ثالثة وستني يو ًما واحلسنة بعرش أمثاهلا

فبذلك تكون الثالث والستون ثالثامئة وستني وبذلك يعادل صيام الدهر كام
ذكر اإلمام ذلك يف قوله.

ثم تأيت تفصيالت أحكام الصيام ومنها الوقت فقد جاء يف القرآن الكريم

امجال ذلك ووضح اإلمام املراد منه ،إذ قال:

َْ ْ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ
«ملا َ
ي لك ُم اليط األبيض م َِن الي ِط
أنزل اهلل تعاىل﴿ :وكوا واشبوا حت يتب
َْ
َْ ْ
األس َو ِد م َِن الفج ِر﴾ [البقرة ،]187/جعل الناس يأخذون خيطني أبيض وأسود

فينظرون إليهام وال يزالون يأكلون ويرشبون حتى يتبني هلم اخليط األبيض من
َْ ْ

اخليط األسود فبني اهلل ما أراد بذلك» (( ( ،فقال﴿ :م َِن الفج ِر﴾ [البقرة.]187:
وعنه أنَّه قال يف قول اهلل تعاىل:
َّ

ُ

ْ

ْ َ

َ َ ْ ْ

َ
خذنا إِن ن ِسينا أ ْو أخ َطأنا﴾ [البقرة ،]286/قال:
﴿ربنا ال تؤا ِ

«استجيب هلم ذلك يف الذي ينسى فيفطر يف شهر رمضان ،وقد قال رسول
 (( ( شهر الصرب :أي شهر رمضان ،من ال حيرضه الفقيه :الصدوق.83 :
 (( ( بلبلة الصدر :وسوسته .جممع البحرين :الطرحيي.236 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.100 / 94 :
 (( ( املصدر نفسه.311/ 93 :
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اهلل :رفع اهلل عن أمتي خطأها ونسياهنا وما أكرهت عليه فمن أكل ناسيا

يف شهر رمضان فليمض يف صومه وال يشء عليه واهلل أطعمه» ( ( (( ،ولعل
االستجابة ملا قالوا يف مقام إجابة الدعوة سمعنا وأطعنا وهو قول ينبئ عن

اإلجابة املطلقة من غري تقييد ثم التفتوا إىل ما عليه وجودهم من الضعف
والفتور ،والتفتوا أيضا إىل ما آل إليه أمر الذين كانوا من قبلهم وقد كانوا أمما

أمثاهلم اسرتمحوا رهبم وسألوه أن ال يعاملهم معاملة من كان قبلهم من املؤاخذة
واحلمل والتحميل ألهنم علموا بام علمهم اهلل أن ال حول وال قوة إال باهلل ،وأن

ال عاصم من اهلل إال رمحته ،والنبي وإن كان معصو ًما من اخلطأ والنسيان

لكنه إنام يعتصم بعصمة اهلل تعاىل ،ويصان به تعاىل فصح له أن يسأل ربه ما ال
يأمنه من نفسه ،ويدخل نفسه لذلك يف زمرة املؤمنني)  (( (.
ويف قضاء ما فات من شهر رمضان قال:

«يقيض شهر رمضان من كان فيه ً
مسافرا عدة ما َّ
اعتل أو سافر فيه
عليل أو
ً

ً
متصل وإن شاء مفرت ًقا قال اهلل عز وجل:
إن شاء
َ َّ ٌ

َ َّ

ُ َ

﴿ف ِعدة م ِْن أيامٍ أخ َر﴾ [البقرة ،]184/إذا أتى بالعدة فهو الذي عليه» (( (.
ويف بيان حد املرض املوجب لصاحبه اإلفطار قال:

«حد املرض الذي جيب عىل صاحبه فيه اإلفطار كام جيب عليه يف السفر

لقول اهلل عز وجل:
ََ

َ

ْ ُ

َ

ً َ

َ

َ َ

َ َّ ٌ

َ َّ

ُ َ

﴿فم ْن اكن مِنك ْم م ِريضا أ ْو ع سف ٍر ف ِعدة م ِْن أيامٍ أخ َر﴾ أن يكون العليل

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن املغريب.274 / 1 :
 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.257 / 2 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.274 / 1 :
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ال يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد يف علته وخاف منه عىل
أحس ضعفا فليفطر وإن وجد
نفسه وهو مؤمتن عىل ذلك ومفوض إليه فيه فإن َّ

قوة عىل الصوم فليصم كان املرض ما كان ،فإذا أفاق العليل من علته واستطاع

الصوم صام كام قال اهلل عز وجل:
َ َّ ٌ

َ َّ

ُ َ

﴿ف ِعدة م ِْن أيامٍ أخ َر﴾ بعدد ما كان عليال ال يقدر عىل الصوم أفطر يف ذلك

فإن كانت علته علة مزمنة
أو أمسك عن الطعام عىل ما ذكرناه يف باب السفرْ ،

ال يرجى منها إفاقة أو متادت به إىل أن ّ
أهل عليه شهر رمضان آخر فليطعم عن
كل يوم مىض له من شهر رمضان وهو فيه مريض مسكينًا واحدً ا نصف صاع
من طعام» (( (.

راب ًعـا :احلج.
من خطبة له يبني فيها فريضة احلج وحكمتها يقول فيها:

«وفرض عليكم حج بيته احلرام الذي جعله قبلة لألنام يردونه ورود األنعام

ويأهلون إليه ولوه احلامم وجعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته وإذعاهنم

لعزته واختار من خلقه سام ًعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف
أنبيائه وتشبهوا بمالئكته املطيفني بعرشه حيرزون األرباح يف متجر عبادته

ويتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه وتعاىل لإلسالم علام وللعائذين

حرما فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليه عليكم وفادته» (( ( ،فقال سبحانه:
ً
َ َ
ََ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً َ
ك َف َر فإ ِ َّن اهلل َغ ِ ٌّ
﴿ ِ
ن
ت م ِن استطاع إ ِ ْل ِه سبِيل َومن
ول ّ ع انلَّ ِ
اس ِ
حج الي ِ

 (( ( املصدر نفسه.278 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.27 / 1 :
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َ

َْ َ

عن العالم َ
ني﴾ [آل عمران.]97/
ِ
ِ

وسئل اإلمام عيل عن قول اهلل عز وجل:
ََ

ُّ ْ ْ

َ َّ

َ

َ

َْ َ

ن عن العالم َ
حج َ
﴿ ِ
ني﴾ اآلية ،فقال:
ول ّ ع انلَّ ِ
اس ِ
الي ِ
ِ
ت ..فإِن اهلل غ ِ ٌّ ِ

«هذا فيمن ترك احلج وهو يقدر عليه ،والسبيل :الزاد والراحلة ( ( (،

وقال :ما عبد اهلل بيشء أفضل من امليش إىل بيته» (( (.
وقال اإلمام عيل يف بيان معنى احلج األكرب:

«احلج األكرب يوم النحر ،واحتج بقول اهلل عز وجل:

َ ُ ْ
َْ ََََْ َ ْ ُ
﴿ف ِس
يحوا ِف األر ِض أربعة أشه ٍر﴾ [التوبة ،]2/فهي عرشون من ذي احلجة

واملحرم وصفر وشهر ربيع األول وعرش من شهر ربيع اآلخر ،ولو كان احلج
ويوما (( ( ،واحتج بقول اهلل عز وجل
األكرب يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ً
َ
ْ
َ
َ َ ُ
َ ْ َ ْ َ ِّ
َ َ َ ٌ ِّ
َ
َ
َّ
﴿وأذان من اللّ ورس ِ
ب﴾ [التوبة ،]3/وكنت أنا
ولِ إِل انل ِ
اس يوم الج األك ِ

األذان يف الناس فقيل له :فام معنى هذه اللفظة احلج األكرب؟ فقال :إنَّام سمي
حج فيها املسلمون واملرشكون ،ومل حيج املرشكون بعد
األكرب ألهنا كانت سنة َّ

تلك السنة» (( (.

وسميت األيام العرش من ذي احلجة يف القرآن الكريم باأليام املعلومات،

قال اإلمام عيل:

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.288 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.21 / 96 :
 (( ( الكايف :الكليني.290 / 4 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.322 / 96 :
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َْ ُ

َ َّ

ْ

ْ ُ

َّ
َ
َ
َ
ُ
ات﴾ [احلج،]28/
«يف قول اهلل عز وجل ﴿ويذكروا اسم اللِ َّ ِف أيامٍ معلوم ٍ

قال :األيام العرش ،وقال يف قوله تعاىل:

َ ْ ُُ ْ
َ َّ َّ ْ ُ َ
ات﴾ [البقرة ،]203/قال :التكبري يف أيام
ود
﴿واذكروا اللّ ِف أيامٍ معد ٍ

الترشيق يف دبر الصلوات ،ويف قول اهلل عز وجل:
ُ ْ ْ ُ

َََُ

ْ ُ

ُُ

ُ

ْ

ُ

ْ ْ

َْ

﴿ث َّم َلقضوا تفثه ْم َولُوفوا نذ َ
وره ْم َو َل َّط َّوفوا ب َ
يق﴾ [احلج،]29/
الي ِ
ِ
ت العتِ ِ

قال :التفث الرمي واحللق ،والنذور من نذر أن يميش والطواف هو طواف

الزيارة بعد الذبح ،واحللق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب» (( (.
ويف كيفية إحرام املريض جاء عنه أنَّه قال:

«املريض إذا أراد اإلحرام وهو متخوف عىل نفسه من الربد ،فليحرم وعليه

َ َ
َ ْ َ ٌ ِّ
ثيابه من الثياب ،وليكفر بام سامه اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه ﴿ف ِفدية من ِصيامٍ أ ْو
َ َ َ َ ُُ
صدق ٍة أ ْو نس ٍك﴾ [البقرة.( (( »]196/

ويف بيان كفارة صيام األيام العرش التي وردت يف قوله تعاىل:
َ َ

َ َ َ َّ

ْ ِّ

ََْ

َ

َ ُْ

ُ
ام ثالث ِة أيامٍ ف َ
الج َوسبع ٍة إِذا َرجعت ْم﴾ [البقرة ،]196/قال اإلمام
﴿ف ِصي
ِ

عيل:

«قبل الرتوية بيوم ،ويوم الرتوية ،ويوم عرفة ،فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة

صائم ،ويومني بعده ،وسبعة إذا رجع» (( (.
احلصبة _ يعني ليلة النفر _ ،ويصبح ً
ومن كتاب له كتبه إىل عامله عىل مكة املكرمة:

 (( ( بحار األنوار :املجليس.312-309 / 96 :
 (( ( مستدرك الوسائل :النوري.214 / 9 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.198 / 14 :
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«أما بعد فأقم للناس احلج وذكرهم بأيام اهلل واجلس هلم العرصين فأفت

املستفتي وعلم اجلاهل وذاكر العامل وال يكن لك إىل الناس سفري إال لسانك

فإنا إن ذيدت عن
وال حاجب إال وجهك وال حتجبن ذا حاجة عن لقائك هبا َّ
أبوابك يف أول وردها مل حتمد فيام بعد عىل قضائها وانظر إىل ما اجتمع عندك من

مال اهلل فارصفه إىل من قبلك من ذوي العيال واملجاعة مصيبا به مواضع املفاقر

الفاقة واخلالت وما فضل عن ذلك فامحله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا ومر أهل مكة
فإن اهلل سبحانه يقول:
أال يأخذوا من ساكن أجرا َّ
َ

َْ

ُ

ْ

﴿س َو ً
اء العاك ِف فِي ِه َو َ
الا ِد﴾ [احلج ،]25/فالعاكف املقيم به والبادي الذي

حيج إليه من غري أهله» (( (.
خامسا :اخلمس.
ً

ً
عوضا عن
«هو حق مايل يثبت لبني هاشم يف مال خمصوص باألصالة

الزكاة» (( (.

قال اإلمام عيل:

«وأما ما جاء يف القرآن من ذكر معايش اخللق وأسباهبا فقد أعلمنا سبحانه

ذلك من مخسة أوجه :وجه اإلمارة ،ووجه العامرة ،ووجه اإلجارة ،ووجه
التجارة ،ووجه الصدقات ،فأما وجه اإلمارة ،فقوله:

َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ َ َّ
ُْ ْ َ َ ََْ َ
ُ ُ َ ُ َ َّ ُ
ّ
ِ
التام
ول َو ِلِي القرب و
س
ِلر
ل
و
ه
س
خ
ل
ن
﴿واعلموا أنما غنِمتم من ش ٍء فأ
ِ
َ َْ َ
ِني﴾ [األنفال ،]41/فجعل هلل مخس الغنائم ،واخلمس خيرج من أربعة
والمساك ِ
 (( ( هنج البالغة.128–127 / 3 :

 (( ( مسالك األفهام ،الشهيد الثاين.457 / 1 ،
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وجوه :من الغنائم التي يصيبها املسلمون من املرشكني ،ومن املعادن ،ومن
الكنوز ،ومن الغوص» (( (.

وقد قسم الفقهاء األموال التي جيب فيها اخلمس إىل عدة أموال وهي:

غنائم احلرب ،واملعادن ،والكنوز ،ومن الغوص ،ما يفضل عن مؤونة السنة،

أرضا من مسلم ،احلالل إذا اختلط باحلرام وجب فيه
لو اشرتى الذمي ً
اخلمس (( (.

إذ أضاف الفقهاء ثالثة أقسام أخرى إىل التقسيم الذي ذكره اإلمام يف

قوله آنف الذكر ،ومما يبدو أن األقسام الثالثة األخرية قد تفرعت من قسم
الكنوز ألهنا يمكن أن تعدَّ من األموال املكنوزة ألنه قد مىض عليها احلول
فلذلك وجب فيها اخلمس.

واخلمس نصفان :نصف لإلمام املنتظرُ يرصف يف األمور التي ُيضمن

أو ُيرز رضا اإلمام يف رصفها فيها ،وبإجازة من احلاكم الرشعي ،أو يدفع
إليه ،والنصف اآلخر للفقراء وأبناء السبيل من اهلاشميني املؤمنني وكذلك

أيتام الفقراء املؤمنني منهم العاملني بفرائض دينهم القويم ،ويقصد باهلاشميني
الذين ينتسبون من جهة األب إىل هاشم جد النبي الكريم حممد ،( ((  من
األصناف املستحقني للخمس القائمني بأمور املسلمني قال اإلمام عيلَّ :
«إن

عز
للقائم بأمور املسلمني بعد ذلك األنفال التي كانت لرسول اهلل ،قال اهلل َّ
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.490 / 9 :

 (( ( ظ :رشائع اإلسالم ،املحقق احليل .135 – 134 / 1 ،ظ :مسالك اإلفهام ،الشهيد الثاين1 ،
.467 /

 (( ( الفتاوى امليرسة ،السيد عبد اهلادي حممد تقي احلكيم وفق فتاوى السيد السيستاين.239 ،

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 117 .................

َّ
وجل:

َْ َُ َ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َْ َ ُ
َ َّ ُ
ول﴾ [األنفال ،]1/وإنَّام سألوا
﴿يسألونك ع ِن النف ِ
ال ق ِل النفال ِلِ َّ والرس ِ

األنفال ليأخذوها ألنفسهم فأجاهبم اهلل بام تقدم ذكره ،والدليل عىل ذلك قوله

تعاىل:

َ ْ

َ َّ ُ

َ َ َْ

ُ

َ

ُ

ُ َ

ْ ُُْ

ْ

الل َّ َوأصل ُحوا ذات بينك ْم َوأطِيعوا َ
فاتقوا َ
الل َّ َو َرسولُ إن كنت ْم ُمؤمن َ
ني﴾
﴿
ِ
ِِ
ِ
ِ

[األنفال ،]1/أي ألزموا طاعة اهلل يف أن ال تطلبوا ما ال تستحقونه ،فام كان هلل

ولرسوله فهو لإلمام وله نصيب آخر من الفيء ،والفيء يقسم بقسمني :فمنه

عز ّ
وجل يف سورة احلرش:
ما هو خاص لإلمام وهو قول اهلل ّ

َّ َ َ
ُْ ْ َ َ ََْ َ
ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َّ ُ
ُ ََ ُ
الل َّ ع َرس ِ
﴿ما أفاء
التام
ول َو ِلِي القرب و
ولِ مِن أه ِل القرى ِ ِ
ف ول ِلرس ِ
َ ْ
َّ
َ َْ َ
يل﴾ [احلرش ،]7/وهي البالد التي ال يوجف (( ( عليها
والمساك ِ
ِني واب ِن السبِ ِ

بخيل وال ركاب ،والرضب اآلخر ما رجع إليهم ممَّا ُغصبوا عليه يف األصل،

قال اهلل تعاىل:
ِّ

َ

ٌ

َ

َ

َ ً

﴿إِن جاعِل ِف األ ْر ِض خلِيفة﴾ [البقرة ،]30/فكانت األرض بأرسها

آلدم ،ثم هي للمصطفني الذين اصطفاهم اهلل وعصمهم فكانوا هم اخللفاء
يف األرض ،فلام غصبهم الظلمة عىل احلق الذي جعله اهلل ورسوله هلم وحصل

ذلك يف أيدي الكفار وصار يف أيدهيم عىل سبيل الغصب حتى بعث اهلل رسوله
حممدً ا فرجع له وألوصيائه ،فام كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف

فصار ذلك مما أفاء اهلل به ،أي ممَّا أرجعه اهلل إليهم» (( (.

 (( ( (فام أوجفتم عىل حتصيله وتغنمه ً
خيل وال ركا ًبا ،وال تعبتم يف القتال عليه ،وإنَّام مشيتم إليه عىل
أرجلكم) الكشاف :الزخمرشي.26 / 7 :

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.531 / 9 :
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ويف سهم أويل القربى ّبي اإلمام عيل من هم القربى قائالً:

«نحن واهلل ِّ
الذين عنى اهلل بذي القربى ،الذين قرهنم اهلل بنفسه ونبيه،

فقال تعاىل:

َّ َ َ
ُْ ْ َ َ ََْ َ
ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َّ ُ
ُ ََ َ ُ
َّ
ِ
الل
اء
ف
﴿ ما أ
ع
التام
ول َو ِلِي القرب و
س
ِلر
ل
و
ف
ى
ر
ق
ال
ل
ه
أ
ِن
م
ِ
ول
س
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َّ
َ َْ َ
يل﴾ [احلرش ،]7/منا خاصة ومل جيعل لنا سهام يف الصدقة،
والمساك ِ
ِني واب ِن السبِ ِ

أكرم اهلل نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما يف أيدي الناس» (( (.
سادسا :الزكاة.
ً

من أخالق اإلسالم وآدابه أن حفظ للمسلم ماء وجهه فجعل له حقو ًقا

وواجبات ومن تلك الواجبات اإلنفاق بشتى صوره ،ومن صوره الزكاة ،وهي

أحد أركان اإلسالم ،قال اإلمام عيل:
َ

َ َ

«يف قوله تعاىلَ ﴿ :وآ َت َّ
الزكة﴾ [البقرة ،]177/الواجبة عليه إلخوانه

فإن مل يكن له مال يزكيه فزكاة بدنه وعقله وهو أن جيهر بفضل عيل
املؤمننيَّ ،

عمت ،واملحن إذا
والطيبني من آله إذا قدر ،ويستعمل التقية عند الباليا إذا َّ
نزلت ،وألعدائنا إذا غلبوا أو يعارش عباد اهلل بام مل يثلم دينه وال يقدح يف عرضه

وبام يسلم معه دينه ودنياه» (( (.

وقد بيَّ اإلمام مقدار املال الذي جتب فيه الزكاة ومعنى الكنز يف قوله تعاىل:
َّ

َ ْ

َ

َّ َ

ْ َّ َ

﴿ َوال َ
ِين يك ُ
نون اذله َب َوال ِفضة﴾ [التوبة ،]34/عن اإلمام عيل:
ِ

 (( ( الكايف :الكليني.539 / 1 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.385 / 24 :

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 119 .................

«ما زاد عىل أربعة آالف فهو كنز أدى زكاته أو مل يؤ ِّد ،وما دوهنا فهي

نفقة» (( (.

عز َّ
وجل:
وقد هنى اهلل تعاىل عن اإلنفاق مما َخ ُب َث من املال يف قوله َّ
َ َ َّ

َْ

َ

ُْ ُْ ُ َ

﴿وال تيم ُموا البِيث مِنه تن ِفقون﴾ [البقرة ،]267/وقد َّبي اإلمام عيل

ما املقصود من املال اخلبيث ً
قائل:

الربا ومن أموال خبيثة وكان
«كان النَّاس حني أسلموا عندهم مكاسب من ِّ

الرجل يتعمدها من بني ماله فيتصدق هبا فنهاهم اهلل عز وجل عن ذلك» (( (.
َّ

ومن صور االنفاق األخرى :الصدقة ،إذ ع ّلمنا النبي الكريم وأهل بيته

(عليهم الصالة والسالم) كيف أن ال نرد ً
سائل كام أمر اهلل تعاىل:
َ

َّ َ َ َ َ ْ َ

﴿ َوأ َّما السائ ِل فل تنه ْر﴾ [الضحى ،]10/ومن اآلداب التي علمنا اإلمام

عيل عند التصدق عىل السائل يقول:

السائل شيئًا فسلوه أن يدعو لكم ،فإنَّه جياب له فيكم وال جياب
«وإذا ناولتم َّ
فإن اهلل عز وجل يأخذها قبل
يف نفسه ..ولري َّد الذي يناوله يده إىل فِ ِيه فيقبلهاَّ ،
أن تقع يف يده كام قال ع َّز وجل:

ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َ َ ْ ُ ُ َّ
الص َد َقات َو َأ َّن اللََّ
﴿ألم يعلموا أن الل َّ هو يقبل اتلوبة عن عِبا ِده ِ ويأخذ
ِ
ُ َ َّ َّ ُ
الر ِ ُ
فإن الصدقة بالليل ِ
اب َّ
تطفئ
هو اتلو
حيم﴾ [التوبة ،]104/تصدقوا بالليل َّ َّ

الرب َّ
جل جالله» (( (.
غضب ِّ

يف هذه اآلية استفهام إنكاري بداعي تشويق الناس إىل إيتاء الزكاة ،وذلك

 (( ( املصدر نفسه.243 / 8 :

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.329 / 2 :
 (( ( اخلصال :الصدوق.619 :
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أهنم إنام يؤتون الصدقة هلل تعاىل وإنَّام يسلموهنا إىل الرسول أو إىل عامله وجابيه
بام أنه مأمور من دون اهلل تعاىل يف أخذها فإيتاؤه إيتا ٌء هلل تعاىل ،وأخذه أخذ من

اهلل تعاىل فاهلل سبحانه هو اآلخذ هلا باحلقيقة ،وقد قال اهلل تعاىل يف أمثاله:
َّ َّ

ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ

َ

َ َ َْ

َ ُ
ْ
َ
يه ْم﴾ [الفتح،]10/
﴿إِن الِين يبايِعونك إِنما يبايِعون الل َّ يد اللِ َّ فوق أي ِد ِ

وقال:

ْ

ْ

ْ

َ

َ

َ َ َ
َ َ َ َ
ت َولك َّن َ
الل َّ َرم﴾ [األنفال ،]13/وقال ً
قول عاما:
﴿وما َرميت إِذ رمي
ِ

َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ ُ
اع َ
الل َّ﴾ [النساء ،]80/فإذا ذكَّر النَّاس بمثل
﴿من ي ِط ِع الرسول فقد أط

قوله:

ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ّ
الل َّ ه َو
ات وأن
ق
د
الص
ذ
خ
أ
ي
و
ه
د
ا
ِب
ع
ن
ع
ة
ب
و
اتل
ل
ب
ق
ي
و
ه
َ
الل
ن
﴿ألم يعلموا أ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ ُ
الر ِ ُ
اب َّ
ربم
اتلو
حيم﴾ [التوبة ،]104/انبعثت رغباهتم واشتاقوا أن يعاملوا َّ

ويمسوا بأيدهيم يد ُه تنز َه عن عوارض األجسام وتعاىل عن مالبسة
فيصافحوه
ُّ

احلدثان (( (.

ساب ًعا :اجلهـاد.
يف بيان وجوب اجلهاد جاء عن اإلمام عيل أنَّه قال« :اجلهاد فرض عىل

مجيع املسلمني لقول اهلل تعاىل:

ُ َ َ َْ ُ ْ ُ
ك ُم ال ِقتال﴾ [البقرةْ ،]216/
فإن قامت باجلهاد طائفة من
﴿كتِب علي

املسلمني وسع سائرهم التَّخلف عنه ما مل حيتج الذين يلون اجلهاد إىل املدد ْ
فإن
احتاجوا لزم اجلميع أن يمدوهم حتى يكتفوا قال اهلل تعاىل:

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.213 / 9 :
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َ َ ْ ْ ُ َ

ْ

َ َّ ً

َ
﴿و َما كن ال ُمؤمِنون ِ َلن ِف ُروا كفة﴾ [التوبة ]122/فإن دهم أمر حيتاج فيه إىل

مجاعتهم نفروا كلهم» (( ( ،قال اهلل عز وجل:

َ ً
ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ ُ
ُ ْ َ
َ ً َ
﴿انْ ِف ُ
ب
ــ
س
ف
م
ــك
س
ف
يل الل َِّ﴾
ــروا ِ
خفافــا َوث ِقال َوجاهِــدوا بِأموال ِكم وأن ِ
ِ
ِ ِ

[التوبة.]41/

ومن أنواع اجلهاد ما ذكره اإلمام عيل قال:

«احلج جهاد كل ضعيف ،جهاد املرأة حسن التبعل ،ال خيرج املسلم يف اجلهاد
ُّ

مع من ال يؤمن عىل احلكم وال ينفذ يف الفيء أمر اهلل ع َّز َّ
وجل ،فإن مات يف ذلك
كان معينًا لعدونا يف حبس حقوقنا واالشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية» (( (.
وعنه يقول:

«واجلهاد عىل أربع شعب :عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والصدق

يف املواطن وشنآن الفاسقني ،فمن أمر باملعروف شد ظهر املؤمن ومن هنى عن
املنكر أرغم أنف الشيطان ،ومن صدق يف املواطن قىض الذى عليه ومن غضب
هلل تعاىل غضب اهلل له» (( (.

ويف بيان حكم الفرار من الزحف قال اإلمام عيل مب ِّينا قوله تعاىل:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ َ ُ َ ُّ ُ
وه ُم ْالَ ْدبَ َ
ار﴾
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِذا ل ِقيتم الِين كفروا زحفا فل تول

[األنفال« ]15/من َّفر ِمن رجلني يف القتال من ال َّزحف فقد َّفر من الزحف،

ومن َّفر من ثالثة رجال يف القتال من ال َّزحف فلم يفر» (( (.
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.341 / 1 :
 (( ( اخلصال :الصدوق.625 ،621 :
 (( ( الكايف :الكليني.51 / 2 :

 (( ( املصدر نفسه ،34 / 5 :هتذيب األحكام :الطويس.174 / 6 :
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فالقتال يف سوح احلرب ضد أعداء الدِّ ين والوطن فهذا هو اجلهاد األصغر

كام وصفه رسول اهلل ( (( وأ َّما اجلهاد األكرب وهو جهاد النفس فقد جاء يف
وصية لإلمام عيلُ لو ْل ِده وشيعته:
«اهلل اهلل يف اجلهاد لألنفس فهي أعدى العدو لكم فإنَّه قال اهلل تعاىل:
َّ

ْ َ ََ

ٌ

ُّ

َّ

ِّ

َ
َّ َ
وإن أول املعايص
﴿إِن انلَّفس لمارة بِالسوءِ إِل ما ر ِ
ح َم َرب﴾ [يوسفَّ ،]53/

تصديق النَّفس والركون إىل اهلوى» (( (.

فاجلهاد إذن عىل أنواع أشهرها القتال يف احلرب ،وهو أول ما يتبادر إىل األذهان

من هذه اللفظة ،لك َّن للجهاد أنوا ًعا أخرى إذ جاء بياهنا عن اإلمام عيل يف

أحاديثه آنفة الذكر ،فمنه احلج ومنه حسن معاملة الزوج بالنسبة للمرأة ،ومنه

وهو أمهها وكام سامه أهل البيت باجلهاد األكرب أال هو جهاد النفس.
ثام ًنا :األمر باملعروف.
قال تعاىل:

َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
ََْ َ َ
وف َوينه ْون ع ِن
ي َويأم ُرون بِالمع ُر ِ
﴿ولكن مِنكم أمة يدعون إِل ال ِ
ْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ
َ
ال ُمنك ِر َوأول ِك ه ُم ال ُمفلِ ُحون﴾ [آل عمران ،]104/فاألَمر باملعروف والنَّهي

عن املنكر ببعض مراتبهام واجبان كفائيان ،إذا قام هبام البعض سقط اإلثم عن
وتعرضوا
الباقني ،فإذا مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر أحدُ ،أثِ َم اجلميع،
َّ

«إن رسول اهلل بعث رسية فلام رجعوا قال :مرح ًبا بقوم قضوا اجلهاد األصغر
 (( ( قال اإلمام عيلَّ :
وبقي عليهم اجلهاد األكرب ،قيل يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب؟ قال :جهاد النفس» مشكاة األنوار :عيل

الطربيس.245 :

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.352 / 2 :
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عز َّ
وجل وعقابه وسخطه ،أ َّما إذا قام باألمر باملعروف والنّهي عن
لغضب اهلل َّ
املنكر بعض املسلمني ،فقد سقط عن اجلميع (( (.
قال اإلمام عيل:

َّ
فيول عليكم رشاركم ثم
«ال ترتكوا األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر

تدعون فال يستجاب لكم» (( (.
وعنه قال يف قوله تعاىل:
َْ

َْ َ ُ ْ َ

َ َ

َ
اس َم ْن يشي نفسه ابتِغ َ
اء م ْرضاة ِ الل َِّ﴾ [البقرة« ،]207/إن املراد
﴿وم َِن انلَّ ِ
ِ

باآلية الرجل يقتل عىل األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر» (( (.
وجاء عن اإلمام أنَّه قال لرجل:

مسلم أو هيود ًيا أو نرصان ًيا يف درهم خراج أو تبيع دا َّبة
«إ َّياك أن ترضب
ً

عمل يف درهم ،فإنَّا أمرنا أن نأخذ منه العفو» (( (َّ ،
لعل يف هذا القول إشارة إىل

قوله تعاىل:

َ َْ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ
َ
﴿ويسألونك ماذا ين ِفقون ق ِل العفو﴾ [البقرة ،]219/وقوله تعاىل:
ُ َْْ ْ
ُْ
﴿خ ِذ العف َو َوأ ُم ْر بِالع ْر ِف﴾ [األعراف.( (( ]199/

«عفو املال ما يفضل من النفقة ،وأمر بالعرف أي باملعروف اجلميل من
األفعال ،واحلميد من األخالق ،وأعرض عن اجلاهلني ال ِ
متار السفهاء ،وال
 (( ( الفتاوى امليرسة ،السيد عبد اهلادي احلكيم.326 ،
 (( ( هنج البالغة.77 / 3 ،

 (( ( ميزان احلكمة :الريشهري.1952 / 3 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.128 / 41 :

 (( ( ظ :مستدرك سفينة البحار :النامزي.296 / 4 :
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تكافئهم بمثل سفههم» (( (.
تاس ًعا :الدعاء.
يطول الكالم عن الدعاء ملا له من عظيم الفضل عند اهلل تعاىل فقد كثر الكالم

ّ
واحلث عىل املداومة عليه وأنَّه ير ُّد القضاء فهو
يف شأن الدعاء من بيان فضله

سبيل من سبل التواصل مع الباري َّ
جل شأنه فقد جاء القرآن الكريم حا ًّثا عىل

الدعاء وكذلك أهل البيت (عليهم الصالة والسالم) فقد قال اإلمام عيل:
 (( (
ثم تال هذه اآلية:
ُّ
«أحب األعامل إىل اهلل تعاىل يف األرض الدعاء» َّ ،

ُْ

ََُْ

ُ

ِّ َ َ ُ ُ ُ

َ
َ
ْ
ْ َ ْ
ثم َّبي اإلمام
﴿قل ما يعبأ بِكم رب لول دعؤكم﴾ [الفرقان ،]77/ومن َّ

احلكمة من تأخري إجابة الدُّ عاء قال:

السائل وأجزل
«ر ُّبام ُأ ِّخ َر ْت عن العبد إجابة الدعاء
َ
ليكون أعظم ألجر َّ

إلعطاء اآلمل» (( (.
عاشرا :التوبة.
ً

ذكر القرآن الكريم التوبة يف آيات متفرقة وأحداث خمتلفة ،وذكرت التوبة

بصورة عامة إذ يقول تعاىل:

َُ ُ َ ْ َ
يب﴾ [النساء« ،]17/أي يتوبون قبل املوت ألن ما بني
﴿يتوبون مِن ق ِر ٍ

 (( ( التفسري الصايف :الكاشاين.308 / 2 :

 (( ( الكايف :الكليني ،467 / 2 :جامع األخبار :السبزواري.364 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.372 / 90 :
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اإلنسان وبني املوت قريب ،فالتَّوبة مقبولة قبل اليقني باملوت ،وقيل :القريب

ما مل يعاين املوت ،وقيل :هو ما دام يف الصحة قبل املرض واملوت» (( ( ،وروي
عن اإلمام عيل أنَّه قيل لهْ :
مرارا؟ قال:
فإن عاد وتاب ً

«يغفر اهلل له ،قيل :إىل متى؟ قال :حتى يكون الشيطان هو املحسور» (( (،

وعنه:

تاب اهللُ عليه وأمر جوارحه أن تسرت عليه وبقاع األرض أن تكتم
تاب َ
«من َ

عليه وأنسيت احلفظة ما كانت تكتبه عليه» (( (.

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.35 / 3 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.15 / 6 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.84 / 6 :

املبحث الثاني
كالم اإلمام علي يف املعامالت
ً
أول :أحكام النكاح والشفاعة فيه:
هناك مجلة من املستحبات ترتبط بالنكاح ومقدماته من قبيل الشفاعة يف

الزواج والسعي للتزويج وغريها ،قال اإلمام عيل يف الشفاعة يف النكاح:

«أفضل الشفاعات أن تشفع بني اثنني يف نكاح حتى جيمع اهلل بينهام» (( (،

من املمكن أن يكون قول اإلمام هذا ممَّا يدخل يف معنى اآلية الكريمة:
َْ َ ْ َ َ َ ً َ َ ًَ َ ُ

َ َ

َْ

َ
﴿م ْن يشفع شفاعة حسنة يك ْن لُ نص ٌ
يب مِنها﴾ [النساء ،]85/الشفاعة
ِ
احلسنة :هي التي ر ِ
وع َي هبا حق مسلم ،ودفع هبا عنه رش أو جلب إليه خري (( (،
ُ
وابتغي هبا وجه اهلل ومل تؤخذ عليها رشوة ،وكانت يف أمر جائز ال يف حدٍّ من

حدود اهلل وال يف حق من احلقوق .عن اإلمام عيل أنه كان يقول :إذا تزوج
الرجل املرأة فدخل هبا أو مل يدخل هبا حرمت عليه أمها وذلك لقول اهلل تعاىل:
ُ

ُ

ُ

﴿وأ َّمهات ن ِسائ ِك ْم﴾ [النساء ،]23/ويف قول اهلل عز وجل:

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.46 / 20 :
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.440 / 1 :

127

 .................................... 128توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

َ َْ

َ َ َ َ ُ ُ

ِّ َ

َ
﴿ول تنك ُِحوا َما نكح آ َباؤك ْم م َِن النساءِ﴾ [النساء ،]22/قال:

إذا نكح رجل امرأة ثم تويف عنها أو طلقها مل حتل ألحد من ولده إن دخل هبا

أو مل يدخل هبا وال يتزوج الرجل امرأة جده وهي حمرمة عىل ولده ما تناسلوا:
َ ْ َ َ ُ

ُْْ َْ

َْ

َّ

َْ َ ََ

ْ
َ
ي إِل ما قد سلف﴾ [النساء ،]23/قال:
﴿وأن تمعوا بي الخت ِ

أن ً
ثم أتى ً
أرضا أخرى فنكح أختها وهو ال يعلم فعليه
ولو َّ
رجل نكح امرأة َّ

إذا علم أن ينزع عنها» (( (.
وعنه:

«ال جيوز للمسلم التزوج باألمة اليهودية وال النرصانية ألن اهلل تعاىل قال:
ْ

ُ ُ ُْ
ْ ََ
ِنات﴾ [النساء ،]25/وقالِ :
كر َه ذلك رسول اهلل
﴿مِن فتيات ِكم المؤم ِ

التزويج هبا لئال يسرتق ولده اليهودي والنرصاين» ( ( ( ،لكن اهلل أباح نكاح
املرشكات يف حال لو ق ّلت النساء املسلامت وقد ب ّينه اإلمام عيل بقوله:

«إنَّام َّ
أحل اهلل نساء أهل الكتاب للمسلمني إذا كان يف نساء اإلسالم ق َّلة فلام

كثر املسلامت قال اهلل عز وجل:
َ َْ

ْ ْ َ

َ

ُْ

ُ
ُ
َ
شك ِت ح َّت يؤم َِّن﴾ [البقرة ،]221/وقال تعاىل:
﴿ول تنكِحوا الم ِ
َ ُْ

ُ

َ

ْ َ

َ
﴿ول تم ِسكوا ب ِ ِعص ِم الك َواف ِِر﴾ [املمتحنة.( (( »]10/

سئل اإلمام عيل عن قول اهلل تعاىل:

ْ ٌَ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُُ ً َ ْ ً ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
﴿وإ ِ ِن ام َرأة خافت مِن بعلِها نشوزا أ ْو إِع َراضا فل جناح علي ِهما أن يصلِحا
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.234 – 233 – 232 / 2 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.380 / 100 :

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.250 – 249 / 2 :

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 129 .................

ُّ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً َ ُّ ْ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
الش َّح َوإ ْن ُتْس ُنوا َو َت َّت ُقوا َفإ َّن َ
الل َّ
س
ت النف
ِ
ض ِ
بينهما صلحا والصلح خي وأح ِ
ِ
ِ
َ َ َ ََْ ُ َ
ون َخب ً
ريا﴾ [النساء ،]128/فقال:
كن بِما تعمل
ِ
«ذلك الرجل يكون هل امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون دميمة فيميل

عنها ويريد طالقها وتكره يه ذلك فتصاحله ىلع أن يأتيها وقتا بعد وقت أو ىلع

أن تضع هل حظها من ذلك» (( ( ،وأ َّما قوله تعاىل:

َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َ ً ْ َ ْ
َ ْ ُْ
َ َ ً ْ َْ َ ْ ُ َ
خفت ْم ِشقاق بينِ ِهما فابعثوا حكما مِن أهلِ ِه َوحكما مِن أهلِها إِن ي ِريدا
﴿وإِن ِ
ْ َ ً ُ َ ِّ
ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ً
يما َخب ً
ريا﴾ [النساء ،]35/فقال:
إِصلحا يوف ِق الل َّ بينهما إِن الل َّ كن علِ
ِ

«ليس للحكمني أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل واملرأة ،ويشرتطان عليهام إن

شاءا فر َقا ،فإن مجعا فجائز ،وإن فرقا فجائز» (( (.
شاءا مج َعا ،وإن َ
َ
ثان ًيا :أحكام املهر.

كانت يف اجلاهلية بعض الطرق يف النكاح غري صحيحة ألن فيها غبنًا حلق

املرأة ومنه حقها يف املهر فجاء اإلسالم ناه ًيا عن ذلك وحمر ًما له.
روي عن رسول اهلل:

«أنَّه هنى عن نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل عىل أن

ينكحه اآلخر ابنته ،وليس بينهام صداق وقال ال شغار يف اإلسالم» (( ( ،وقال
يبي صحة العقد دون تسمية أو ذكر املهر
معرفا نكاح الشغار ثم ِّ
اإلمام عيلِّ 

لكن ال يصح الزواج إال بإعطاء املرأة شيئا ،قال:
 (( ( مستدرك الوسائل :حسني النوري.78 / 15 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.348 / 21 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.223 / 2 :
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«هو نكاح كانت اجلاهلية تعقده عىل هذا وال بأس بعقد النكاح عىل غري

تسمية ولكن ال يدخل هبا حتى يعطيها شيئًا ،قال اهلل عز و جل:

َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ً
﴿ل جناح عليكم إِن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا لهن ف ِريضة﴾

عز وجل يف قصة موسى:
[البقرة ،»]236/وقال يف قول اهلل َّ

ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ
ِّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
حج ٍج فإِن
مان ِ
﴿إِن أ ِريد أن أن ِ
ي ع أن تأجر ِن ث ِ
كحك إِحدى ابنت هات ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ ْ ُ َّ َ ْ َ
ََْ ْ َ َ ْ ً َ ْ ْ َ
يد أن أشق عليك﴾ [القصص ،]27/فقال
شا ف ِمن عِن ِدك وما أ ِر
أتممت ع

عيل:

سمها وال ُّ
حيل النكاح يف اإلسالم بأجرة لويل املرأة
َع َقدَ النكاح عىل أجرة َّ

أحق بمهرها» (( (.
ألن املرأة ُّ

وقال اإلمام عيل يف قوله تعاىل:

ِّ َ َ َ َ
ًَ
َ ُ
اء ص ُدقات ِِه َّن ِنْلة﴾ [النساء« ،]4/أعطوهن الصداق الذي
﴿وآ َتوا النس

استحللتم به فروجهن ،فمن ظلم املرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد
استباح فرجها زنًا» (( (.
قوله تعاىل:

َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ ً َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ُ ُ َ ً
ش ٍء مِنه نفسا فكوهُ هنِيئا
﴿وآ َتوا النساء صدقات ِِهن ِنلة فإِن طِب لكم عن
َ ً
م ِريئا﴾ [النساء( ،]4/يقصد من اآلية لو تنازلت الزوجة عن يشء من املهر

أقر ِ
اإلسالم
ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل املوهوب له ،وإِنَّام َّ
هذا املبدأ لكيال تكون البيئة العائلية واحلياة الزوجية ميدانًا لسلسلة من القوانني
مرسحا للتالقي العاطفي ِ
اإلنساين،
العصيبة واملقررات اجلافة ،بل يكون
ً

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.225 – 223 / 2 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.352 / 100 :
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وتسود يف هذه احلياة املح ّبة واملودة يف إطار ما أباحته األحكام والقوانني

اإلسالمية) (( ( ،وقد جاء ذلك احلكم واضحا رصحيا يف حديث اإلمام عيل
إذ روي «أن ً
رجل أتى اإلمام علي ًا فشكا إليه وجع بطنه فقال:

َأ َ
لك زوجة؟ قال نعم فقال :له استوهب منها شيئًا ط ِّيب ًة به نفسها من
ماهلا ثم ِ
اشرت به ً
عسل ...إىل أن قال قال سبحانه:
َ ْ

َ ُ

َ

َ

ُْ َْ ً

َ ُُ

َ ً َ

ً

﴿فإن ط ْ َ
ِب لك ْم ع ْن ْ
ش ٍء مِنه نفسا فكوهُ هنِيئا م ِريئا﴾ [النساء»]4/
ِ

 (( (

فقد قرن املفرسون رشحهم وتفسريهم هلذه اآلية هبذه الرواية  (( (.
ً
ثالثا :الرضاع:

ورد يف القرآن الكريم احلديث عن الرضاع وأحكامه إذ يقول تعاىل:

َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ
الرضاعة َوع
ي ل ِمن أراد أن يتِم
﴿والو ِ
ي كمِل ِ
الات ير ِضعن أولدهن حول ِ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ ُ ُ َّ َ ْ
ُ َ َّ َ َ ٌ
ْ ََ
ُ َ ُ َْ ٌ
ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ
الة
وف ل تكلف نفس إِل ُوسعها ل تضار و ِ
المولو ِد لُ ِرزقهن َوك ِس َوتهن بِالمع ُر ِ
ََ َ ََ َُْ ٌ َُ ََ َ ََ
َُْ
ع ال ْ َ
ُْ َ َ َ ْ ََ َ َ ً َ ْ ََ
بِولِها ول مولود ل بِو ِ
له ِ و
اض مِنهما
و
ار ِ
ث مِثل ذل ِك فإِن أرادا ف ِصال عن تر ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ ُ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َْ ُ
َُ َ َ ْ ُ
َ ُ
وتشاو ٍر فل جناح علي ِهما وإِن أردتم أن تس
ت ِضعوا أ ْولدك ْم فل جناح عليك ْم
َ
َ
ُ
َّ ُ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ
َ ْ ُ
ون بَ ِص ٌ
ري﴾
الل َّ َواعلموا أن الل َّ بِما تعمل
وف َواتقوا
إِذا سلمتم ما آ َتيتم بِالمع ُر ِ

[البقرة.]233/

الزواج
هذه اآلية يف الواقع استمرار للموضوعات املتع ِّلقة بمسائل َّ

الرضاع ،وتذكر بعبارات مقتضبة
مهمة هي مسألة ّ
والطالق ،وتبحث مسألة َّ
 (( ( تفسري األمثل :الشريازي.101 / 3 :
 (( ( عوايل الآليل :األحسائي.36 / 2 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان ،11 / 3 :ظ :تفسري العيايش ،233 / 1 :ظ :تفسري امليزان.25 / 4 :
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الرضاع املختلفة ،من مدة
يف الوقت نفسه
معنى عميق اجلزئيات متع ِّلق ًا بأحكام ِّ
ً

ونفقة وغريها (( ( ،ففي بيان مدة الرضاع قال اإلمام عيل:

«ما كان يف احلولني فهو رضاع وال رضاع بعد الفطام قال اهلل عز وجل:

ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ
ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ
الرضاعة﴾
ي ل ِمن أراد أن يتِم
ِل
م
اك
ي
ل
و
ح
ن
ه
الد
و
أ
ن
ع
ض
ر
ي
ات
وال
ِ
﴿وال
ِ
ِ
ِ

[البقرة.( (( »]233/

ويف قول اهلل عز وجل:
ََ ْ

ُْ

َ

وار ِث مِثل ذل ِك﴾ قال:
﴿وع ال ِ

بأمه يف رضاعه وليس هلا أن
«هنى اهلل ع َّز وجل أن يضار بالصبي أو يضار ِّ

َ ْ ََ َ َ ً َ ْ َ
َُْ
َ
اض مِنهما﴾ كام
تأخذ يف رضاعه فوق حولني كاملني ﴿فإِن أرادا ف ِصال عن تر ٍ

قال اهلل عز وجل كان ذلك إليهام والفصال الفطام وال ينبغي للوارث أن يضار
املرأة فيقول ال أدع ولدها يأتيها» (( (.

أ َّما فضل رضاعة الصبي من لبن أمه وما َل ُه من الربكة ،فقد روي يف ذلك

عن اإلمام عيل أنَّه قال:

الصبي أعظم بركة عليه من لبن ِّأمه» (( (( ،وقد جيب
«ما من لبن رضع به َّ

عليهن كام إذا مل يرتضع إال من أمه أو ال يعيش إال بلبنها أو ال يوجد غريها

حولني كاملني تامني أكده به ألنَّه مما يتسامح فيه ملن أراد أن يتم الرضاعة هذا
احلكم ملن أراد إمتام الرضاع أو متعلق بـ(يرضعن) أي ألجل أزواجهن فإن

 (( ( ظ :تفسري األمثل :الشريازي.175 / 2 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.241 / 2 :
 (( ( املصدر نفسه.290 :

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.452 / 21 :

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 133 .................

نفقة الولد عىل والده وفيه حتديد ألقىص مدة الرضاع وجتويز للنقص عنه (وعىل

املولود له) الذي ُولدَ له وهو الوالد وفيه إشارة إىل أن الولد لألب وهلذا ينسب
إليه وإنام مل يقل عىل الزوج ألنه قد يكون غري الزوج كاملطلق وللتنبيه عىل

املعنى املقتيض لوجوب اإلرضاع و ُمؤن املرضعة عىل األب (رزقهن) مأكوهلن
وكسوهتن إذا أرضعن ولده باملعروف بام يعرفه أهل العرف (ال تكلف نفس إال

وسعها) تعليل إلجياب املؤن والتقييد باملعروف وما بعده تفصيل له وتقرير أي

ال يكلف كل منهام اآلخر ما ليس يف وسعه وال يضاره بسبب الولد (ال تضار
والدة) زوجها بولدها بسبب ولدها بأن ترتك ارضاعه تعنتًا أو غي ًظا عىل أبيه

وال سيام بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه يف
أيضا امرأته بولده بسبب ولده
شأن الولد ،أو ال مولود له أي ال يضار املولود له ً

بأن ينزعه منها ويمنعها عن إرضاعه إن أرادته وال سيام بعدما ألفها الولد أو
يكرهها عليه أو يمنعها شي ًئا مما وجب عليه) (( (.

روي «أن عمر ًا أيت بامرأة وضعت لستة أشهر َف َه َّم برمجِها ،فبلغ ذلك عل ًيا

فقال:

ليس عليها رجم ،فبلغ ذلك عمر ًا فأرسل إليه يسأله ،فقال عيل:

َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ
ي ل ِمن أراد أن يتِم الرضاعة﴾
﴿والو ِ
ي كمِل ِ
الات ير ِضعن أولدهن حول ِ

[البقرة ،]233/وقال:
َُُْ

َ ُ ََ ُ َ َ ْ

َ
﴿وحله َوف ِصالُ ثلثون شه ًرا﴾ [األحقاف ،]15/فستة أشهر محله وحوالن

متام ،الحدَّ عليها وال رجم عليها ،قيلَّ :
فخل عنها» (( (.
 (( ( التفسري الصايف :الكاشاين.286 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.180 / 40 :
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ومن هذا يتضح لنا بجالء ال غبار معه وباطمئنان ال ريب فيه أن اإلمام

ينطق والقرآن الكريم حارض عنده من أوله إىل آخره َّ
فإن مجع اآليات مع بعضها
واخلروج بنتيجة احلكم الصائب املوافق ملا يريده القرآن الكريم وما يقتنع به

اجلميع أنَّه نابع من القرآن الكريم وال خيرج َّإل ممن سار املعنى القرآين يف عروقه

حضورا تا ًّما وهو باكورة الباحث
سري الدِّ ماء فيها واملصداق قد حرض يف ذهنه
ً
يسه اهلل ملن يدِّ كر مع أنَّه يف
يف توظيف كالمه يف فهم هذا الكتاب الكريم الذي ّ

أ ِّم الكتاب عيل حكيم.

وهذا ما أدى إىل أن استشهد هبذه الرواية كثري من العلامء يف تفاسريهم ،يف

أيضا
تفسري القمي وتفسري الصايف وتفسري نور الثقلني ،وغريهم  ( ( ( ،وجاء ً

عن اإلمام عيل أنَّه قال:

«ال تلد املرأة ألقل من ستة أشهر» (( (.
راب ًعا :الطالق.

جاء عن اإلمام عيل قال:

«إذا أراد الرجل الطالق طلقها من قبل عدهتا يف غري مجاع ،فإنَّه إذا طلقها

واحدة ثم تركها حتى خيلو أجلها وشاء أن خيطب مع اخلطاب فعل ،فإن راجعها
أيضا
قبل أن خيلو األجل أو العدة فهي عنده عىل تطليقة ،فإن طلقها الثانية فشاء ً

أن خيطب مع اخلطاب إن كان تركها حتى خيلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن

َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ُ
ينقيض أجلها فإن فعل فهي عنده عىل تطليقتني ﴿فإِن طلقها فل تِل لُ مِن بعد

 (( ( ظ :تفسري القمي ،297 / 2 :تفسري الصايف :الكاشاين ،14 / 5 :نور الثقلني :احلويزي.14/5 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.382 / 21 :
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َ

َْ َ َ ً

َ

ح َّت تنكِح ز ْوجا غ ْ َ
يهُ﴾ [البقرة.( (( »]230/

وعنه يف قول اهلل تعاىل:

ََ ُْ ُ ُ
َ ْ َْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ ُ
َُْ
ض ً
وه َّن ِ َ
ارا ِلَعتدوا َومن يفعل ذل ِك فقد ظل َم نفسه﴾
﴿ول تم ِسك

[البقرة ،]231/قال:

ثم يدعها حتَّى إذا كاد أن
الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة َّ
«هو َّ

خيلو أجلها راجعها وليس له هبا حاجة ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كان

أجلها أن خيلو وال حاجة له هبا إال ليطول العدة عليها ويرض يف ذلك هبا فنهى اهلل
ع َّز وجل عن ذلك» (( (.

ٍ
رجل تزوج أ َمة فطلقها طال ًقا ال ُّ
حتل له َّإل بعد
«سئل اإلمام عيل عن
ُ

ثم اشرتاها هل ُّ
حيل له أن يطأها بملك اليمني قال:
زوج َّ

فأما التي حرمتها فقوله تعاىل:
أحلتها آية وحرمتها آية أخرى َّ

َ
يهُ
﴿ف َل َت ُِّل َلُ م ِْن َب ْع ُد َح َّت َت ْنك َِح َز ْو ًجا َغ ْ َ
وأما التي
[البقرة،]230/
﴾
َّ

أحلتها فقوله:

َ
َ َ َ ْ ََْ ُ ُ
﴿أ ْو َما ملكت أيمانك ْم﴾ [النساء ،]3/وأنا أكره ذلك وأهنى عنه نفيس

وولدي» (( (.
ُ

وروي عن اإلمام يف حكم املرأة املطلقة التي تدعي احلمل ،قال:

«إذا طلق الرجل امرأته فادعت َّأنا حبىل انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت
 (( ( الكايف :الكليني.69 / 6 :

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.295 / 2 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.298 :
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َّ
فأما إن
ثم قد بانت منه فهذا إذا مل يكن يتبني محلهاَّ ،
وإل فاعتدَّ ت ثالثة أشهر َّ

أنفق عليها حتى تضع َحلها كام قال اهلل تعاىل:
تعني َّأنا حامل َ
َ
ْ

ُ ُ َ

َْ ََْ ُ

َ َْ

َ َ ْ

َ

ََُْ

َ
﴿وإِن ك َّن أول ِت ح ٍل فأن ِفقوا علي ِه َّن ح َّت يضع َن حله َّن﴾ [الطالق.( (( »]6/

خامسا :املرياث.
ً
حيا القايض قد قىض يف امرأة ماتت وخلفت
«رفع إىل اإلمام عيل أن رش ً
ُ

عم أحدمها أخ ألم وقد أعطى الزوج النصف من تركتها وأعطى
ً
زوجا وابني ٍّ

عمها الذي هو أخوها من أ ِّمها وحرم اآلخر فأحرضه عيل قال
الباقي البن ِّ

قضيت
له :ما أمرك ب ِّلغني عن قضائك يف قضية املرأة املتوفاة قال :يا أمري املؤمنني
ُ
وأجريت ابن العم بكونه ً
أخا من أ ٍّم جمرى أخوين أحدمها من
بكتاب اهلل تعاىل
ُ

أب واآلخر من أ ٍّم فأنكر عليه عيل ،وقال:
ٍّ

العم الذي هو أخٌ من أ ٍّم؟ قال:
َأ يف كتاب اهلل تعاىل أن الباقي بعد الزوج البن ِّ

ال ،قال :فقد قال اهلل تعاىل:

َ َ ٌ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ِّ
َُْ
ح ٍد مِنهما
َولُ أخ أو أخت فلِك وا ِ

َ ْ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ ًَ َ ْ ٌَ
ورث كاللة أ ِو ام َرأة
﴿وإِن اكن رجل ي
ُّ ُ ُ
السدس
السدس﴾ [النساء ]12/فجعل لل َّزوج النِّصف وأعطى األخ من األم ُّ

العم فحصل البن العم الذي هو أخ من األم ثلث والبن
ثم قسم الباقي بني ابني ِّ

العم الذي ليس بأخٍ سدس وللزوج نصف فتكملت الفريضة ور َّد قضاء رشيح
واستدركه» (( (.

 (( ( املصدر نفسه.290 :

 (( ( كشف الغمة :ابن أيب الفتح اإلربيل.129 / 1 :
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سادسا :الوصية.
ً
جرت سنة الكون عىل أن لكل املخلوقات هناية وال بد من الفناء ،فاهلل تعاىل

ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ
ان﴾
وحده الذي ال يفنى فكانت هناية اإلنسان يف الدنيا املوت ﴿ك من عليها ف ٍ

[الرمحن ،]26/وقد جاء اإلسالم بتعاليم وآداب ختتص بكتابة الوصية وتقسيم

اإلرث وما شاكلها من أحكام يف هذا املجال إما عن طرق القرآن الكريم ً
جممل

ً
مفصل.
أو عن طريق أهل البيت

فقد جاء عن اإلمام عيل بعض تفصيالت أحكام الوصية منها ،قوله:
«إن اجلنف يف الوصية من الكبائر» ( ( ( .فاجلنف «اجلور وهو امليل عن
َّ

احلق» (( ( يف الوصية جاء يف قوله تعاىل:

ََ ْ َ َ
اف م ِْن ُموص َج َن ًفا َأ ْو إ ْث ًما َفأَ ْصلَ َح بَيْ َن ُه ْم َف َل إ ْث َم َعلَ ْيه إ َّن َ
الل َّ َغ ُف ٌ
ور
﴿فمن خ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َر ٌ
إثم ً
ميل عن
ِ
حيم﴾ [البقرة ،]182/فمن خاف من موص توقع وعلم جن ًفا أو ً

احلق باخلطأ أو التعمد يعني إذا اعتدى يف الوصية ،فأصلح بينهم (بني الورثة)
واملوىص هلم فال إثم عليه يف التبديل ألنَّه تبديل باطل إىل احلق َّ
غفور
إن اهلل
ٌ

رحيم وعد للمصلح وذكر املغفرة ملطابقة ذكر اإلثم (( (َّ ،بي الكاشاين معنى

معززا ذلك بقول اإلمام عيل آنف الذكر.
هذه اآلية
ً

إذ تقسم الرتكة بعد قضاء الديون وإقرار الوصية وال خالف يف َّ
أن الدَ ْين

مقدم عىل الوصية واملرياث وإن أحاط باملال ،إذ روي عن اإلمام عيل يف قوله

تعاىل:

 (( ( من ال حيرضه الفقيه :الصدوق.136 / 4 :
 (( ( زبدة البيان :املحقق األردبييل.473 :

 (( ( ظ :التفسري الصايف :الكاشاين.218 – 217 / 1 :
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َْ

َ َ َْ

َّ ُ

ْ
﴿مِن بع ِد َو ِصي ٍة ي ِ
وص بِها أ ْو دي ٍن﴾ [النساء ،]11/قال:

«إنَّكم لتقرأون يف هذه ،الوصية قبل الدَ ْين وإن رسول اهلل قىض بالدَ ْين

قبل الوصية» (( ( ،فأ َّما الوصية فقد قيل َّإنا مقدمة عىل املرياث وقيل بل ا ُملوىص

له رشيك الوارث له الثلث وهلم الثلثان ،والوجه يف تقديم الدَّ ْين عىل الوصية يف

اآلية إن لفظ (أو) إنَّام هو ألحد الشيئني أو األشياء وال يوجب الرتتيب فكأنَّه
قال من بعد أحد هذين مفر ًدا أو مضمو ًما إىل اآلخر  (( (.
سابعا :أحكام البيع.
عن اإلمام احلسني خطبنا اإلمام عيل قال:

«سيأيت عىل الناس زمان عضوض يعض املؤمن عىل ما يف يده ومل يؤمر

بذلك ،قال اهلل تعاىل:

َّ
َ َ ََْ ُ َ
ََ َْ َ
َْ ْ َ ََْ ُ
ون بَ ِص ٌ
ري﴾ [البقرة،]237/
﴿ول تنس ُوا الفضل بينك ْم إِن الل َّ بِما تعمل
وسيأيت زمان يقدم فيه األرشار وينسى فيه األخيار ،ويبايع املضطر ،وقد هنى

رسول اهلل عن بيع املضطر وعن بيع الغرر» (( (.
وقال يف قوله تعاىل:
َ

َُ ُ

ُ َ

َُ ُ

َ َ

ُ

َُْ

َْ َ

َ

ونوا َ
الل َّ َو َّ
الرسول َوتونوا أ َمانات ِك ْم َوأنت ْم تعل ُمون﴾ [األنفال]27/
﴿ل ت

قال:

 (( ( وسائل الشيعة :احلر العاميل.331 / 19 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.25 / 3 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.304 / 70 :

الفصل الثاين :توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم آيات األحكام الفقهية 139 .................

«من اخليانة الكذب يف البيع والرشاء» (( (.
وعن اإلمام عيل ،أنَّه قال:

«ال حبس عىل مفلس ،قال اهلل عز وجل:
ْ َ َ ُ

ُ

ََ

ٌ َ

ْ

َ
س ٍة فن ِظ َرة إل َمي َ َ
﴿وإن كن ذو ع ْ َ
س ٍة﴾ [البقرة ،]280/واملعرس إذا ثبت
ِ
ِ

عدمه مل يكن عليه حبس ،وإن كان عليه دين من يشء وصل إليه ،فالبينة عليه يف

دعوى العدم إن دفع ذلك خصم ُه،وإن كان يف يشء مل يصل إليه كدين لزمه من

جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ،فالقول قوله مع يمينه
ما مل يظهر له مال أو تقوم عليه بينة» (( (.
ثام ًنا :اإلجارة.
عن اإلمام عيل يف بيان معايش اخللق قال:

َْ َ
َْ َ َ ْ َ ََُْ ْ َ َ َُ ْ
«وأما وجه اإلجارة فقوله ع َّز وجل﴿ :ن ُن قسمنا بينهم م ِعيشتهم ِف الياة ِ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِّ
ًّ
َّ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ْ ْ َ
َ
ُّ ْ َ َ َ
ات ِ َلت ِخذ بعضه ْم بعضا سخ ِريا َو َرحة َربك
ادلنيا ورفعنا بعضهم فوق بع ٍض درج ٍ
َ ْ ٌ َّ َ ْ َ ُ َ
أن اإلجارة أحد معايش
خ
ي مِما يمعون﴾ [الزخرف ،]32/فأخربنا سبحانه َّ

اخللق؛ إذ خالف بحكمته بني مهمهم وإرادهتم وسائر حاالهتم ،وجعل ذلك

قواما ملعايش اخللق ،وهو الرجل يستأجر الرجل يف ضيعته وأعامله وأحكامه
نجارا
وترصفاته وأمالكه ،ولو كان الرجل منا يضطر إىل أن يكون بناء لنفسه أو ً
أو صان ًعا يف يشء من مجيع أنواع الصنائع لنفسه ويتوىل مجيع ما حيتاج إليه من

إصالح الثياب وما حيتاج إليه من امللك فمن دونه ما استقامت أحوال العامل
 (( ( مسند اإلمام عيل :حسن القبنجي.71 / 6 :
 (( ( مستدرك الوسائل :النوري.367 / 13 :
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بذلك ،وال اتسعوا له ،ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبريه ملخالفته بني مهمهم،

وكل ما يطلب مما تنرصف إليه مهته مما يقوم به بعضهم لبعض ،وليستغني
بعضهم ببعض يف أبواب املعايش التي هبا صالح أحواهلم» (( (.
تاس ًعا :التنمية والعمارة وأهدافها:
َّ
إن االسالم نظام حياة ال يدانيه أي نظام وضعي فقد كان هدفه األول

واألخري اإلنسان وحتقيق الرفاهية والعدالة ورفع قيم اإلنسانية إىل أكمل وجه

فكان الفكر اإلسالمي الذي انتزعت أسسه من النَّص اإلهلي الذي هو املصدر
ً
أصيل يف مضمونه
غزيرا يف عطائه
السنة املطهرة لذا كان هذا الفكر ً
األول بعد ُّ

عمي ًقا يف نظرته فنشأت النَّظريات االقتصادية والتنظيمية حلياة اإلنسان ولو
واضحا
هتيأت الفرصة لتنفيذها لعاش اإلنسان يف عز وكرامة ،ونجد مثل ذلك
ً

يف هنج البالغة إذ يعد باكورة املؤلفات وأوىل املصنفات اإلسالمية التي عاجلت
مشكلة الفقر والتخلف ،فقد رسم اإلمام عيل يف هنجه املناهج الواضحة

والرشوط املحددة لتستقيم أمور الرعية وتتحقق عوامل التطور وحتقيق العدالة
وفقا ملا جاء هبا القرآن الكريم ،بام يف ذلك مفهوم الدولة ودورها يف تطبيق
األحكام ولوال احلروب والفتن التي واجهت حكمه أبان توليه اخلالفة لكانت

تفسريا عمل ًيا
الفرصة واسعة لتطبيق نظراته اإلنامئية العميقة لواقع احلياة بام يعد
ً
للقرآن الكريم؛ لذا تعد التنمية والعامرة من أهم ما تناوله اإلمام يف كالمه يف
هنج البالغة من جهة املفهوم واألهداف والوسائل وكيفية تطبيقها ودور الدولة

يف ذلك وغريها بام يصنع صورة كاملة وعادلة ينعم هبا اإلنسان يف ظل الدولة
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.104 – 103 / 19 :
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اإلسالمية وطبقا ملا جاء يف الذكر احلكيم ففي قوله تعاىل:

َُ ََْ َ ُ ْ َ َْ
َ ْ َََُْ
ْ
ْ
﴿هو أنشأكم مِن الر ِض واستعمركم﴾ [هود ،]61/أي جعلكم قادرين عىل

عامرة األرض ،ومكنكم من عامرهتا (( (( ،واحلاجة إىل سكناها) (( ( ،وهي إشارة
إىل َّ
أن الوسائل معدَّ ة فيها لكل يشء وعليكم إعامرها بالعمل والسعي املتواصل

َّ
الحظ لكم يف احلياة
والسيطرة عىل مصادر اخلريات فيها ،ومن دون ذلك
الكريمة ،إذ أنَّه ينبغي من أجل اإلعامر أن يعطى املجال ألُ ّمة معينة يف العمل،
وجتعل األسباب والوسائل الالزمة حتت ترصفها ويف اختيارها ،قال تعاىل:
ْ ََْ ُ

َ َ ْ َْ

ُ ُ ُ

َ

َّ ِّ َ

ُ

﴿واستعم َرك ْم فِيها فاستغف ُروهُ ث َّم توبوا إ ْله إن َرب قريب م ٌ
َ
يب﴾ [هود،]61/
ِ
ِ
ِ ِ ِ

رب البقاع والبهائم ومد ِّبرها ; َّ
فكام َّ
فإن اخلليفة مسؤول عنها
أن اهلل سبحانه َّ
عيل:
ومسؤول عن العناية هبا ً
أيضا كام قال اإلمام ّ

«فإنَّكم مسؤولون حتَّى عن البقاع والبهائم» (( ( ،ومثله ورد يف الروايات

التي تؤكد هذا املعنى إذ قال اإلمام عيل:
ِ
هي َل ُهَ ،و َع َل ْي ِه َط ْس ُقها ( ( ( يؤ ِّد ِيه إىل اإلمام
«م ْن َأ ْحيا ْأر ًضا م َن املؤمنني َف َ
َ
يف َح ِ
ال اهلدْ ن َِة (( (َ ،فإِ َذا َظ َه َر ال َقائِ ُم عليه السالم َف ْليو ِّطن َن ْف َس ُه َ
ُؤخ َذ
أن ت َ
عل ْ
 (( ( (اإلعامر :يعني تفويض عامرة األرض ألي كان ،مفردات غريب القرآن :األصفهاين،347 :
وطبيعي ّ
يفوض إليه ذلك حتت ترصفه،
أن الزم ذلك جيعل الوسائل واألسباب يف اختيار من ّ
األمثل :الشريازي.)583 / 6 :

 (( ( التبيان :الطويس.12 / 6 :
 (( ( هنج البالغة.80 / 2 :

معرب) ،صحاح اللغة :اجلوهري.1517 / 4 :
 (( ( (الطسق :خراج األرض ،فاريس َّ
 (( ( ُ
والسكُون) ،املحيط يف اللغة :الصاحب بن عباد.299 / 1 :
(اهلدْ نةُّ :
الص ْل ُح ُّ
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ِمنْ ُه» (( ( ،وعنه أ َّنه قال:

«إن معايش اخللق مخسة :اإلمارةُ ،والعامرةُ ،والتِّجارةُ ،واإلجارةُ،
َّ

وأما وجه العامرة فقوله تعاىل:
والص ُ
ّ
دقات ..إىل أن قالَّ :

َُ ََْ َ ُ ْ َ َْ
َ ْ َََُْ ْ َ
ْ
﴿هو أنشأكم مِن الر ِض واستعمركم فِيها﴾ فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم

بالعامرة ،ليكون ذلك سب ًبا ملعايشهم بام خيرج من األرض من احلب والثمرات
وما شاكل مما جعله اهلل معايش للخلق» (( (.

ولكن برشط أن يكون الكسب من حالل واإلعامر يف اخلري ومصالح العباد،

فعن اإلمام عيل أنَّه قال:

«من توفيق املرء اكتسابه املال من حله» ( ( ( ،وكذلك نجده أكد عىل

رضورة الكسب احلالل ،يف هنج البالغة :ومن كالمه فيام رده عىل املسلمني

من قطائع عثامن:

«واهلل لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإلماء ،لرددته عىل مستحقيه

فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه العدل فاجلور عليه أضيق» (( ( ،وكذلك
َّ

جاء املعنى نفسه الذي أكدته اآلية الكريمة يف مقدمة عهده ملالك األشرت حني
واله مرص «جباية خراجها وجهاد عدوها واستصالح أهلها وعامرة بالدها» (( (،
إذ َّبي وظائف الوالة ومنها عامرة البالد وحتقيق سبل الرفاهية والتمتع بأعىل

 (( ( موسوعة أحاديث اإلمام عيل :اللجنة العليا للتحقيق يف مؤسسة هنج البالغة.310 / 1 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.195 / 13 :

 (( ( غرر احلكم ودرر الكلم :اآلمدي ،354 :مستدرك الوسائل :املريزا النوري.66 / 13 :
 (( ( مستدرك الوسائل.47 / 31 :
 (( ( هنج البالغة.83 / 3 :
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مستويات السكن وامللبس واألكل وسائر أنواع الطيبات مع االلتزام بالتقوى،

قال تعاىل:

َّ
ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
َ َّ ِّ َ
َ ْ َ َ َ
َ ِّ ْ
َّ
الل
ــة
﴿قــل من حــرم ِزين
ات مِــن الرز ِق﴾
ال
ِ
ــي أخــرج ل ِ ِعبــا ِده ِ والطيب ِ
ِ

[األعراف.]31/

كذلك ما جاء يف كتابه إىل حممد بن أيب بكر إذ أمره بذلك وأوضح ما جاء

عنه من بيان إلعامر األرض هو قوله:

«واعلموا يا عباد اهلل أن املتقني جازوا عاجل اخلري وآجله ،أباحهم اهلل يف

الدنيا ما كفاهم به وأغناهم ،قال اهلل عز وجل:

ُْ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ َ َ َ َّ
ه ل َِّل َ
الط ِّي َبات م َِن ِّ
الر ْز ِق قُ ْل ِ َ
ِين
﴿قل من ح ّرم ِزينة اللِ َّ ال ِت أخرج ل ِ ِعبا ِده ِ و
ِ
ُّ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ
َْ َ
َُ
َ َْ َُ
ات ل ِق ْومٍ يعلمون﴾
َي
ال
ل
ص
ف
ن
ِك
ل
ذ
ك
ة
ام
ي
ق
ال
م
و
ي
ة
ِص
ل
ا
خ
ا
ي
ن
ادل
ة
ا
ي
آ َمنوا ِف ال
ِ
ِ
ِ
ِ
[األعراف ،]32/سكنوا ادلنيا بأفضل ما سكنت ،وأكلوها بأفضل ما أكلت،
شاركوا أهل ادلنيا يف دنياهم ولم يشاركهم أهل ادلنيا يف آخرتهم فأكلوا معهم من

طيبات ما يأكلون ورشبوا من طيبات ما يرشبون ،ولبسوا من أفضل ما يلبسون
وسكنوا من أفضل ما يسكنون ،وتزوجوا من أفضل ما يزتوجون ،وركبوا من
ً
أفضل ما يركبون ،وأصابوا ذلة ادلنيا مع أهل ادلنيا وهم غدا جريان اهلل تعاىل،
يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون ال ترد هلم دعوة ،وال ينقص هلم نصيب من الذلة،

فإىل هذا يا عباد اهلل يشتاق إيله من اكن هل عقل» (( ( ،وهو أن الدين مبني عىل

الفطرة واخللقة ،وأن ما يدعو إليه الدين هو الطيب من احلياة ،وما ينهى عنه هو

اخلبيثَّ ،
أيضا بينته
وأن اهلل مل حيل َّإل الطيبات ومل حيرم َّإل اخلبائث ،وهذا األمر ً
الروايات الصادرة عن األئمة ،فعن اإلمام الصادق قال:

 (( ( تفسري نور الثقلني :احلويزي.24 / 2 :
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فإن اهلل إذا أنعم عىل
«إن اهلل حيب اجلامل والتجمل ،ويكره البؤس والتباؤسَّ ،
َّ

عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها ،قيل :كيف ذلك؟ قال :ينظف ثوبه ،ويطيب
رحيه ،وجيصص داره ،ويكنس أفنيته ،حتى أن الرساج قبل مغيب الشمس ينفي

إعامرا.
الفقر ويزيد يف الرزق» (( ( ،وهذا يتضمن يف بعضه
ً

وعن أيب عبد اهلل قال :بعث اإلمام عيل عبد اهلل بن عباس إىل اخلوارج،

وعليه قميص رقيق وحلة ،فلام نظروا إليه قالوا :يا بن عباس ،أنت خرينا يف
أنفسنا ،وأنت تلبس هذا اللباس ؟! فقال :وهذا أول ما أخاصمكم فيه:
ُْ

َ َ

َ

َّ

َ ْ َ

َ

ِّ َ

ْ

َ َّ
َ
الطيبات م َِن ِّ
الرز ِق﴾ ،وقال اهلل
﴿قل من ح ّرم ِزينة اللِ َّ ال ِت أخ َرج ل ِ ِعبا ِده ِ و
ِ

عز وجل:
ُ ُ

ََ ُ

ْ َ ُ ِّ َ ْ

ْ
ج ٍد﴾ فعن اإلمام جعفر بن حممد أنَّه قال:
﴿خذوا ِزينتكم عِند ك مس ِ

«أن أمري املؤمنني عل ًيا ملا بعث ابن عباس إىل اخلوارج ،لبس أفضل ثيابه،
َّ

وتطيب بأفضل طيبه ،وركب أفضل مراكبه ،ثم خرج إليهم فوافاهم ،فقالوا:

يا بن عباس بينا أنت خري الناس ،إذ أتيتنا يف لباس اجلبارين ومراكبهم ! فتال
عليهم:

ُْ

َ َ

﴿قل َمن ح ّرم ﴾...اآلية» (( (.

عاشرا :إقرار األمن والنظام:
ً
يعطي اإلمام عيل أمهية كربى لألمن والنظام ،فهام قوام احلكم وأمل

الرعية ومها رضوريان لتحقيق العامرة والتنمية إذ يقول:
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.7 / 5 :

 (( ( مستدرك الوسائل :النوري.239 / 3 :
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فإن يف ذلك تزهيدً ا ألهل
«وال
يكونن املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء َّ
َّ

اإلحسان يف اإلحسان وتدري ًبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة وألزم ًّ
كل منهم ما

ألزم نفسه» (( ( ،فكان اإلمام هيدف إىل حتقيق األمن داخل املجتمع وعُدَّ أن
حفظة األمن هم احلصون التي يتحصن هبا املجتمع بقوله:

الرعية وزين الوالة وع ُّز الدِّ ين وسبل األمن وليس
«فاجلنود بإذن اهلل حصون َّ

الرعية َّإل هبم» (( ( ،فإقامة النظام يتمثل بإقامة العدل واملساواة ورضوري
تقوم َّ
حلفظ احلياة واستمرار البقاء واإلطعام من جوع:
َّ

َْ ََُ

َُ

َ

ْ ُ
﴿الِي أطعمه ْم مِن ج ٍ
وع َوآ ََمنه ْم م ِْن خ ْو ٍف﴾ [قريش ،]4/فيعد قيام جمتمع

عىل مستوى عال من اإلشباع املادي ومن ثم تأمني حاجات الفرد االجتامعية
والروحية واالقتصادية وعىل الدولة القيام بذلك ،ففي الزراعة نجد أن

الرسول أعطى عناية هلذه احلرفة ملا هلا األثر عىل االستقرار واألمن إذ روي

عن النبي األكرم:

«من زرع زر ًعا فأكل منه الطري أو العافية (( ( كان له به صدقة» (( (.

 (( ( هنج البالغة.88 / 3 :

 (( ( املصدر نفسه.90 / 3 :

 (( ( العافية :كل طالب رزق من إنسان أو هبيمة أو طائر (النهاية.)٢٦٦ / ٣ :
 (( ( مسند أمحد :أمحد بن حنبل.93 / 27 :

املبحـــث الثالث
كالم اإلمام علي يف اجلنايات
ً
أول :احلدود
أ :حكم السحر وحده.
(احلد احلاجز بني الشيئني الذي يمنع اختالط أحدمها باآلخر ،يقال حددت

كذا جعلت له حدً ا يميز وحد الدار ما تتميز به عن غريها وحد اليشء الوصف
املحيط بمعناه املميز له عن غريه ،وحد الزنا واخلمر سمي به لكونه مان ًعا

ملتعاطيه عن معاودة مثله ومان ًعا لغريه أن يسلك مسلكه ،قال اهلل تعاىل:
ْ َ

َ َ َ َّ

ُ

َ

َ
﴿وت ِلك ُح ُدود اللِ َّ َو َمن يتعد ُح ُدود الل َِّ﴾ [الطالق ،]1:وقال تعاىل:
ْ َ

ُ

َ َ ََْ

َ

﴿ت ِلك ُح ُدود اللّ فال تعت ُدوها﴾ [البقرة ،]229:وقال:

ُ ُ َ َ َ ََ
َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ
َ ً َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ
نزل اللَّ﴾
﴿األع َراب أشد كف ًرا َون ِفاقا َوأجد ُر أال يعلموا حدود ما أ

[التوبة ،]97:أي أحكامه وقيل حقائق معانيه ومجيع حدود اهلل عىل أربعة أوجه:

إما يشء ال جيوز أن يتعدى بالزيادة عليه وال القصور عنه كأعداد ركعات صالة
الفرض ،وإما يشء جتوز الزيادة عليه وال جيوز النقصان عنه ،وإما يشء جيوز
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النقصان عنه وال جتوز الزيادة عليه) (( (.

عن اإلمام عيل أن رسول اهلل قال:

«ساحر املسلمني يقتل وال يقتل ساحر الكفار قيل يا رسول اهلل ومل ذلك؟

قال :ألن الرشك والسحر مقرونان والذي فيه من الرشك أعظم ،قال عيل:
ِ
َفر
حر ُقتل ألنه ك َ
فإذا شهد رجالن عدالن عىل رجل من املسلمني أنه َس َ
والسحر ُك ْف ٌر وقد ذكره اهلل عز وجل يف كتابه فقال جل ذكره:

ُ َ ُْ
َُْ
َّ
َّ َ ُ
ُ َْ َ
َ َ ُ َْ ُ
ك سليمان وما كف َر سليمان
﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطِني ع مل ِ
َ
َّ
َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ َّ َ
ُْ َ ََ َْ َ َ ْ
ِّ ْ َ
ي بِبابِل
الشياطِني كفروا يعلمون انلاس السحر وما أن ِزل ع الملك ِ
َّ َ
ُ َ ِّ
ٌَْ َ َ ْ ُ
َ َ َ َُ
ُ َ
مان م ِْن أح ٍد ح َّت يقوال إِنما نْ ُن ف ِتنة فال تكف ْر﴾ [البقرة،]102/
وماروت وما يعل ِ

ك َّن
ول ِ
ُ َ
هاروت

َفر
فأخرب جل ذكره أن السحر كفر فمن سحر كفر فيقتل ساحر املسلمني ألنَّه ك َ
كافر بعد ،كام جاء عن رسول اهلل قال عيل
وساحر املرشكني ال يقتل ألنه ٌ
وهذا شاهد من القرآن» (( (.
ب :حد الزنا
عن اإلمام عيل يف إقامة احلدود:

َّ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
َ ٌَْ
ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ ُ
ل ٍة َول تأخذك ْم ب ِ ِهما َرأفة ِف
ح ٍد مِنهما مِئة ج
﴿الزانِية والز ِان فاج ِ
لوا ك َوا ِ
َ َْْ ْ
ْ ُُْْ ُْ ُ َ
خ ِر﴾ [النور ]2/قال:
ِين اللِ َّ إِن كنتم تؤمِنون بِاللِ َّ و
الو ِم ال َ ِ
د ِ

«فإن اإليامن يقتيض اجلد يف طاعة اهلل واالجتهاد يف إقامة أحكامه» (( (.
َّ

 (( ( مفردات غريب القرآن :األصفهاين.109 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.482 / 2 :

 (( ( التفسري الصايف :الكاشاين.428 / 4 :
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وروي عنه« :أنَّه قىض يف املحصن واملحصنة إذا زن َيا ،بالرجم عىل كل

واحد منهام ،وقال اإلمام:

إذا زنى املحصن واملحصنة ،جلد كل واحد منهام مائة جلدة ،ثم رجم

وعنه :أنَّه سئل عن حد الزانيني البكرين ،فقال:
جلد مائة ،لقول اهلل عز وجل:
َُ

َ ْ

ُ َّ

َُْ

ََ َ ْ

َ َّ
َّ
حد مِنهما مِئة ج َ
ُ
َ
ل ٍة﴾ [النور.( (( »]2/
﴿الزانِية والز ِان فاج ِلوا ك وا ِ ٍ

وقال اإلمام يف قول اهلل عز وجل:
َْ ْ َْ َ َ ََُ َ

َ ٌ

ْ ْ

﴿وليشهد عذابهما طائ ِفة م َِن ال ُمؤمن َ
َ
ني﴾ [النور ،]2/قال:
ِِ

أيضا:
«الطائفة واحد» (( ( ،وقال يف معنى ال َّطائفة ً

«الطائفة من واحد إىل عرشة ،وقال يف قول اهلل تعاىل:

َْ َ ٌ
َْ ُ ْ ُ
ْ
ِين الل َِّ﴾ [النور ،]2/قال :إقامة احلدود إن وجد
﴿ال تأخذكم ب ِ ِهما رأفة ِف د ِ

الزاين عريانًا ُضب عريانًا وإن وجد وعليه ثياب ُضب وعليه ثيابه وجيلد أشدَّ

قائم واملرأ ُة قاعدة ...كأشدِّ ما يكون من الرضب» (( (.
اجللد ويرضب َّ
الرجل ً

ً
حامل وزنت فتُنتظر حتى تلد ،فقد ُأيت عمر بامرأة
أما حكم املرأة لو كانت

حامل قد زنت فأمر برمجها فقال له اإلمام عيل:

«هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل عىل ما يف بطنها؟ واهلل تعاىل يقول:
ْ
َ َ

ٌ ْ ُ ْ

ُ َ
َ
از َرة ِوز َر أخ َرى﴾ [األنعام ،]164/قال :فام أصنع هبا؟ قال:
﴿ول ت ِزر و ِ
 (( ( مستدرك الوسائل :النوري.25 / 18 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.93 / 28 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.452/ 2 :
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احت َْط عليها حتى تلد ،فإذا َولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم احلدَّ عليها،

فلم ولدت ماتت ،فقال عمر :لوال عيل هللك عمر» (( (.
َّ
جـُّ :
حد شارب اخلمر.

ٍ
«فسئل عيل فأمر أن
ُأيت
برجل وقد رشب اخلمر وقامت عليه الب ِّينةُ ،
عيل حدٌّ  ،أنا من أهل هذه اآلية:
جيلده ثامنني ،فقال الرجل :يا أمري املؤمنني ليس َّ
َْ َ

َ َ َّ

ُ

َ ُ

َّ

َ ٌ

َ َ

﴿ليس ع ال َ
ِين آ ََمنوا َوع ِملوا الص ِ َ
ات ُجناح فِيما ط ِع ُموا﴾ [املائدة،]93/
ال ِ

إن طعام أهلها هلم حالل ليس يأكلون وال
فقال عيل:
َ
لست من أهلها؛ َّ
إن الشارب إذا رشب مل ِ
يدر ما يأكل وال ما
ثمَّ :
يرشبون َّإل ما أح َّله اهلل هلمَّ ،

يرشب ،فاجلدوه ثامنني جلدة» (( (.

وروي أنَّه َّملا حدَّ اإلمام عيل النجايش غضب لذلك من كان مع عيل من

أخصهم به طارق بن عبد اهلل بن كعب بن ُاسامة النهدي ،فدخل
اليامنية ،وكان َّ
عىل اإلمام عيل فقال :يا أمري املؤمنني ! ما كنَّا نرى َّ
أن أهل املعصية والطاعة،
وأهل الفرقة واجلامعة ،عند والة العدل ومعادن الفضل ِس َّيان يف اجلزاء ،حتى
فأوغرت صدورنا ،وشت ََّّت ُامورنا،
رأيت ما كان من صنيعك بأخي احلارث،
َ
ومحلتَنا عىل اجلا َّدة التي كنَّا نرى َّ
أن سبيل من ركبها النار ،فقال عيل:
َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ ْ َ
الاشع َ
ني﴾ [البقرة ،]45/يا أخا بني ٍ
﴿إنها لكبرية إل ع
هند ،وهل هو َّإل
ِ ِ
ِ

ِ

ِ

إن
رجل من املسلمني انتهك حرمة من ُح َرم اهلل ،فأقمنا عليه حدّ ًا كان ك ّفارته ! َّ
اهلل تعاىل يقول:

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.108 / 28 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.156 / 76 :
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َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ
َّ ْ
ْ ُ ُ َْ ُ
﴿ول ي ِرمنكم شنآن قومٍ ع أل تع ِدلوا اع ِدلوا ه َو أق َرب ل ِلتق َوى﴾

[املائدة.( (( »]8/

د :حد السرقة.
اآلية الكريمة التي بينت حد السارق بصورة جمملة قوله تعاىل:
َّ

ُ

َّ

َُ َ ْ ُ

َْ َُ َ

َ
َ
َ
السقة :أخذ
ارقة فاقطعوا أي ِديهما﴾ [املائدة ،]38/معنى َّ
ارق والس ِ
﴿والس ِ
مال الغري يف خفية ومقدارها الذي يستوجب احلد هو ربع دينار  (( ( ،أ َّما مقدار

القطع الذي ينفذ فيه احلدُّ قال اإلمام عيل أنَّه:

«كان إذا قطع السارق ترك له اإلهبام والراحة فقيل له يا أمري املؤمنني تركت

عامة يده فقال :فإن تاب فبأي يشء يتوضأ» (( ( ،ألن اهلل تعاىل يقول:

َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
ك ًال م َِن الل َّ َو ُ
الل َّ
ارقة فاقطعوا أي ِديهما جزاء بِما كسبا ن
ِ
ارق والس ِ
﴿ والس ِ
َ
َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
وب َعلَ ْيه إ َّن َ
الل َّ َغ ُف ٌ
ور
ع ِزيز حكِيم  فمن تاب مِن بع ِد ظل ِم ِه وأصلح فإِن الل َّ يت
ِ ِ
َرح ٌ
يم ﴾» [املائدة.]39-38/
ِ

السقة إذا اشرتك فيها أكثر من واحد فقد قال اإلمام:
أما حكم َّ
«إذا اشرتك النفر يف الرسقة قطعوا مجي ًعا» (( (.

 (( ( موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ :حممد الريشهري.131 / 1 :
 (( ( ظ :التفسري الصايف :الكاشاين.34 / 2 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.189 / 76 :
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.476 / 2 :
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حد ِّ
هـُّ :
املرتد.
ثم رجع
الرجوع ،وإنَّام يقع اسم املرتد عىل من خرج من يشء َّ
االرتداد :أي ُّ

ثم يرتد إىل الدِّ ين الذي كان عليه
ثم يسلم َّ
إليه ،وهذا كاملرشك يكون عىل دينه َّ

وهو الذي ُيستتاب« ،كان اإلمام عيل ال يزيد املرتد عىل تركه ثالثة أيام
 (( (
ِ
ثم يقرأ:
َيستتيبه فإذا كان اليوم الرابع قتله من غري أن ُيستتاب» َّ .

ُ ْ ً َْ َ ُ
َّ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ
كن ُ
الل َّ
﴿إِن الِين آ َمنوا ثم كفروا ثم آ َمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم ي ِ
ْ َُ
ِ َلغ ِف َر له ْم﴾ [النساء.]137/

ثان ًيا :القصاص.
القصاص بالكرس هو اتباع أثر اجلاين ومعاقبته بمثل فعله ،ف ُيقتل كام َق َتل

رح وكذا يف الرضب أو القطع (( (.
ُ
ويرح كام َج َ
عن اإلمام عيل قال يف حديث:

فإن اهلل تعاىل رخص أن يعاقب
«وأما الرخصة التي صاحبها فيها باخليارَّ ،
َّ

العبد عىل ظلمه ،فقال اهلل تعاىل:
َ

َ ِّ َ

َ ِّ َ ٌ ْ ُ َ َ َ

َ َ

َ ْ َ َ ََ ْ

ََ

﴿وج َز ُاء سيئ ٍة سيئة مِثلها فم ْن عفا َوأصلح فأج ُرهُ ع الل َِّ﴾ [الشورى،]40/

وهذا هو فيه باخليار ،فإن شاء عفا ،وإن شاء عاقب» (( (.
 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.480 / 2 :

 (( ( ظ :رياض املسائل :السيد عيل الطباطبائي.35 / 14 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.374 – 373 / 27 :
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عن اإلمام عيل يف حديث قال:

«ومن الناسخ ما كان مثبتا يف التوراة من الفرائض يف القصاص ،وهو قوله

تعاىل:

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َْ
َّ ْ
ْ ُُ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َّ ْ َ
ي َوالنف بِالن ِف َوالذن
ع
ال
ب
ي
ع
ال
و
س
ف
انل
ب
س
ِ
ِ ِ
﴿وكتبنا علي ِهم فِيها أن انلف ِ
ْ ُُ
ِّ ِّ َ ْ ُ َ َ ٌ
ِّ
ال ُروح ق ِصاص﴾ [املائدة ،]45/فكان الذكر واألنثى
بِالذ ِن َوالس َّن بِالسن و

واحلر والعبد رش ًعا ،فنسخ اهلل تعاىل ما يف التوراة بقوله:
ُّ

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ
اص ف الْ َق ْت َل ْ ُ
ال ُّر
﴿يا أيها الِين آ َمنوا كتِب عليكم ال ِقص
ِ
َْْ ْ ُْ َ ْ ُْ َ
بِالعب ِد َوالنث بِالنث﴾ [البقرة ،]178/فنسخت هذه اآلية:
َّ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َّ ْ َ
 (( (
﴿وكتبنا علي ِهم فِيها أن انلفس بِانلف ِس﴾» .

ب ُْ
ال ِّر
ِ

َُْْ
َوالعبد

ً
ثالثاِّ :
الد َّيات.
(الدية هي :املال املفروض يف اجلناية عىل النفس أو الطرف أو اجلرح أو نحو

ذلك)  (( (.

عن اإلمام عيل قال:

الرجل إىل أن يكون جنينًا مخسة
«جعل د َّية اجلنني مئة دينار ،وجعل مني َّ
ِ
أن اهلل ع َّز وجل
الروح مئة دينار ،وذلك َّ
أجزاء ،فإذا كان جنينًا قبل أن تل َجها ُّ

ثم مضغة
ثم علقة فهو جزآنَّ ،
خلق اإلنسان من ساللة وهي النُّطفة ،فهذا جزء َّ

تم جنينًا فكملت
حلم فحينئذ َّ
عظم فهو أربعة أجزاءَّ ،
ثالثة أجزاءَّ ،
ثم يكسى ً
ثم ً
 (( ( املصدر نفسه.86 / 29 :

 (( ( مباين تكملة املنهاج :السيد اخلوئي.186 / 2 :
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له مخسة أجزائه مئة دينار ،واملئة دينار مخسة أجزاء ،فجعل للنطفة مخس املئة
دينارا ،وللمضغة ثالثة أمخاس املئة
دينارا ،وللعلقة مخيس املئة أربعني
عرشين
ً
ً
دينارا ،فإذا كسى ا َّللحم كانت له
دينارا ،وللعظم أربعة أمخاس املئة ثامنني ً
ستني ً

الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة
مئة كاملة ،فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو ُّ
ذكرا وإن كان أنثى فخمس مئة دينار» (( (َّ ،بي اإلمام دية اجلنني عىل
إذا كان ً
وفق مراحل تكوين اجلنني متسلسلة وفقا ملا ورد ذكره يف القرآن الكريم يف اآلية

الكريمة:

ُ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ ً َ َ َْ َ َْ ََ َ ُ ْ َ ً َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ
﴿ث َّم خلقنا انلُّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عِظاما فكس ْونا
ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
الالِق َ
ني﴾ [املؤمنون.]14/
ال ِعظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الل َّ أحسن
ِ

راب ًعاَّ :
الشهادة.
الشهادة بمعنى احلضور ملشاهدة ما يعقد بني طرفني أو أكثر كام يف الدَ ْين

وغريه ،فقد حدد القرآن الكريم للشهداء عد ًدا من الرجال والنساء ،جاء يف

بيان ذلك قول اإلمام عيل يف قوله تعاىل:
َ ْ َ َ ُ َ

َْ

َ

ْ ََ

ٌ

َ ُ
ْ
َ ُ َ َ
ان﴾ [البقرة ،]282/قال:
ي فرجل وامرأت ِ
﴿فإِن لم يكونا رجل ِ

«عدلت امرأتان يف الشهادة برجل واحد ،فإذا كان رجالن ،أو رجل وامرأتان

أقاموا الشهادةُ ،قيض بشهادهتم» (( (.
ويف قوله تعاىل:
َ ْ َ َّ

ْ َ ُ َ َ ُ َ ِّ

ْ َ َُ ُْْ

﴿أن ت ِضل إِحداهما فتذك َر إِحداهما الخ َرى﴾ [البقرة ]282/قال:

 (( ( تفسري نور الثقلني.78 / 6 :

 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.272 / 27 :
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«إذا ض ّلت إحدامها عن الشهادة فنسيتها ،ذكرت أحدامها األخرى هبا

فاستقاما يف أداء الشهادة عند اهلل شهادة امرأتني بشهادة رجل لنقصان عقوهلن
ودينهن ،ثم قال :معارش النساء ،خلقتن ناقصات العقول ،فاحرتزن من الغلط

فإن اهلل يعظم ثواب املتحفظني واملتحفظات يف الشهادة ،ولقد
يف الشهاداتَّ ،
فذكرت
سمعت رسول اهلل يقول :ما من امرأتني احرتزتا يف الشهادة،
ْ

إحدامها األخرى حتى تقيام احلق وتنفيا الباطل إال وإذا بعثهام اهلل يوم القيامة

عظم ثواهبام» (( (.
َ َْ َ

ُّ َ َ

َ

ُ ُ

َ
﴿ول يأب الشهد ُاء إِذا َما دعوا﴾ [البقرة ،]282/قال اإلمام عيل يف هذه

اآلية:

«أي من كان يف عنقه شهادة فال يأب إذا ُدعي إلقامتها وليقمها ولينصح

فيها وال يأخذه فيها لومة الئم ،وليأمر باملعروف ،ولين َه عن املنكر ،ويف خرب آخر
َ َْ َ

ُّ َ َ

َ

ُ ُ

َ
﴿ول يأب الشهد ُاء إِذا َما دعوا﴾ قال :نزلت فيمن إذا دعي لسامع الشهادة أبى،

ََ َ ُُْ
َّ َ َ َ َ ْ
﴿ول تكتموا الشهادة َومن
ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ٌ َ ْ ُ ُ
كافر قلبه» (( (.
يعني
[البقرة،]283/
﴾
ه
يكتمها فإِنه آَث ِم قلب
ٌ

ويف قوله تعاىل:
َّ

َ َ َ

ُّ َ َ

﴿مِم ْن ت ْرض ْون م َِن الشهداءِ﴾ [البقرة ،]282/قال:

«ممن ترضون دينه وأمانته وصالحه وعفته وتيقظه فيام يشهد به وحتصيله

ومتييزه ،فام كل صالح مميزا ،وال حمصال ،وال كل حمصل مميز صالح» (( (.
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.335 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.313 / 101 :
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.399 / 27 :
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يتبي أن اإلمامَّ بي نكتًا فقهية دقيقة ،قد يغفل
مما تقدم يف هذا الفصل َّ

مستلهم هلا املعاين
عنها الكثريون ،إذ كان اإلمام يقف عىل صغائر املسائل
ً
واحللول من القرآن الكريم.

إذ مل يقترص تفسري اآلية الواحدة عىل معنى واحد ،بل نجد أن اإلمام قد

استعمل اآلية الواحدة يف أكثر من موضع.

الفصل الثالث
عــــامــــة
تــــوظــــيــــفــــات
َّ

املبحث األوَّل
مضامني تفسريية لأللفاظ من اخلطب واألدعية
تناول البحث يف الفصلني األول والثاين عد ًدا من روايات اإلمام عيل

ً
مستدل عىل كالمه
موضحا فيها معنى آية من القرآن الكريم ،أو
وأحاديثهِّ ،

مبارشا ،أما يف هذا
حيا للقرآن الكريم لكونه
هم رص ً
بآية وما أشبه ،ممَّا ُي َعدُّ َف ً
ً
ٍ
آليات من
تفسريا وبيانًا
تضمن من كالمهَ ف ْه ًم أو
الفصل فسأتناول ما
َّ
ً
ٍ
ألفيت كالم اإلمام
لكثري من أدعية اإلمام
القرآن الكريم ،فبعد قراءيت
ُ
ٍ
بلفظ
ممزوجا بالقرآن الكريم ومستمدً ا منه ،كأنَّه أعا َد صياغة القرآن الكريم
ً

اخرتت عد ًدا من األلفاظ القرآنية الكريمة التي استعملها اإلمام
آخر .فقد
ُ

رتبت هذه األلفاظ وف ًقا لكثرة ورودها يف القرآن الكريم فقدمت
يف كالمه وقد
ُ
األكثر ورو ًدا عىل أقلها ورو ًدا.
القنوط واليأس:
جاء هذان اللفظان يف أحد أدعية اإلمام عيل يدعو به يف يوم الفطر:
ِِ
مؤيسا من
خملوا من نعمتِ ِه وال
«واحلمدُ هلل ال مقنو ًطا من رمحته ،وال ًّ
ً
159
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َر ْو ِح ِه» (( ( .يلحظ هنا أن اإلمام استعمل لفظني قرآنني مها :القنوط واليأس،
ست مرات يف القرآن الكريم ،ولفظة اليأس
وقد وردت لفظة القنوط ومشتقاهتا َ
ومشتقاهتا إحدى عرشة مرة  (( (.

ومعنى القنوط يف اللغة :اإلياس  (( (« ،وهو ال َي ْأ ُس من اخلَ ِْي» (( ( ،وهو من

«(قنط) القاف والنون والطاء كلم ٌة صحيحة ُّ
الشء ،يقال:
تدل عىل اليأس من َّ
َقنَط َي ْقنِط ،و َقنِ َط ي ْقنَط ،قال اهلل تعاىل:
َّ َّ ُّ
ْ َ ِّ
ََْ
َ
﴿و َم ْن يقن ُط م ِْن َرح ِة َرب ِه إال الضالون﴾ [احلجر ،( ( ( »]56/وقال ابن

ِ
اليأس من اليشء» (( ( ،وقنط قنو ًطا :يئس أشدّ اليأس،
منظور القنوط« :أشدُّ
ويف التنزيل العزيز:

َ ُ َّ
َْ
ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ
ََ
ٌ
قانط
نل الغيث م ِْن بع ِد َما قن ُطوا﴾ [الشورى  ]28 /فهو
﴿وه َو الِي ي

و َقنوط (قنط) قنو ًطا وقناطة يئس ،ويف التنزيل العزيز:
َ ََْ

َْ

﴿ل تقن ُطوا م ِْن َرح ِة الل َِّ﴾ [الزمر.( ((  ]53/

 (( ( الصحيفة العلوية :حممد باقر املوحد.287 :

 ( ( ( وردت لفظة القنوط ومشتقاهتا يف سورة (الروم ،36/الزمر ،53/الشورى،28 /
احلجر ،56-55/فصلت ،)49/ولفظة اليأس يف سورة (يوسف  ،110 ،87 ،80/املائدة،3/

هود ،9/اإلرساء ،83 /العنكبوت ،23/فصلت ،49/املمتحنة ،13/الطالق.)4/

 (( ( ظ :العني :الفراهيدي 105/5 :مادة (قنط).

 (( ( املحيط يف اللغة :الصاحب بن عباد.457 / 1 :

 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس 26 / 5 ،مادة (قنط).
 (( ( لسان العرب :ابن منظور 386 / 7 :مادة (قنط).

 (( ( املعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار441 / 2 :
مادة (قنط).
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ومعنى اليأس لغ ًة« :نقيض الرجاء» (( ( ،و«ال َي ْأس ال ُقنوط» (( ( ،وقيل َّ
إن

الرجاء ،ويقال إنَّه ليست
«الياء واهلمزة والسني كلمتان :إحدامها اليأسَ :ق ْط ُع َّ
ٍ
ياء يف َص ِ
كلمة بعدها مهزة إالّ هذه ،والكلمة األخرى :أمل َت ْي َأس ،أي أمل
در

َت ْع َلم ،وقالوا يف قوله تعاىل:
ََ

َْ

َّ

َ
َ َ
آم ُنوا﴾ [الرعد ]31/أي أفلم َيع َل ْم» (( ( ،و ُّ
«كل يأس يف
﴿أفل ْم ييأ ِس الِين

فإنا وردت بمعنى العلم:
القرآن فهو قنوط إال التي يف الرعد َّ

َّ
َ َ َ ْ َْ َ
َ َ ً
َ َُ
َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََ َ
ِيــن آ َمنــوا أن لــو يشــاء
ــس ال
الل َّ لهــدى انلَّــاس جِيعا﴾
﴿أفلــم يايئ ِ

[الرعد.( (( »]31/

و«الفرق بني القنوط واليأس :اليأس :انقطاع الطمع من اليشء ،والقنوط:

أخص منه ،فهو أشد اليأس ،ويدل عليه قول سيد الساجدين يف دعاء الصحيفة
السجادية الرشيفة« :تفعل ذلك يا إهلي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك،

يأسه قنو ًطا» (( (،
وبمن يأسه من النَّجاة أو َكدُ من رجائه للخالص ال أن يكون ُ
أخص من مطلق اليأس،
وقال الراغب« :القنوط :اليأس من اخلري» (( ( ،فهو
ُّ

ويدل عليه قوله تعاىل:

 (( ( العني :الفراهيدي 331/7:مادة (أيس).
 (( ( لسان العرب 259 / 6 :مادة (يأس).

 (( ( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس 153 / 6 :مادة (يأس).
 (( ( كتاب الكليات :أبو البقاء الكفوي.1562 / 1 :
 (( ( الصحيفة السجادية :األبطحي.190 :

 (( ( مفردات غريب القرآن :األصفهاين.413 :
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َ ََْ

َْ

﴿ل تقن ُطوا م ِْن َرح ِة الل َِّ﴾ [الزمر ،( ((  ]53/استدل أبو هالل العسكري

بكالم اإلمام السجاد يف كون القنوط أخص من اليأس ،وأشد اليأس ،وهذا
رجع إليه سواء يف
خري برهان عىل أحق َّية كالم أهل البيت بجعله
مصدرا ُي َ
ً

فهم أهل اللغة وعدل القرآن الكريم.
اللغة أم التفسريُ ،

وجاءت إحدى مشتقات األصل (قنط) يف قوله تعاىل:

َْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ِّ
َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُ ْ
ني  قال َومن يقنط مِن َرح ِة َرب ِه
الق فل تكن م َِن القان ِ ِط
﴿قالوا بشناك ب ِ
َّ
َّ ُّ َ
إِل الضالون﴾ [احلجر ،]56-55/فمعنى القانطني ،أي اآليسني أو اليائسني،

وهو خطاب موجه إىل نبي اهلل إبراهيم فأجاهبم عند ذلك بأن قال:

ََْ
َْ
َ
﴿و َم ْن﴾ الذي ﴿يقن ُط﴾ أي ييأس ﴿م ِْن َرحةِ﴾ اهلل وحسن إنعامه ( ( (.

وجاء يف تفسري (يقنطون) يف قوله تعاىل:

َ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ً َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ِّ َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ ْ
يه ْم إِذا
د
ِ
﴿وإِذا أذقنا انلاس رحة ف ِرحوا بِها وإِن ت ِصبهم سيئة بِما قدمت أي ِ
ُ ََْ َ
ه ْم يقن ُطون﴾ [الروم« ،]36/أي ييأسون من رمحة اهلل ،والقنوط اليأس من
َ ُْ ََُْ َ
الفرج» ( ( ( .ومن ذلك َّ
الرمحة
أن تفسري ﴿إِذا هم يقنطون﴾ أي ييأسون من َّ

والفرج (( (.

أيضا قال تعاىل:
ومعنى القنوط يف بقية اآليات كان بمعنى اليأس ً

ُْ َ
َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
﴿قل يا عِبادِي الِين أ
سفوا ع أنف ِس ِهم ل تقنطوا مِن َّرح ِة الل َِّ﴾

[الزمر ،]53/وقوله تعاىل:

 (( ( الفروق اللغوية :أبو هالل العسكري.436 / 1 :
 (( ( ظ :التبيان :الطويس.343 / 6 :
 (( ( التبيان :الطويس.253 / 8 :
 (( ( تفسري القرطبي.33 / 14 :
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َ ُ َّ
ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ
ال ِميد﴾
﴿وه َو الِي ينل الغيث مِن بع ِد ما قنطوا وينش رحته وهو الو ِل

[الشورى ،]28/كال اللفظني (تقنطوا ،قنطوا) قد جاءا بمعنى اليأس  (( (.
وقد ورد لفظ القنوط تاب ًعا للفظ اليأس يف قوله تعاىل:

َ َْ َُ ْ َ ُ
َّ َّ ُ َّ ُّ َ َ ُ ٌ َ ُ ٌ
َْ ْ
ُ َ
ي َوإِن مسه
ال
ء
ع
د
ِن
م
ان
النس
الش فيؤوس قنوط﴾
﴿ل يسأم ِ
ِ

[فصلت ،]49/ففي هذه اآلية يقول الطويس «أي يقنط من رمحة اهلل وييأس
أن َّ
من روحه» (( (َّ ،إل َّ
العلمة الطباطبائي يرى َّأنام بمعنى واحد وأن التكرار

للتأكيد ،إذ يقول« :واليأس والقنوط بمعنى وهو انقطاع الرجاء ،والدعاء
الطلب» (( (.

َُ ٌ
أن ٍّ
وذهب الطربيس إىل َّ
لكل منهام معنًى﴿ ،يؤوس﴾ تعني شديد اليأس من
َُ ٌ

 (( (
الرازي فريى َّ
أن اليأس
اخلري ،وأ َّما ﴿قنوط﴾ فتعني اليأس من الرمحة  ،أ َّما َّ

من صفة القلب ،وأ َّما القنوط فهو أن تظهر عالمات اليأس وآثاره يف الوجه
واحلال (( (.

ويبدو َّ
أن من ذهب إىل وجود اختالف – وإن كان بسي ًطا – بني اللفظتني هو

األرجح ،إذ ليس من املعقول أن ترد يف القرآن الكريم لفظتان خمتلفتان حتمالن
–تبي َّ
أن
فص ُ
املعنى نفسه ،فبعد الرجوع إىل أصل اللفظتني يف اللغة–كام َّ
لت َّ
القنوط أعىل درجة اليأس ،وممَّا ُّ
يدل عىل أن اللفظتني ليستا بمعنًى واحد ،ألن

 (( ( ظ :التبيان :الطويس ،36 / 9 :ظ :تفسري القمي :القمي.276 / 2 :
 (( ( التبيان :الطويس.132 / 9 :

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.206 / 17 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.32 / 9 :

 (( ( ظ :التفسري الكبري :الفخر الرازي ،137 / 27 :ظ :روح املعاين :اآللويس.4 / 25 :
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اإلمام مجع بينهام يف ٍ
مجلة واحدة يف قوله:

«إهلي مل أس ِّلط عىل حسن ظني بك قنوط اآليسني» (( ( ،وقوله:

«إهلي مل أس ِّلط عىل حسن ظني قنوط األياس» (( ( وف ًقا ملا جاء يف القرآن

الكريم يف اآلية الكريمة:

َّ َّ ُ
َ َْ َُ ْ َ ُ
َّ ُّ َ َ ُ ٌ َ ُ ٌ
ُ َ َْ ْ
ــر َوإِن مســه
ال
ء
ع
د
ِــن
م
ــان
النس
الــر فيــؤوس قنوط﴾
﴿ل يســأم ِ
ِ

[فصلت.]49/

مما يبدو للنظر َّ
أن معنى اليأس خمتلف عن معنى القنوط إذ لو كان اللفظان
باملعنى نفسه ِ
فل َم ُجِعا يف اجلملة نفسها.
 -2معنى الوسيلة:
قال اإلمام عيل يف دعاء األمان:

وعرفتني فيها الوسيلة إليك وأنا
«إهلي وس ِّيدي دللتني عىل سؤال اجلنة َّ

أتوسل إليك بتلك الوسيلة حممد وآله َّ
صل اهلل عليهم أمجعني» ( ( ( ،وردت
َّ
لفظة الوسيلة يف القرآن الكريم يف موضعني :األول يف سورة املائدة ،واآلخر
يف سورة اإلرساء.

جاء يف أصل اللغة «وسل :وسلت إىل ريب وسيلة ،أي :عملت ً
أتقرب
عمل ُّ
سيل والو ِ
الو ُ
سائ ُل،
به إليه» ( ( (،
َ
تقرب به إىل الغري ،واجلمع َ
َ
و«الوسي َل ُة :ما ُي َّ
 (( ( الصحيفة العلوية :حممد باقر املوحد األبطحي.59 :
 (( ( املصدر نفسه.283 :

 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.73 – 72 :
 (( ( العني( ،298 / 7 :وسل).
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ٌ
وتو َّس َل إليه
والتوسيل والت ََو ُّس ُل واحد ،يقالَ :و َّس َل
فالن إىل ر ّبه َوسي َل ًةَ ،
ٍ
تقرب إليه بعمل» (( (.
َبوسي َلة ،أي َّ

ِ
ِ
ِ
والو ِسيلة
والوسيلة الدَّ َرجةَ ،
الوسيل ُة بمعنى ا َملن ِْزلة عند ا َمللكَ ،
وجاءت َ
فالن إِىل اهلل ِ
ٌ
وسيل ًة إِذا َع ِمل عم ً
وتو َّسل إِليه
وو َّسل
تقرب به إِليهَ ،
ال ُق ْربةَ ،
ال َّ
ِ
ٍ
الو ْصلة وال ُق ْربى ومجعها الوسائل ،قال
والوسيل ُة ُ
تقرب إِليه ب َع َملَ ،
َبوسيلة إِذ َّ
اهلل تعاىل:
ُ

َ َّ

َْ ُ َ ََُْ َ َ

ِّ

ْ

َ َ َ ُّ ُ َ ْ

﴿أوئل ِك ال َ
ِين يدعون يبتغون إل َرب ِه ُم ال َو ِسيلة أيه ْم أق َر ُب﴾ [اإلرساء،]57/
ِ
الو ِسي َلة» (( ( ،هي يف َاألصل ما ُيت ََو َّصل
ويف حديث األَذان
«اللهم آت حممدً ا َ
َّ
به إِىل اليشء و ُي َت َق َّرب به ،واملراد به يف احلديث ال ُق ْر ُب من اهلل تعاىل ،وقيل هي
الشفاع ُة يوم القيامة ،وقيل هي منزلة من َم ِ
نازل اجلنة كام جاء يف احلديث (( (.

فلفظة الوسيلة إذن تطلق يف اللغة عىل كل يشء يؤدي إِىل التقرب.

األول الذي وردت فيه الوسيلة يف القرآن الكريم فهو قوله
أ َّما املوضع َّ
تعاىل:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ
َُْ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َ
َ َ َّ ُ
ِين آمنوا اتقوا اللّ َوابتغوا إِل ِه ال َو ِسيلة َوجاهِدوا ِف سبِيلِ ِه لعلك ْم
﴿يا أيها ال
ُْ ُ َ
القمي مب ِّينًا قوله تعاىل:
تفلِحون﴾ [املائدة ،]35/جاء يف تفسري ِّ
َ َُْ ْ َ ْ ََ
﴿وابتغوا إِل ِه ال َو ِسيلة﴾ أي «تقربوا إليه باإلمام» (( ( ،وذهب الطربيس يف

تقربوا إليه بام يرضيه من
معناها أي اطلبوا إليه القربة بالطاعات ،فكأنه قال َّ

 (( ( الصحاح يف اللغة :اجلوهري ،1841 / 5 :مادة (وسل).

 (( ( صحيح البخاري :البخاري ،152/1:بحار األنوار :املجليس.212/94 :
 (( ( ظ :لسان العرب :ابن منظور.724 / 11 :

 (( ( تفسري القمي :عيل بن إبراهيم القمي.168 / 1 :
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الطاعات ،وقيل الوسيلة أفضل درجات اجلنة (( ( ،وقد روي عن النبي أنَّه

قال:

«سلوا اهلل يل الوسيلة فإنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي َّإل ٍ
لعبد من عباد اهلل
َّ

وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة ح َّلت له الشفاعة» (( ( ،وروي
عن اإلمام عيل أنَّه قال:

«يف اجلنة لؤلؤتان إىل بطنان العرش إحدامها بيضاء واألخرى صفراء يف
كل واحدة منهام سبعون ألف غرفة أبواهبا وأكواهبا من ٍ
عرق واحدة فالبيضاء

ملحمد وأهل بيته والصفراء إلبراهيم وأهل بيته» (( (.
الوسيلة َّ

ٍ
أن الوسيلة يف أصل اللغة تطلق عىل ِّ
ويبدو ممَّا تقدَّ م َّ
يشء يؤ ِّدي إِىل
كل
التقرب ،ويف السياق القرآين جاءت َّ
والتوصل وما ماثلهام،
التقرب
ُّ
لتدل عىل ُّ
ُّ
وهذا ما رصح به اإلمام يف املقطع املذكور من ِ
دعائ ِه وهو قوله:
َّ
ِ
وعرفتني فيها الوسيل َة َ
إليك وأنَا
«إهلي وسيدي د َل ْلتَني عىل ُسؤالك اجلنَّة َّ

أتوسل إليك َ
بتلك الوسيلة حممد وآله صىل اهلل عليهم أمجعني» (( ( ،إذ أكَّد فيه
َّ

أن معنى الوسيلة هم حممدٌ ُّ
َّ
حممد.
وآل َّ

التقرب يكون بطاعته قال :يف قوله تعاىل:
ويف امليزان ُّ
َُْ ْ َ

ْ

ََ

َ
﴿وابتغوا إِل ِه ال َو ِسيلة﴾ «أنا وسيلته» (( ( ،وبعد التدبر والتأ ُّمل يف احلديث،

 (( ( ظ :جممع البيان :الطربيس.327 / 3 :

 (( ( صحيح مسلم :مسلم النيسابوري.4 / 2 :
 (( ( العمدة :ابن بطريق.38 :

 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.74 – 73 :

 (( ( مناقب آل أيب طالب :ابن شهر آشوب.273 / 2 :
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تبي عند صاحب امليزان أن الوسيلة هي مقام النبي
وانطباق معنى اآلية عليه َّ
من ر ِّبه الذي به يتقرب إليه تعاىل ،ويلحق به آ ُل ُه الطاهرون ثم الصاحلون من

أ َّمته  (( ( ،وقد ورد يف بعض الروايات« :عن أيب عبد اهلل قال:

جييء رسول اهلل يوم القيامة ً
آخذا بحجزة ربه ،ونحن آخذون بحجزة

نبينا ،وشيعتنا آخذون بحجزتنا» (( (.

التقرب إىل اهلل بالطاعات ،بل تشمل كل عمل أو
إذن الوسيلة تأيت بمعنى ُّ
يشء يؤ ِّدي إِىل التقرب إِىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وهي أفضل درجات اجلنة ،وقيل
هي حممد وآل حممد كام جاء يف تفسري هذه اآلية الكريمة ،بل هي أهم الوسائل
وأفضلها كام جاء يف قوله الذي أورده صاحب التفسري األمثل ،وفيه عدَّ د

يتقرب هبا العبد إىل اهلل سبحانه وتعاىل ( ((  ،إذ قال:
أفضل الوسائل التي َّ
توس َل بِ ِه املتوسلون إِىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ا ِ
َ
إليامن بِ ِه
«إِ َّن
أفضل ما َّ
َوبِ َر ُسولِ ِه ،واجلها ُد يف سبيله ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاةَ ،وصو ُم ِ
شهر رمضان،
ِ
صنائع
الس ،وصدقة العالنيةَ ،و
حج البيت
ُ
َو ُّ
واعتامرهَ ،وصلة الرحم ،وصدقة ِّ
ُ
فإنا تقي مصارع اهلوان» (( (.
املعروف َّ

أن لكلمة (الوسيلة) مفهو ًما واس ًعا جدًّ ا يشمل َّ
فيتبيَّ َّ
كل عمل مجيل والئق
رب به إىل اهلل تعاىل ،وتدخل يف مفهومها كل صفة بارزة؛ َّ
ألن كل هذه األُمور
ُي َت َق ُ

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.191 / 5 :
 (( ( بحار األنوار :العالمة املجليس.25 / 4 :

 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.687 / 3 :

 (( ( هنج البالغة ،216 – 215 / 1 ،األمايل :الطويس.216 ،
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تكون سب ًبا يف التقرب ِمن اهلل تعاىل  (( (.

ويف العودة إىل مواضع ورود الوسيلة يف القرآن الكريم نذكر هنا املوضع

اآلخر ،وهو يف قوله تعاىل:

ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ِّ
ْ َ َ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ِين يدعون يبتغون إِل َرب ِه ُم ال َو ِسيلة أيه ْم أق َرب َوي ْرجون َرحته
﴿أولـئِك ال
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ
م ُذ ً
ورا﴾ [اإلرساء.]57/
و يافون عذابه إِن عذاب ربك كن

أيضا،
ففي هذه اآلية جاءت الوسيلة بمعنى القرب
والتوصل إىل ا ُملت ََو َّسل به ً
ُّ

لك َّن السياق الذي جاءت فيه جعل هلا معنى آخر ،إذ جاء يف تفسريها َّ
«إن هؤالء

املرشكني يدعون هؤالء ا َّلذين اعتقدوا فيهم َّأنم أرباب ويبتغي املدعوون أربا ًبا
ألنم أهل إيامن به واملرشكون باهلل يعبدوهنم من دون
إىل رهبم القربة والزلفة َّ

اهللُّ ،أيم أقرب عند اهلل بصالح أعامله واجتهاده يف عبادته ،فهم يرجون بأفعاهلم
رمحته وخيافون عذابه بخالفهم إ َّياه» (( (.

والوسيلة عىل ما فرسوه هي التوصل والتقرب ،وربام است ِ
ُعم َلت بمعنى ما
ُّ
ُّ

به التوصل والتقرب ،ولع َّله األنسب للسياق ،بالنظر إىل تعقيبه بقوله تعاىل:
َ ُّ ُ َ ْ

﴿أيه ْم أق َر ُب﴾ ،ومعنى اآلية هنا أن مجاعة من املرشكني كانوا يرشكون يف

دعائهم املالئكة واجلن واإلنس لطلب القرب إىل اهلل تعاىل فيختارون َّأيم

املقربني إليه عىل ما يف اآلية
أقرب فيتَّخذونه وسيلة ،والتوسل إىل اهلل ببعض َّ
الكريمة قريب منه قوله تعاىل:
َ َ ُّ َ َّ

ُ ْ َّ ُ ْ

َُْ ْ َ

ْ

ََ

َ َ
آمنوا اتقوا اللّ َوابتغوا إِل ِه ال َو ِسيلة﴾ [املائدة ،]35/وهو غري
﴿يا أيها الِين

ويتقربون باملالئكة الكرام
يتوسلون إىل اهلل
َّ
فإنم َّ
ما يرومه املرشكون من الوثنيني َّ
 (( ( ظ :تفسري األمثل :الشريازي.36 / 9 :
 (( ( التبيان :الطويس.484 / 6 :
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واجلن واألولياء من اإلنس فيرتكون عبادته تعاىل وال يرجونه وال خيافونه وإنَّام

التقرب
يعبدون الوسيلة ويرجون رمحته وخيافون سخطه .وباجلملة يدَّ عون
ُّ
إىل اهلل ببعض عباده أو أصنام خلقه ثم ال يعبدون إال الوسيلة مستق َّل ًة بذلك،
ويرجوهنا وخيافوهنا مستق َّل ًة بذلك من دون اهلل ،فيرشكون بإعطاء االستقالل هلا
يف الربوبية والعبادة (( (.

وقال الزخمرشي يف معنى اآلية« :يعني أن آهلتهم أولئك يبتغون الوسيلة

َ ُّ ُ
ََُْ َ
وهي القربة إىل اهلل تعاىل ،و﴿أيه ْم﴾ بدل من واو ﴿يبتغون﴾ وأي موصولة

أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إىل اهلل فكيف بغري األقرب؟
ْ ََ
َ ْ َ ُ َ َ ِّ
أو ضمن ﴿يبتغون إِل َرب ِه ُم ال َو ِسيلة﴾ [اإلرساء ]57/معنى حيرصون فكأنَّه

قيل :حيرصون ُّأيم يكون أقرب إىل اهلل وذلك بالطاعة وازدياد اخلري والصالح
ويرجون وخيافون كام غريهم من عباد اهلل فكيف يزعمون َّأنم آهلة» (( (.

أن السياق ال يالئمهام َّ
واملعنيان ال بأس هبام لوال َّ
كل املالءمة وثانيهام

أقرب إليه من أوهلام .وقيلَّ :
إن معنى اآلية أولئك الذين يدعوهنم ويعبدوهنم
ويعتقدون َّأنم آهلة يبتغون الوسيلة والقربة إىل اهلل تعاىل بعبادهتم وجيتهد كل

منهم ليكون أقرب من رمحته ،وهو معنى ال ينطبق عىل لفظ اآلية البتة (( (.

أيضا إِىل
ُقرب ً
وكذلك فإن شفاعة األنبياء واألئمة واألولياء الصاحلني ت ِّ
نص عليه القرآن الكريم ،وهي داخلة يف املفهوم الواسع
اهلل تعاىل عىل وفق ما َّ
لكلمة الوسيلة وكذلك اتِّباع النَّبي ِ
واإلمام والسري عىل هنجهامُّ ،
كل ذلك يوجب

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.131 – 130 / 13 ،
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.454 / 2 :

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.130 / 13 :
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التقرب إِىل الساحة ِ
اإلهلية املقدسة ،واجلدير بالذكر هنا َّ
أن املراد من التوسل ال
ُّ
اإلمام ،بل معناه أن يبادر ِ
يعني طلب يشء من شخص النَّبي أو ِ
اإلنسان املؤمن
ِ
واإلمام بطلب الشفاعة
عن طريق األعامل الصاحلة والسري عىل هنج النَّبي
منهم إِىل اهلل تعاىل ،أو أن ي ِ
قسم بجاههم ودينهم ،وهذا يعدُّ نو ًعا من االحرتام
ُ
أيضا ،ويطلب من اهلل بذلك حاجته،
ملنزلتهم ،وهو نوع من العبادة هلل تعاىل ً
أي أثر للرشك ،كام ال خيالف اآليات القرآنية األُخر (( (.
وليس يف هذا املعنى ُّ

بوضوح َّ
ٍ
أن
وإِ َّن الروايات التي وردت من طرق الشيعة والسنَّة تفيد

ً
عمل جيدً ا
التوسل باملعنى الذي ُذكر آن ًفا ال ريب فيه وال شبهة ،بل إنَّه يعدُّ
أيضا ،وهذه الروايات كثرية ،ومنها ما ورد يف مصادر مجهور السنَّة ،إِ َّن طلب
ً

العون والشفاعة من النَّبي أو التوسل إِىل اهلل بجاه النَّبي وشخصه جائز حتى

قبل أن يولدَ  وبعد والدته ووفاته ويف عامل الربزخ ويف يوم القيامة ،ويف رواية
حممد وذلك
عن عمر بن اخلطاب تتحدث عن توسل آدم إِىل اهلل بالنبي َّ

لعلم آدم َّ
بأن هذا النَّبي سيأيت إِىل الوجود يف املستقبل ،ولعلمه باملنزلة العظيمة
َّ  (( (
َ
حممد
«رب إِ ِّن
عز
أسألك ِّ
التي حيظى هبا عند اهلل َّ
وجل  ،فيقول آدمِّ :
بحق َّ

َّملا غفرت يل» (( (.

 -3معنى الِغيبة:

قول لإلمام ينهى فيه عن سامع ِ
جاء يف ٍ
الغيبة:
 (( ( تفسري األمثل :الشريازي.688 – 687 / 3 :
 (( ( ظ :األمثل :الشريازي.697 / 3 :

 (( ( الغدير :الشيخ األميني 435 / 5 ،و .39 / 7
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ِ
أخيه وثيق َة ِد ٍ
ين وسداد طريق فال يسم َع َّن فيه
«أيا النَّاس من عرف ِمن
ُّ
ِ
السهام وحييل الكالم ،وباطل
الرامي ُ
ويطئ ِّ
الرجالَّ ،أما إنَّه قد يرمي َّ
أقاويل ِّ
ذلك يبور ،واهلل سميع وشهيد ،أما إنَّه ليس بني احلق والباطل َّإل أربع أصابع
فسئل عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه ثم قال
رأيت» (( ( ،وقد ورد النهي عن ِ
الغيبة
سمعت واحلق أن تقول
الباطل أن تقول
ُ
ُ

يف موضع واحد من القرآن الكريم وهو اآلية الثانية عرشة من سورة احلجرات.
ِ
والغيب َة يف اللغة :من اال ْغتِ ِ
ُ
الرجل صاح َبه ا ْغتِيا ًبا إِذا َو َقع فيه،
تاب
ياب ،وا ْغ َ
ف إنسان مستور بسوء َأو بام َي ُغ ُّمه لو سمعه وإِن كان فيه ،فإِن
وهو َأن يتكلم َخ ْل َ
كان صد ًقا فهو ِغيب ٌة ،وإِن كان كذ ًبا فهو ال َب ْه ُت وال ُب ْه ُ
تان ،وال يكون ذلك إِ َّل
ََ ََْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ ً
َناو ْل أحدً ا
من ورائه ،ويف التنزيل العزيز﴿ :ول يغتب بعضكم بعضا﴾ َأي ال َيت َ
ب َظ ْه ِر ال َغ ْي ِ
وب ٌ
تان (( (،
ب بام َي ُسوؤه ممَّا هو فيه ،وإِذا تناوله بام ليس فيه فهو َ ْب ٌت ُ ْ
ٍ
إنسان مستور بام َي ُغ ُّمه لو سمعه ،فإن كان
واالسم الغيب ُة ،وهو أن يتكلم خلف
سمي ُبتانًا (( (.
صدق ًا ُس ِّم َي غي َب ًة ،وإن كان كذ ًبا ِّ

والغيبة واحدة من األخالق الذميمة التي أمر القرآن الكريم باجتناهبا وشنَّع
فعلها حتى جعله بمثابة أكل حلم املِيتة ،قال تعاىل:

َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ
َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ َّ ُ
اج َتنِ ُبوا َكثِ ً
ريا م َِن الظ ِّن إِن بعض الظ ِّن إِث ٌم َول تَسسوا
﴿يا أيها الِين آ َمنوا
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ ُ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً ُ ُّ َ ُ ُ
ًَْ َ َ ُُْ
ك ْم أ ْن يَأ ُك َل ْ َ
خي ِه ميتا فك ِرهتموهُ َواتقوا
ول يغتب بعضكم بعضا أيِب أحد
لم أ ِ
 (( ( هنج البالغة.289 / 2 :

 (( ( ظ :العني :الفراهيدي ،364 / 1 :لسان العرب :ابن منظور ،654 / 1 :جممع البحرين:
الطرحيي.343 / 3 :

 (( ( الصحاح يف اللغة :اجلوهري ،196 / 1 :مادة (غيب).
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َ ٌ

َّ

الل َّ إن َ
َ
الل َّ ت َّواب َرح ٌ
يم﴾ [احلجرات ،]12/ومعنى قوله تعاىل:
ِ
ِ
َ ََْ

َْ ُ

ُ َْ ً

َ
﴿ول يغت ْب بعضك ْم بعضا﴾ أي« :ال يقل بعضكم يف بعض بظهر الغيب ما

يكره املقول فيه ذلك أن يقال له يف وجهه» (( (.
وقال الطربيسِ :
«الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب عىل وجه متنع احلكمة

منه» (( (.

وسئل رسول اهلل عن الغيبة فقال :أن تذكر أخاك بام يكره «إن كان فيه

ما تقول فقد اغتبته ،وإن مل يكن فيه فقد هبته» ( ( (( ،وعن ابن عباس ريض
َُ َ َ ُ
اهلل عنهامِ :
الغيبة إدام كالب الناس﴿ ،أيِ ُّب أح ُدك ْم ﴾..يف اآلية متثيل وتصوير
ملا يناله املغتاب من عرضه عىل أفظع وجه وأفحشه ،وفيه عدَّ ة مبالغات منها:
ً
موصول
االستفهام الذي معناه التقرير ،ومنها جعل ما هو يف الغاية من الكراهة

باملحبة ،ومنها إسناد الفعل إىل أحدكم واإلشعار َّ
بأن أحدً ا من األحدين ال حيب
ذلك ،ومنها أن مل يقترص عىل متثيل االغتياب بأكل حلم اإلنسان ،حتى جعل
اإلنسان ً
أخا ،ومنها أن مل يقترص عىل أكل حلم األخ حتى جعل ميتًا)  (( (.
َ َ ُْ

(﴿فك ِرهت ُموهُ﴾ فنسب الكراهة إىل اجلميع ومل يقل :فكرهه ،وباجلملة حمصلة

أن اغتياب املؤمن بمنزلة أن يأكل اإلنسان حلم أخيه حال كونه ميتًا ،وإنَّام كان

َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
حلم أخيه ألنه من أفراد املجتمع اإلسالمي املؤلف من املؤمنني ﴿إِنما المؤمِنون
ْ ٌ
إِخ َوة﴾ [احلجرات ،]10/وإنام كان ميتا ألنه غافل عن غيبته ال يشعر بام يقال
 (( ( جامع البيان :الطربي.305 / 22 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.228 / 9 :

 (( ( صحيح مسلم :مسلم النيسابوري ،21/8 :األمايل :الطويس.537 :
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.568 / 3 :
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َ َ ُْ

فيه ،ويف قوله﴿ :فك ِرهت ُموهُ﴾ ومل يقل :فتكرهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت
حمقق منكم يف أن تأكلوا إنسانا هو أخوكم وهو ميت فكام أن هذا مكروه لكم
فليكن مكروها لكم اغتياب أخيكم املؤمن بظهر الغيب فإنه يف معنى أكل
َُ

َ َ

ُ َ ْ َْ ُ َ

أحدكم أخاه ميتاَّ ،
إن ما يف قوله تعاىل﴿ :أيِ ُّب أح ُدك ْم أن يأكل﴾ من التعليل
ٍ
أيضا كالغيبة ،وإنام الفرق أن الغيبة هو إظهار عيب الغري
جار يف
التجسس ً
ُّ

التوصل
والتجسس هو
التوصل إىل الظهور عليه من طريق نقل الغري،
للغري أو
ُّ
ُّ
ُّ

إىل العلم بعيب الغري من طريق تتبع آثاره ،ولذلك مل يبعد أن يكون قوله تعاىل:
َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ًَْ
ٍّ
ً
خي ِه ميتا﴾ إىل آخر اآلية تعليل لكل من
﴿أيِب أحدكم أن يأكل لم أ ِ
َ َ َّ ُ

َ ََْ

َْ ُ

ُ

َْ ً

اجلملتني ،أي قوله تعاىلَ :
﴿ول تَسسوا َول يغت ْب بعضك ْم بعضا﴾ ،ففي اآلية
إشعار أو داللة عىل اقتصار احلرمة يف ِغي َبة املسلمني ،ومن القرينة عليه قوله يف
ٌ
َْ َ َ
خي ِه﴾ فاألخوة إنَّام هي بني املؤمنني) .
التعليل﴿ :لم أ ِ
ََ ََْ َْ ُ ُ َْ ً
﴿ول يغت ْب بعضك ْم بعضا﴾ نزلت هذه اآلية املباركة يف رجلني من
(
 (( (

أصحاب رسول اهلل اغتابا رفيقهام وهو سلامن بعثاه إىل رسول اهلل ليأيت

َ
النبي
هلام بطعام ،فأرسل
–سلامن–إىل أسامة بن زيد ،وكان خازن رسول
ُّ
اهلل عىل رحله ،فقال :ما عندي يشء ،فعاد إليهام فقاال :بخل أسامة ،وقاال

ثم انطلقا يتجسسان هل عند
لسلامن :لو بعثناه إىل بئر سميحة لغار ماؤهاَّ ،
أسامة ما أمر هلام به رسول اهلل ،فقال رسول اهلل هلام :مايل أرى خرضة
حلم ،قال :ظللتم
اللحم يف أفواهكام؟ قاال :يا رسول اهلل ما تناولنا يومنا هذا ً

تأكلون حلم سلامن وأسامة ،فنزلت اآلية وهنت املسلمني عن االغتياب) (( (.
 (( ( امليزان :الطباطبائي.325/18 :
 (( ( تفسري جممع البيان.225 / 9 :
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الصلة بني املعاين املتقدِّ مة ومعناها عند اإلمام يف قوله:
وبعقد ِّ

رأيت» (( ( يتَّضح َّ
هني عن
«أيا النَّاس ...واحلق أن تقول
ُ
أن يف هذا الكالم ٌ
ُّ
الترسع يف تصديق ما يقال من ٍ
عيب أو قدح يف حق إنسان مستور ظاهر معروف
ُّ
بالصالح واخلري ،وهو عىل ما يبدو خالصة قوله سبحانه وتعاىل:

ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ
﴿إِن ج
اءكم فا ِسق بِنب ٍإ فتبينوا أن ت ِصيبوا قوما ِبَهال ٍة فتصبِحوا ع ما فعلت ْم
نَادم َ
ِني﴾ [احلجرات ،]6/ثم رضب لذلك ً
الرامي فال
ِ
مثل فقال :قد يرمي َّ

صحيحا ور َّبام كان
ُيصيب الغرض ،وكذلك قد يطعن ال َّطاعن فال يكون طعنه
ً
لغرض فاسد أو سمعة ممَّن له غرض فاسد كالعدو واحلسود ،وقد يشتبه األمر
منكرا فيعجل اإلنسان بقول ال يتحققه كمن يرى غالم زيد
فيظن املعروف
ً
حيمل يف إناء مستور مغ َّطى ًّ
مخرا ،قال :وحييل الكالم :أي يكون
خل فيظنُّ ُه ً
باطل ،ومن النَّاس من يرويه وحييك الكالم أي ما أثر ،يعني َّ
ً
أن القول يؤ ِّثر يف
العرض وإن كان ً
باطل ،وقوله (وباطل ذلك يبور) مثل قوهلم للباطل جولة
وللحق دولة وهذا من قوله تعاىل:
ُْ َ

ْ ُّ

َ ََ ْ

ُ

َّ ْ

َ َ َ َ ُ ً

َ
اء َ
﴿وقل ج َ
الاطِل إن َ
الق َوزهق َ
الاطِل كن زهوقا﴾ [اإلرساء ،]81/وقد
ِ

ً
سؤال عن كيفية كون الباطل ما ُيسمع واحلق ما ُيرى َّ
وإن أكثر ما يصلنا إنَّام
يرد

حممد بام بلغنا من معجزاته التي
السامع كعلمنا اآلن بنبوة النبي َّ
هو من طريق َّ
مل نرها وإنَّام سمعناها؟ فاجلواب َّ
متواترا من األخبار
إن كالمه ليس فيام جاء
ً

وإنَّام يقصد اإلمام األقوال َّ
الشاذة الواردة من طريق اآلحاد التي تتضمن
القدح فيمن قد غلبت نزاهته فال جيوز العدول عن املعلوم باملشكوك (( (.

 (( ( هنج البالغة.289 / 2 :

 (( ( ظ :رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.73 – 72 / 9 :
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ويقصد به ما كان صادرا من ٍ
أحد يريد السوء بآخر أو طعنه وذمه ممَّا ال
ً

مثل وبذلك ال ندع ً
َيصدُ ُق عليه لنزاهته ً
جمال لسوء الظن أو الغيبة وغري ذلك

املحرمة التي هنى عنها القرآن الكريم والنبي.
من األفعال
َّ

وذكر الس ِّيد اخلوئي يف رشح قول اإلمام يف الغيبةَّ :
(أن املقصود هبذا

حق اإلنسان املوصوف بحسن
الكالم النَّهي عن
الترسع إىل التصديق بام يقال يف ِّ
ُّ
والصالح والتد ُّين ممَّا يعيبه ويقدحه ...وإليه ُأشري يف
الظاهر املشهور بالوثوق
َّ

قوله سبحانه:

َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ
فتبينوا أن ت ِصيبوا قوما ِبهال ٍة

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ
﴿يا أيها الِين آ َمنوا إِن جاءكم فا ِسق بِنب ٍإ
َُ ْ ُ ََ
ع َما َف َعلْ ُت ْم نَادم َ
فتصبِحوا
ِني﴾ [احلجرات ،]6/ذلك فأقول قوله:
ِ

 (( (
ِ
«أيا النَّاس من عرف ِمن ِ
أخيه وثيق َة ِد ٍ
حمكم
وسداد طريق»  ،أي دينًا ً
ين َ
ُّ
وطري ًقا صوا ًبا ،قيل املراد بوثيقة الدِّ ين ال ُّلزوم لألحكام الرشع َّية والتقييد ،ال

َّ
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب عىل
كمن يعبد اهلل عىل حرف فإن أصابه خري
وجههَّ ،
ولعل املراد بوثيقة الدِّ ين العقيدة وبسداد الطريق حسن العمل كام يشعر

السداد؟ فقال:
بني ما َّ
به ما روي عن أمري املؤمنني أنّه قال البنه احلسن :يا َّ

يا أبتي السداد دفع املنكر باملعروف ،أي من عرف من أخيه املؤمن حسن االعتقاد
الرجال» (( ( أي أقاويلهم التي توجب َشينَ ُه
والعمل «فال
َّ
يسمعن فيه أقاويل ِّ
مروته وتسقطه عن أعني النَّاس) (( (.
وهتدم َّ

الصدوق يف ثواب األعامل ...عن أيب احلسن موسى بن جعفر عليهام
روى َّ

 (( ( هنج البالغة.289 / 2 :
 (( ( املصدر نفسه.

 (( ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :اخلوئي.395 :
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الرجل من إخواين بلغني عنه اليشء الذي
السالم قال :قيل له :جعلت فداك َّ
َّ

أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخربين عنه قوم ثقات ،فقالِّ ...:
كذب
قسامة وقال لك ً
قول
سمعك وبرصك عن أخيك وإن شهد عندك مخسون ّ
فصدِّ قه ِّ
مروته فتكون من
وكذهبم ،وال تذيع َّن عليه شي ًئا تشينه به وهتدم به َّ
ا َّلذين قال اهلل عز وجل (( (:

َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ُّ ْ َ
ٌ
حشة ِف الِين آ َمنوا لهم عذاب أ ِلم ِف ادلنيا
﴿إِن الِين يِبون أن ت ِشيع الفا ِ
ْ
خ َرة ِ﴾ [النور.]19/
َوال َ ِ

ومما سبق يتضح َّ ِ
وحدَّ د قول الغيبة
َّ
أن الغيبة ال تَصدُ ُق َّإل بني املسلمنيُ ،

باألقاويل ،واملقصود هبا كام استعملت يف القرآن الكريم لتصغري وحتقري القول

ألنا ُم َت َق َّو َلة وتعني األقوال الباطلة أي األكاذيب  ( ( (؛ َّ
يتقول
ألن الشخص َّ
َّ
عىل أخيه املسلم.
ِ
والرامي تشبي ٌه بام ُت ِد ُث ُه هذه األقاويل يف نفس
للرمي َّ
وذك ُْر اإلمامَّ 
الرامي حني تُصيب اهلدف ،وينتهي
املؤمن ،الذي هو أشبه ما يكون بسهام َّ
أن هذا الكالم ال يبقى ويزول برسعة ألنَّه من ِ
إىل َّ
صحة ،وعليه جيب عىل
غري َّ
اإلنسان املؤمن أن ال ُي ِ
سارع إىل تصديق مثل هذه األقوال.

بالسمع والبرص–وهو ممَّا
أ َّما تعامل اإلمام مع الغيبة عن طريق قرهنام َّ

اخلاصة بالغيبة ،فكام
والرشاح فيه – فيلتقي مع اآلية الكريمة
املفسون
َّ
أفاض ِّ
َّ

التجسس قبل االغتياب ،كذلك ذكر اإلمام السمع قبل البرص،
ذكر اهلل تعاىل
ُّ
فالظاهر َّ
األول إىل الثانية.
أن األوىل هي الطريق َّ

 (( ( ثواب األعامل وعقاب األعامل :الصدوق.247 :

 (( ( ظ :جامع البيان يف تأويل القرآن :الطربي 82 / 29 :والكشاف :الزخمرشي.155 / 4 :
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 - 4معنـى حبـل اهلل:
الصباح لإلمام عيل:
ذكر هذا اللفظ يف دعاء َّ
ـــامس ِ
ك ِف ال َّلي ِل األ ْلي ِل ،وا ْل ِ
«ص ِّل ال ّل ُه َّم َع َل الدَّ ِ
ك ِم ْن َا ْس َبابِ َ
ليل اِ َل ْي َ
ك بِ َح ْب ِل
َ َ
َ
ْ
الش ِ
ت بأطراف
ف األ ْط َو ِل ...إهلي أتراين ما أتيتك إال من حيث اآلمال ،أم َعلِ ْق ُ
َّ َ

حبالك إال حني باعدتني ذنويب عن دار الوصال ...إهلي قرعت باب رمحتك بيد

رجائي ،وهربت إليك الجئًا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل
والئي» (( (.

جاء يف هذه املقاطع الثالث لفظ (حبل اهلل) وهو لفظ وارد يف القرآن الكريم

وجاء لفظ آخر (السبب) وهو لفظ مرادف للفظ احلبل.
قال تعاىل:
َْ

ْ

َ ً

َ ََ ُ

َ
﴿واعت ِص ُموا ِبَب ِل اللِ َّ جِيعا َول تف َّرقوا﴾ [آل عمران ،]103/وقوله:

َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
َ َّ َ
َ
نصهُ ُ
﴿من َك َن َي ُظ ُّن أن لَّن يَ ُ َ
َّ
الل
ب إِل السماء
ب
س
ب
د
د
م
ي
ل
ف
ة
ر
خ
ال
و
ا
ي
ن
ادل
ف
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ُ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ
ِب كي ُدهُ َما ي ِغيظ﴾ [احلج.]15/
ثم ِلقطع فلينظر هل يذه

إذا نظرنا ً
قليل يف بعض املصطلحات التي هلا ارتباط بمعنى (حبل اهلل) منها
لفظة االعتصام إذ جاءت ِمن عصم :العصم اإلمساك ،واالعتصام االستمساك،
قال تعاىل:

َ َ َ َْْ َ ْ َ ْ
يمنع منه..،
﴿ل ع ِصم الوم مِن أم ِر الل َِّ﴾ [هود ،]43/أي ال يشء
ُ

واالعتصام التمسك باليشء قال تعاىل:
 (( ( املصدر نفسه.291 :
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ْ
َ َْ
َ ً
َ َ ْ ََْ ْ
﴿ومن يعت ِصم بِالل َِّ﴾
﴿واعت ِص ُموا ِبَب ِل اللِ َّ جِيعا﴾ [آل عمران،]103/

[آل عمران.( (( ]101/

(السبب :احلب ُل)  (( (( ،والسبوب ِ
احلبال ...قوله تعاىل:
ُّ ُ
َْ
َّ َ ُ
َْ

َ

َْ ُ ْ َ َ
َّ َ
الس ْقف َأي ف ْل َي ْمدُ ْد
والس َب ُ
والسام ُء َّ
حل ْبلَّ ،
ب هنا ا َ
﴿فليمدد بِسب ٍب إِل السماءِ﴾ َّ
قف ِه ثم لي ْق َطع َأي ليمدَّ احلبل حتى ينْ َقطِع في َ ِ
حب ًل يف س ِ
بب ُّ
كل
والس ُ
َ
َْ
َ ْ
َْ
موت خمْتَن ًقاَّ ،
َُ
َ
حبل حدَ رتَه من فوق وقيل السبب من ِ
ُ
الطويل)  (( (.
القوي
احلبال
ُّ
َّ َ
َْ َ ْ

(واملعنى :واجتمعوا عىل استعانتكم باهلل ووثوقكم به وال تفرقوا عنه ،أو

واجتمعوا عىل التمسك بعهده إىل عباده وهو اإليامن والطاعة؛ أو بكتابه لقول

النبي :القرآن حبل اهلل املتني ال تنقيض عجائبه ،وال خيلق عن كثرة الر ّد ،من

قال به صدق؛ ومن عمل به رشد ،ومن اعتصم به هدي إىل رصاط مستقيم) (( (.
ومتسكوا بدين اهلل الذي أمركم به ،وعهده الذي
«وتعلقوا بأسباب اهلل مجي ًعاَّ ،

َعهده إليكم يف كتابه إليكم ،من األلفة واالجتامع عىل كلمة احلق ،والتسليم
ألمر اهلل ،وأما (احلبل) ،فإنَّه السبب الذي يوصل به إىل الب ِ
غية واحلاجة ،ولذلك
ُ
ُ َ
َّ
سم َي األمان ً
اجلزع
حبل ،ألنَّه
وصل به إىل زوال اخلوف ،والنَّجاة من َ
سبب ُي َ
ٌ
ِّ
ُّ
والذعر» (( (.
َْ

« َ
﴿واعت ِص ُموا﴾ امتنعوا بحبل اهلل واستمسكوا به أي بعهد اهلل تعاىل ،ألنه

 (( ( ظ :املفردات غريب القرآن :الراغب.337 – 336 / 1 :
 (( ( العني :اخلليل.203 / 7 :

 (( ( لسان العرب :ابن منظور.459-458/1 :
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.451-450 / 1 :
 (( ( جامع البيان :الطربي.42 /4 :
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سبب النجاة كاحلبل الذي يتمسك به للنجاة من بئر أو نحوها ومنه احلبل
َ ْ

 (( (
﴿بب ِل اهلل﴾ أقوال:
األمان ،ألنه سبب النجاة» « ،وقيل يف معنى قوله تعاىلِ :

أحدها :أنَّه القرآن ،وثانيها :أنَّه دين اهلل اإلسالم ،وثالثها :ما ُروي عن اإلمام
جعفر بن حممد قال:

ْ

َْ

َ ً

«نحن حبل اهلل الذي قال تعاىلَ :
﴿واعت ِص ُموا ِبَب ِل اللِ َّ جِيعا﴾ [آل
ح ُل ُه عىل اجلميع والذي يؤيده ما ُروي عن النبي
عمران ،»]103/واألَ ْو َل َ ْ

أنَّه قال:

«أيا النَّاس ِّإن قد تركت فيكم حبلني إن أخذتم هبام لن تَضلوا بعدي
ُّ
أكرب ِمن اآلخر كتاب اهلل ٌ
السامء إىل األرض وعرتيت أهل
حبل ممدو ٌد من َّ
أحدمها ُ
عيل احلوض» (( (.
بيتي َأل َّ
وإنام لن يفرت َقا حتى ير َدا َّ
يف قوله تعاىل:

َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
َ َّ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ب إِل السماءِ
﴿من كن يظن أن لن ينصه الل َّ ِف ادلنيا وال َ ِ
خرة ِ فليمدد بِسب ٍ
َ ُ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ
ِب كي ُدهُ َما ي ِغيظ﴾ [احلج« ،]15/املعنى من كان يظن
ثم ِلقطع فلينظر هل يذه
ْ
ْ
َ
َْ ُ ْ
ُّ ْ َ
خ َرة ِ فليمدد
﴿ف ادلنيا َوال َ ِ
أن اهلل لن ينرص نبيه حممدً ا وال يعينه عىل عدوه ِ
ُ
َ َ
ْ ْ
َ َّ َ
بِسب ٍب إِل السماءِ﴾ [احلج ،]15/أي فل َيشدُ د حبال يف سقفه ﴿ث َّم ِ َلق َطع﴾ أي

ليمدد ذلك احلبل حتى ينقطع فيموت خمتنقا واملعنى فليختنق غيظا حتى يموت
ََْْ ُ

َْ ُْ

َْ

فإن اهلل نارصه وال ينفعه غيظه وهو قوله ﴿فلينظ ْر هل يذه َ َّ
ِب كي ُدهُ﴾ أي صنعه

وحيلته» (( (.

 (( ( التبيان :الطويس.545 / 2 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.357 / 2 :
 (( ( املصدر نفسه.119 / 7 :
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حمل الشاهد هنا هو قوله تعاىل:
ََْْ ْ َ َ

﴿فليم ُدد بِسب ٍب﴾ إذ جاء السبب بمعنى احلبل وذلك داللة عىل التوصل

وهو ما ذكره يف قوله :واملاسك من أسبابك بحبل الرشف األطول.

يلحظ يف اآلية الكريمة لفظ (االعتصام) و(حبل اهلل) ومن معاين االعتصام

االستمساك ومن معاين احلبل السبب وقول اإلمام يف الدعاء:

ِ
بحبل َّ
يبي معنى االعتصام
«واملاسك من أسبابك
الشف األطول» فكأنَّه ِّ

واالتِّصال مع اهلل أو التَّقرب إليه بقوله املاسك إذ االستمساك من معاين

االعتصام ففي قوله من أسبابك وكأن هناك أسبابا وطرقا عدة ومنها حبل اهلل،
إذ يبدو للنظر أن هذا القول من دعائه فيه بعض البيان لقوله تعاىل:
َْ

ْ

َ
﴿واعت ِص ُموا ِبَب ِل الل َِّ﴾ من هذا الوجه.

 - 5معنى السائق والـشهـيد:
ورد هذان اللفظان متالزمني مرة واحدة يف القرآن الكريم يف سورة ق ويف

كالم اإلمام عيل جاءا يف اخلطبة املباركة إذ يقول:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َبوا بِ ِ
لس َواطِ ِع َواِ ْز َد ِج ُروا بِالن ُُّذ ِر
اآلي َا َّ
« َفاتَّع ُظوا ع َبا َد َاللَِّ با ْلع َب َالن ََّواف ِع َوا ْعت ِ ُ
ظ َفك ََأ ْن َقدْ علِ َق ْتكُم َ َ ِ
اع ِ
الذك ِْر و َا َْلو ِ
ِ ِ ِ
ت ِمنْك ُْم
ب َا َْلن ِ َّي ِة َواِ ْن َق َط َع ْ
مال ُ
َ
َا ْل َب َوال ِغ َوا ْنتَف ُعوا بِ ِّ َ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ات َا ْلُ ُم ِ
لس َيا َق ُة إِ َل َا ْل ِو ْر ُد َا َْل ْو ُرو ُد َوك ُُّل َن ْف ٍ
س
ه ْتك ُْم ُم ْفظِ َع ُ
ور َو َا ِّ
َعالَئ ُق َا ْلُ ْمن َّية َو َد َ
شها و َش ِ
اهدٌ َي ْش َهدُ َع َل ْي َها بِ َع َملِ َها» (( (.
َم َعها سائِ ٌق َو َش ِهيدٌ َسائِ ٌق َي ُسو ُق َها إِ َل َ ْ
مَ ِ َ َ
سمي بحسب عمله
جاء يف قوله اسامن مشتقان من فعلهام فكالمها ِّ

 (( ( هنج البالغة.135 / 1 :
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(السائق ،الشهيد) وقد وردا يف القرآن
املوكل إليه من لدن اهلل تعاىل ومهاَّ :
الكريم يف قوله تعاىل:
َ َ ْ ُ ُّ َ ْ
َّ َ َ َ ٌ َ َ ٌ
السوق
﴿وجاءت ك نف ٍس معها سائ ِق وش ِهيد﴾ [ق(« ،]21/سوق) َّ
اإلبل وغريها يسوقها سو ًقا ِ
ساق َ
معروف َ
سائق وقوله تعاىل:
وسيا ًقا وهو ٌ
َ ْ
َ َُ
َ

ْ ُ ُّ َ ْ

ََ

َ ٌ

َ

ٌ

َ
﴿وج َ
سائق
اءت ك نف ٍس َمعها سائ ِق َوش ِهيد﴾ [ق ،]21/قيل يف التفسري
ٌ
َي ُسوقها إىل حمرشها َ
وش ِهيد يشهد عليها بعملها وقيل الشهيد هو عملها

نفسه» (( (.

وتعددت التفسريات يف بيان معنى اللفظني وقد أمجل اإلمام يف ختام

«سائق يسوقها إىل حمرشها
قوله هذا بيان معنى السائق والشهيد هبذه العبارة
ٌ
وشاهد يشهد عليها بعملها» (( ( فهذا التعقيب عىل لفظي السائق والشهيد هو

بيان ملعنييهام إذ جاء يف بيان معنييهام أنَّ ام :ملكان أحدمها يسوق اإلنسان وحيثه

السري ،واآلخر يشهد عليه بام يعلمه من حاله ويشاهده منه وكتبه عليه ،فهو
عىل َّ
يشهد بذلك عىل ما ب َّينه اهلل ود َّبره (( (.

ومن املفرسين من قال« :السياقة حث املاشية عىل املسري من خلفها بعكس

القيادة فهي جلبها من أمامها» (( (.

إذ مل يرصح اهلل تعاىل بكوهنام من املالئكة أو بكوهنام مها الكاتبني أو من غري

املالئكة ،غري أن السابق إىل الذهن من سياق اآليات أهنام من املالئكة ،وكذا
 (( ( لسان العرب :ابن منظور.166 / 10 :
 (( ( هنج البالغة.135 / 1 :

 (( ( ظ :التبيان :الطويس.366 / 9 :

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي.184 / 18 :

 .................................... 182توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

ال ترصيح بكون الشهادة منحرصة يف هذا الشاهد املذكور يف اآلية بل اآليات

الواردة يف شهداء يوم القيامة تقيض بعدم االنحصار ،وكذا اآليات التالية
الذاكرة الختصام اإلنسان وقرينة دالة عىل َّ
أن مع اإلنسان يومئذ غري السائق

والشهيد (( (.

تصويرا رائ ًعا ملعنى السائق والشهيد إذ يعني يف
صور صاحب األمثل
وقد َّ
ً

قوله تعاىل بيان حال الناس يوم املحرش هبذه الصورة:
َ

ْ ُ ُّ َ ْ

ََ َ ٌ

َ

ٌ

َ
﴿وجاءت ك نف ٍس َّمعها سائ ِق َوش ِهيد﴾ (فالسائق يسوقه نحو حمكمة عدل

اهلل ،والشهيد يشهد عىل أعامله ،وهي كمحاكم هذا العامل إذ يسوق املأمورون
املفسين
املتَّهمني ويأتون معهم للمحكمة ويشهد عليهم الشهود واحتمل بعض ِّ

َّ
أن السائق هو من يسوق الصاحلني نحو اجلنّة والطاحلني نحو جهنَّم ،ولكن
األول وهو السوق نحو حمكمة
مع مالحظة كلمة (الشهيد) معها يكون املعنى ّ
عدل اهلل أنسب ،ولكن من مها السائق والشهيد؟ أمها (ملكان) من املالئكة أو

سوامها ،هناك تفاسري متعدّ دة ،قال بعضهمّ :
إن (السائق) هو امللك الذي يكتب
احلسنات ،و(الشهيد) هو امللك الذي يكتب الس ّيئات ،فيكون املراد هبام امللكني

الروايات ّ
أن السائق ملك
الوارد ذكرمها يف اآليات املتقدِّ مة ،ويستفاد من بعض ّ
الرواية مع مالحظة حلن اآليات تبدو
املوت والشهيد رسول اهلل ولكن هذه ّ

ضعيفة ،وقال بعضهم( :السائق) امللك الذي يسوق ّ
كل إنسان و(الشهيد)

عمل اإلنسان ،كام قيل ّ
أن السائق ملك والشهيد أعضاء جسم اإلنسان أو
صحيفة أعامله أو الكتاب الذي يف عنقه) (( (.

 (( ( املصدر نفسه.185 / 18 :

 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.33 / 17 :
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بعد اطالعي عىل هذه التفاسري (( ( وجدت أن أكثر املفرسين قد استدلوا

بقول اإلمام عيل الذي َّبي فيه معنى السائق والشهيد ،حتى َّ
أن بعض
املفرسين قد اكتفى هبذا القول لبيان معنى اللفظني.

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.357 / 18 :

املبحث الثاني
املشاهد التصويرية يف كالم اإلمام علي
مضامني تفسريية عند
تضمنت
إذا كان املبحث املتقدِّ م قد عرض أللفاظ
َ
َّ

اإلمام عيلَّ 
صورا تفسريي ًة كامل ًة من كالمه ،فعىل
فإن هذا البحث سيقدِّ م
ً
الرغم ممَّا يلحظ يف القرآن الكريم من الصور املتعدِّ دة ملشاهد كاملة َّ
بعضا
فإن ً
َّ
ٍ
حلكمة مع َّينةَّ ،
ولعل هذا
منها يقتضب فيها القرآن ليرتك القارئ يرسح يف فكره
ُيشعر–وعىل ٍ
نحو أكرب–احلاجة إىل املعصوم الذي قيل فيه إنَّه القرآن النَّاطق،

فالصور التي استعرضها اإلمام عيل ال يمكن اإلحاطة هبا بالفكر ،وال س َّيام

َّ
أن القرآن الكريم قد ذكر أجزاءها يف مواضع متعدِّ دة وآيات متفرقة فعمدَ  بام
ٍ
ٍ
ٍ
متكامل
مشهد
أدوات تفسريية إىل مللمة تلك اجلزئيات وعرضها يف
يمتلكه من
نتصوره يف خم ِّيلتنا ،وتظهر روعة تلك املشاهد عىل ٍ
نحو أبرز بوساطة
ال يمكن أن
َّ
عرض هلا اإلمام يف كالمه وتوظيفها لفهم النَّص القرآين.
تلك الصور التي َ
يف وصف املالئكة:

ٍ
السامء واألرض
قال اإلمام عيل من خطبة له (يذكر فيها ابتداء خلق َّ
185
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وخلق آدم):

« ُثم َفت ََق ما بي َالسمو ِ
ال َف َم َ َ
ات َا ْل ُع َ
ل ُه َّن َأ ْط َو ًارا ِم ْن َمالَئِكَتِ ِه ِمن ُْه ْم ُس ُجو ٌد
َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ
ون الَ
ون الَ َي ْس َأ ُم َ
ون َو ُم َس ِّب ُح َ
ون الَ َي َت َزا َي ُل َ
ون َو َصا ُّف َ
ُوع الَ َينْت َِص ُب َ
الَ َي ْر َك ُع َ
ون َو ُرك ٌ
ي َوالَ س ْه ُو َا ْل ُع ُق ِ
ان َوالَ َغ ْف َل ُة َالن ِّْس َي ِ
ول َوالَ َف ْت ُة َا ْلَ ْبدَ ِ
اه ْم ن َْو ُم َا ْل َع ْ ِ
ان َو ِمن ُْه ْم
َيغ َْش ُ
َ
َ
ون بِ َق َضائِ ِه و َأم ِر ِه و ِمنْهم َا َْل َف َظ ُة لِ ِعب ِ
َاء َع َل َو ْحيِ ِه َو َأ ْل ِس َن ٌة إِ َل ُر ُسلِ ِه َو ُ ْ
اد ِه
متَلِ ُف َ
َ
َ ْ َ ُ ُ
ُأ َمن ُ
ِ
ِِ ِ
لس ْف َل َأ ْقدَ ُام ُه ْم َو َا َْل ِ
لسدَ َن ُة ِلَ ْب َو ِ
ار َق ُة ِم َن
اب ِجنَانه َومن ُْه ُم َال َّثابِ َت ُة ِف َا ْلَ َرض َ
ني َا ُّ
َو َا َّ
ار َأركَانم و َا ُْلن ِ
ِ
لسم ِء َا ْل ُع ْل َيا َأ ْعنَا ُق ُه ْم َو َا َْل ِ
َاس َب ُة لِ َق َوائِ ِم َا ْل َع ْر ِ
ش
ار َج ُة م َن َا ْلَ ْق َط ِ ْ ُ ُ ْ َ
َا َّ َ
َأ ْكتَا ُف ُه ْم نَاكِ َس ٌة ُدو َن ُه َأ ْب َص ُار ُه ْم» (( (.
ً
لفت اإلمام االنتباه إىل َّ
قسم
أن للمالئكة أصنا ًفا
وأشكال متعددة حني َّ

الراكع والساجد
املالئكة وجعلهم أربعة أقسام ،األول :أرباب العبادة ومنهم َّ
ِ
والق ْسم الثاين :األمناء عىل وحي اهلل ألنبيائه واأللسنة
اف واملسبح،
والص ُّ
َّ
الناطقة يف أفواه رسله واملختلفون باألقضية إىل العبادِ ،
والق ْسم الثالث :حفظة

العباد كأهنم قوى مودعة يف أبدان البرش ونفوسهم ،ومنهم سدنة اجلنان مجع
سادن وهو اخلادمِ ،
والق ْسم الرابع محلة العرش كأهنم القوة العامة التي أفاضها

صورا متكاملة ألنواع
اهلل يف العامل الكيل  ( ( ( ،وقد وصف اإلمام وقدَّ م
ً
املالئكة وهو ما سمَّ ه باألطوار يف قوله:
« َف َم َ َ
ل ُه َّن َأ ْط َو ًارا ِم ْن َمالَئِكَتِ ِه» (( ( ،إذ يقول اهلل تعاىل:
ََْ َ ََ ُ ْ َْ
ً
َ
﴿وقد خلقكم أطوارا﴾ [نوح ،]14/جاء يف معنى األطوار قوالن« :األول:

 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

 (( ( ظ :املصدر نفسه ،39 / 1 ،اهلامش.
 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

الفصل الثالث :توظيفات عامة 187 .......................................................

ال َط ْورة التارة ،يعني ً
حال بعد حال ..نطفة ثم علقة إىل آخر التَّارات ،الثاين:

بعضا» ( ( (،
الطور احلال ،واملعنى خلقكم أصنا ًفا خمتلفني ال يشبه بعضكم ً

(أطوارا) التي جاءت يف سياق
والقول الثاين ربام يكون أقرهبا معنى من لفظة
ً
أحوالً ،
ً
حال بعد حال وقيل:
«أطوارا:
قول اإلمام ،ويف جممع البيان
ً
ً
شيوخا وقيل :خلقكم خمتلفني يف الصفات أغنياء وفقراء
صبيانًا ثم ش َّبانًا ثم
ً
وقصارا واآلية حمتملة للجميع» (( ( ،وقيل :األطوار
وطوال
وزمناء وأصحاء
ً
«الرضوب واألجناس» (( (.

ووصف كل نوع منهم وص ًفا خيتلف عن اآلخر مثال املشهد األول ِ
للق ْسم

األول من املالئكة قوله:
ِ
ون» (( ( إذ َي ْو َق ُر يف الذهن أن هؤالء املالئكة ساجدون
«من ُْه ْم ُس ُجو ٌد الَ َي ْر َك ُع َ

َّ
وكأن حالة السجود مالزمة هلم حتى أنَّه جاء يف أقوال عن أهل البيت ذلك،
قال اإلمام الصادق:

وإن هلل مالئكة سجدً ا إىل يوم القيامة» (( (،
«وإن هلل مالئكة رك ًعا إىل يوم القيامةَّ ،
َّ

فهذا يدل عىل ديمومة عبادهتم هلل تعاىل كام وصفهم سبحانه يف قوله:

ُ َ ِّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َّ َّ َ
بون عن عِبادت ِ ِه َويسبحونه َولُ يسجدون﴾
﴿إِن الِين عِند ربك ال يستك ِ

[األعراف« ،]206/بيَّ اهلل تعاىل َّ
إن الذين عنده ،وهم املالئكة ،ومعناه َّأنم
 (( ( تفسري الرازي.139 / 30 :

 (( ( جممع البيان :الطربيس.134 / 10 :
 (( ( منهاج الرباعة :الراوندي.68 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.175 / 56 :
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عنده باملنزلة اجلليلة ال بِ ُق ْر ِ
ب املسافة ،ألنَّه تعاىل ليس يف مكان وال جهة فيقرب

ألن ذلك من صفات األجسام ،وهذا ٌّ
غريه منهَّ ،
حث منه عىل ال َّطاعة واالستكانة
واخلضوع لهَّ ،
ألن املالئكة مع فضلها وارتفاع منزلتها إذ كانت ال تستكرب عن

دائم وتسجد مثل ذلك ،فبنوا آدم بذلك أوىل وأحق وهلم
عبادته بل تسبحه ً
أوجب وألزم» (( (.

ويف تقديم السجود عىل غريه كأول عبادة من العبادات التي تتعبد هبا

املالئكة حكمة فلربام أراد اإلمام أن يدل عىل عظمة السجود أو بيان أمهيته

وعظم ثوابه أل َّنه أحب العبادة هلل تعاىل وأعظم ما ُي َت َع َبدُ به له تعاىل ،قال اإلمام

الرضا:

«أقرب ما يكون العبد من اهلل عز وجل وهو ساجد ،وذلك قوله عز وجل:
ْ

ْ

َْ ْ

َ ُ َ
تب﴾ [العلق.( (( »]19/
﴿واسجد واق ِ

ثم ذكر اإلمام الركوع يف قوله:
ومن َّ
ون» وربام فيه إشارة أو دليل عىل أن الركوع يأيت بعد
ُوع الَ َينْت َِص ُب َ
«و ُرك ٌ
َ

السجود من حيث مرتبة العبادة ،ويف الوقت نفسه يصور لنا املشهد الذي

َّ
دائم ال يقومون
نتخيل فيه هؤالء املالئكة وهم ركوع هلل تعاىل
وكأن ركوعهم ٌ
منه وكام يف قول اإلمام الصادق اآلنف الذكر.
أ َّما قوله:

ون»
ون الَ َي َت َزا َي ُل َ
«و َصا ُّف َ
َ

(( (

 (( ( التبيان :الطويس.70 – 69 / 5 :
 (( ( الكايف :الكليني.265 / 3 :
 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

فهنا تتمثل صورة هؤالء املالئكة وكأنَّ م
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ني للعبادة فقد ورد ذكر هذه ال َّطائفة
صفوف ال يتفارقون طرفة عني أبدً ا ُمص َط ِّف َ
من املالئكة يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
َّ َّ

َ ًّ

َ
ات صفا﴾ [الصافات ]1/وقوله تعاىل:
﴿والصاف ِ

َ َّ َ ْ
َّ ُّ َ
ً
أقوال
﴿وإِنا لَح ُن الصافون﴾ [الصافات ،]165/إذ أورد املفرسون

الصافات عىل
الصا َّفات جاء يف جممع البيان «اختلف يف معنى َّ
عدة يف معنى َّ
السامء كصفوف املؤمنني
وجوه أحدهاَّ :أنا املالئكة تَصف أنفسها صفو ًفا يف َّ

يف الصالة ،وثانيهاَّ :أنا املالئكة تصف أجنحتها يف اهلواء إذا أرادت النُّزول
إىل األرض واقفة تنتظر ما يأمرها اهلل تعاىل ،وثالثهاَّ :أنم مجاعة من املؤمنني

يقومون مصطفني يف الصالة ويف اجلهاد» (( ( وروي أنَّ م أهل البيت قال اإلمام

عيل يف بعض خطبه:

أنوارا حول العرش ،فأمرنا اهلل بالتسبيح فسبحنا فسبحت
«إنَّا آل حممد كنَّا
ً

فسبحت
ثم أه َبطنا إىل األرض فأمرنا اهلل بالتَّسبيح فسبحنا
ْ
املالئك ُة بتسبيحناَّ ،

ِ
ُ
الصافون وإنَّا لنحن املسبحون» (( (.
األرض بتسبيحنا ،فإنَّا
أهل
لنحن َّ
ُ

صف هلل وعبده» (( (َّ ،
الصا َّفات هم
وقيل هم «املالئكة واألنبياء ومن
َّ
وإن َّ

قسم باملالئكة
السامء يسبحون اهلل» ( ( (،
َّ
«والصا َّفات ً
«املالئكة مصطفون يف َّ
املصطفني إلطاعة أوامر اهلل» ( ( (« ،يعني املالئكة صفوفا يف السامء يسبحون

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.296 / 8 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.88 / 24 :
 (( ( تفسري القمي :القمي.218 / 2 :

 (( ( التبيان :الطويس.482 – 481 / 8 :

 (( ( تبيني القرآن :حممد احلسيني الشريازي.458 :
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َّ َ ْ

َّ ُّ َ

اهلل تعاىل كصفوف الناس للصالةَ ،
نصف أقدامنا يف
﴿وإِنا لَح ُن الصافون﴾ أي
ُّ

الصالة وأجنحتنا حول العرش داعني املؤمنني» (( (.

َ َ َّ َّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ
﴿وما مِنا إِل لُ مقام معلوم﴾
(الصافون) يف اآلية الكريمة «
وجاء ذكر
َّ

[الصافات ]164/هذا قول جربائيل للنَّبي وقيل إنَّه قول املالئكة وفيه

مضمر أي وما منَّا معرش املالئكة ملك َّإل له مقام معلوم يف الساموات يعبد اهلل
ٌ
فيه وقيل معناه أنَّه ال يتجاوز ما ُأمر به ورتب له كام ال يتجاوز صاحب املقام

َ َّ
﴿وإِنا
مقامه الذي حد له فكيف جيوز أن يعبد من هبذه الصفة وهو عبد مربوب
َ ْ
َّ ُّ َ
لَح ُن الصافون﴾ حول العرش ننتظر األمر والنَّهي من اهلل تعاىل وقيل القائمون

صفوفا يف الصالة ..صفوف املالئكة يف السامء كصفوف أهل الدنيا يف األرض
وصافون بأجنحتنا يف اهلواء للعبادة والتسبيح» (( (.

َ َ
«واجلميل يف هذه العبارة ّ
﴿وما
أن املالئكة هي التي تتحدّ ث عن نفسها:
َّ َّ َ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ
الرمحن :وإنَّنا مجي ًعا مصطفون عند
مالئكة
وتضيف
﴾
وم
مِنا إِل ل مقام معل
َّ
ُّ
َ
َ َّ ْ
َ
َّ
وننزهه عمَّ ال
اهلل يف انتظار أوامره،
﴿وإِنا لَح ُن الصافون﴾ وإنَّنا مجي ًعا نس ِّبحهِّ ،
َ َّ َ ْ ْ َ ِّ َ
﴿وإِنا لَح ُن ال ُمسب ُحون﴾ نعم ،نحن عباد اهلل ،وقد وضعنا
يليق بساحة كربيائه

ننزه الباري
أرواحنا عىل األكف بانتظار سامع أوامره ،إنَّنا لسنا أبناء اهلل ،إنَّنا ِّ

َّ
ومشمئزون من
وجل من تلك املزاعم الكاذبة والقبيحة وإنَّنا منزعجون
عز
ِّ
َّ
خرافات وأوهام املرشكني ،يف احلقيقة َّ
أن اآليات املذكورة أعاله أشارت إىل
أن ِّ
ثالث صفات من صفات املالئكة ،األوىل :هي َّ
لكل واحد منهم مقا ًما مع َّينًا

َّ
دائم إلطاعة أوامر
ومشخ ًصا ليس له أن يتعدَّ اه ،والثانية :هي ّأنم مستعدُّ ون ً
 (( ( تفسري غريب القرآن :فخر الدين الطرحيي.396 :
 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.297 / 8 :
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اهلل سبحانه وتعاىل وتنفيذها يف عامل الوجود ،وهذا اليشء مشابه ملا ورد يف سورة

َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
لا سبحانه بل عِباد مك َرمون  ل يسبِقونه بِالق ْو ِل
األنبياء ﴿وقالوا اتذ الرحن و
َ ُْ َْ ََْ ُ َ
دائم
اهلل
حون
ب
يس
م
أ
والثالثة:
[األنبياء،]27-26/
﴾
ون
وهم بِأم ِره ِ يعمل
ِّ
ً
نَّ

عم ال يليق بساحة كربيائه» (( (.
ِّ
وينزهونه َّ

الصافني
يتبني مما تقدم إذن أن يف كالم اإلمام عيل داللة واضحة عىل أن َّ

هي صفة من صفات املالئكة يصطفون عبادة وطاعة هلل تعاىل وقد جاء ذكرهم

والصافات فقد كانت أغلب التَّفسريات تدل
الصافني
َّ
يف القرآن الكريم بلفظ َّ
عىل َّأنم املالئكة يف حال اصطفافهم لعبادة اهلل تعاىل.

وهذا املشهد يصور املالئكة أولئك املخلوقات الذين رفعهم ورشفهم اهلل

تعاىل وأعىل شأهنم حتى قال عنهم يف القرآن الكريم:
َ َ َْ َ ْ

َ َ

َ َ

َ َْ َ ْ

َ

َ
﴿و َم ْن عِندهُ ل يستك ُ
بون ع ْن عِبادت ِ ِه َول يستح ِ ُ
سون﴾ [األنبياء،]19/
ِ

عند ربك ال يستكربون عن عبادته وال يستحرسون أي َّأنم عىل ما هلم من شأن
عند اهلل تعاىل إالَّ َّأنم ال يستكربون عن عبادته تعاىل بل وال يملون وال يفرتون

«أنم مع جاللة قدرهم وعلو أمرهم يعبدون اهلل ويذكرونه،
وال يتوقفون أبدً ا َّ
وفائدته أنَّكم إن استكربتم عن عبادته فمن هو أعظم ً
حال منكم ال يستكرب

منها» (( (.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اآليات كقوله تعاىل:
َ َّ

ْ َ ِّ َ ُ َ ِّ

َ َ

َّ ْ

َ

ُ َ َْ َ

َ

ُ
َ
َ
ُ
َ َّ
ار َوه ْم ل يسأ ُمون﴾ [فصلت]38/
﴿فالِين عِند ربك يسبحون ل بِاللي ِل وانله ِ

وقال:

 (( ( تفسري األمثل :مكارم الشريازي.427-426 / 14 :
 (( ( جممع البيان :الطربيس.420 / 4 :
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ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ون﴾ [األنبياءَّ ،]20/
أن ذلك ال خيتص
﴿يسبحون الليل وانلهار ل يفت

باملالئكة فقط وإنَّام يشمل األنبياء والرسل واألئمة  (( (.

وهذا املشهد املتكامل كله يعرب عن أمهية مرتبة الصالة وهي األعظم يف

العبادة وهو من جهته يعرب عن املرتبة األعىل للمالئكة.
ويف قوله:

ون» قد يعرب عن معنيني مها :التسبيح خالل الصالة أو
ون الَ َي ْس َأ ُم َ
«و ُم َس ِّب ُح َ
َ

التسبيح بعد الصالة وهذا كله مهام ابتعد ال يتجزأ عن الصالة ألن املشهد عبَّ
عن بعض أركان الصالة متالزمة مع التسبيح ،فعند التأمل يف قول اإلمام
ِ
وصف ِه للمالئكة وكأنه يريد أن يصل إىل ساحل بحر من اخليال فيجعلنا
ويف
نتصورهم ًّ
كل بحسب تصوره اخلاص وكل يرسم لذلك صورة يف خميلته وإن

مل نستطع الوصول إىل كنهه ولكن يظهر هنا رقي اإلمام وإبداعه يف التعبري بل
وجيعله متناسق السياق واملعنى مع القرآن الكريم ،إذ تراه يصف املالئكة ويقول

مسبحون وكأن اسمهم املسبحون أو أهنم اخت ُُصوا هبذه العبادة بل مستمرين يف
واضحا يف قول اإلمام.
التسبيح كام كان ذلك
ً

فقول اإلمام عن املالئكة ال يسأمون وارد يف قوله تعاىل:

َ
ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ِّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ
ُ َ َْ َُ َ
ار َوه ْم ل يسأمون﴾
﴿فإ ِ ِن استكبوا فالِين عِند ربك يسبحون ل بِاللي ِل وانله ِ

تون» (( ( .وقوله عز وجل:
[فصلت ]38/ومعناه« :أي ال َي ُم ُّلون وال َي ْف ُ ُ

ُ َ ِّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َّ َّ َ
بون عن عِبادت ِ ِه َويسبحونه َولُ يسجدون﴾
﴿إِن الِين عِند ربك ال يستك ِ

[األعراف ،]206/ثم يقول:

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي ،65 / 20 :ظ :تفسري القمي :القمي254 / 1 :
 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.25 / 9 :
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«وصا ُّفون ال يتزايلون ،ومس ِّبحون ال يسأمون» ( ( ( (يعني َّ
بعضا منهم
أن ً

ساجد ال يرفع رأسه من السجود لريكع ،ومنهم من هو راكع ال يقوم من

ركوعه ،ومنهم صا ّفون للعبادة ال يتفارقون من مكاهنم ،ومنهم مسبحون ال
يم ُّلون من تسبيحهم ،كام قال سبحانه وتعاىل حكاية عنهم:

َّ َ ْ
َّ َ ْ ْ ُ َ ِّ ُ َ
َّ ُّ َ
َ َ َّ َّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ
﴿وما مِنا إِل لُ مقام معلوم َ وإِنا لَح ُن الصافون َ وإِنا لَح ُن المسبحون﴾

إشارة إىل تفاوت مراتبهم ودرجاهتم يف العبادة ،أي ما منَّا أحدٌ َّإل له مقام معلوم

يف العبادة واملعرفة واالنتهاء إىل أمر اهلل يف تدبري العامل ،وإنَّا لنحن الصا ُّفون يف

عم ال يليق به،
أداء ال َّطاعة ومنازل اخلدمة ،وإ َّنا لنحن املس ِّبحون ِّ
املنزهون اهلل َّ

وقيلَّ :
الصالة ،وعن الكلبي صفوف
بالصافني هم القائمون صفو ًفا يف َّ
إن املراد َّ
املالئكة يف السامء كصفوف أهل الدُّ نيا يف األرض ،وعن اجلبائي املعنى صافون

بأجنحتنا يف اهلواء للعبادة والتَّسبيح ،واملراد باملسبحني هم القائلون سبحان اهلل

عىل وجه التعظيم هلل تعاىل) (( (.
ويف قوله تعاىل:

َ
َ َ ْ َْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ََُ َ ْ
او َ ْ َ ْ
َّ َ َ
بون عن عِبادت ِ ِه َول
﴿ول من ِف السم ِ
ات والر ِض ومن عِنده ل يستك ِ
َْ َ ْ ُ َ
سون﴾ [األنبياء ،]19/أي ال يضعفون وال يعيون وقيل ال يعجزون (( (.
يستح ِ

ثم يصفهم اإلمام بصفات أخر فيقول:
َّ

 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

 (( ( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :حبيب اهلل اخلوئي.6 / 247 :

 (( ( ظ :تفسري القمي ،68 / 2 :ظ :التبيان :الطويس ،238 / 7 :ظ :تبيني القرآن :حممد الشريازي:
.323/ 2
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«ال يغشاهم نوم العني وال سهو العقول» (( ( ،فهاتان الصفتان تدالن عىل

استمرارية العبادة من املالئكة هلل تعاىل ،ثم يقول:
«وال فرتة األبدان» (( ( فقال تعاىل:
َ َّ ْ َ

ُ َ ِّ

َ

َ َُْ

َ

﴿يسب ُحون الليل َوانلَّه َ
ار ل يف ُ
تون﴾ [األنبياء ]20/الفرتة وهي أي ال يملون

من العبادة وال يرتكوهنا بل هم دائمون عليها (( ( ال يفرتون :أي ال يضعفون

عن التَّسبيح قيل ُجعل هلم التَّسبيح كام جعل لكم النفس يف السهولة (( (.

َ
« َ
﴿و َم ْن عِندهُ﴾ هم املالئكة ،واملراد أهنم مكرمون ،منزلون–لكرامتهم

املقربني عند امللوك عىل طريق التمثيل والبيان لرشفهم وفضلهم عىل
عليه–منزلة ّ
مجيع خلقه ،فإن قلت :االستحسار مبالغة يف احلسور ،فكان األبلغ يف وصفهم

أن ينفي عنهم أدنى احلسور ،قلت :يف االستحسار بيان ّ
أن ما هم فيه يوجب
غاية احلسور وأقصاه ،وأهنم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحرسوا فيام

ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
تون﴾ [األنبياء ،]20/أي :تسبيحهم
يفعلون ﴿يسبحون الليل وانلهار ل يف

متصل دائم يف مجيع أوقاهتم ،ال يتخلله فرتة بفراغ أو شغل آخر» (( (.
َ

َُْ

َ

«﴿ل يف ُ
تون﴾ بمنزلة التفسري لقوله تعاىل( :وال يستحرسون) أي ال

عي وكالل بل يس ِّبحون الليل والنَّهار من غري فتور ،والتسبيح بالليل
يأخذهم ٌّ

والنهار كناي ًة عن دوام التسبيح من غري انقطاع ،يصف تعاىل حال املقربني من
 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.40–38 / 1 :

 (( ( ظ :التبيان :الطويس.231 / 7 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس .78 – 77 / 7
 (( ( الكشاف :الزخمرشي.566 / 2 :
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عباده واملكرمني من مالئكته َّأنم مستغرقون يف عبوديته ُم ِك ُّبون عىل عبادته

َّ
وكأن الكالم مسوق لبيان
ال يشغلهم عن ذلك شاغل وال يرصفهم صارف،
خصوصية مالكيته وسلطنته املذكورة يف صدر اآلية» (( (.

أمناء عىل وحيه»
القسم الثاين من املالئكة هم األمناء يقول« ومنهم
ُ
َ َ

َ َ

َْ

 (( (

ُّ ُ
ُ
وح الم ُ
﴿م َط ٍ َّ
ِني﴾ [الشعراء،]193/
ِني﴾ [التكوير﴿ ]21/ن َزل ب ِ ِه الر
اع ثم أم ٍ

وألسنة إىل رسله ،وخمتلفون بقضائه وأمره.

ُ
َْ
«قال رسول اهلل جلربائيل ما أحسن ما أثنى عليك ربك ﴿ذِي ق َّو ٍة عِند
َ َّ َ
َْْ َ
ِني * ُم َط ٍ
ِني﴾ [التكوير ]21-20/فام كانت قوتك وما
م
أ
اع ثم ٍ
ذِي العر ِش مك ٍ

كانت أمانتك فقال أما قويت فإين بعثت إىل مداين لوط وهي أربع مداين يف كل

مدينة أربعامئة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من األرض السفىل حتى
سمع أهل الساموات أصوات الدجاج ونباح الكالب ثم هويت هبن فقلبتهن

وأما أمانتي فإين مل أومر بيشء فعدوته إىل غريه» (( (.
عن اإلمام أيب عبد اهلل يف قوله:
ُ

َْ

َْ

ْ َ
َّ
ِني﴾ [التكوير ]20/قال:
﴿ذِي قو ٍة عِند ذِي العر ِش مك ٍ

َ َّ َ
ُ
﴿م َط ٍ
ِني﴾ [التكوير ،]21/قال :يعني
«يعني جربئيل قلت :قوله
اع ثم أم ٍ

رسول اهلل هو املطاع عند ر ِّبه األمني يوم القيامة» (( (.

وقد رويت هذه الرواية بطرق خمتلفة تؤدي إىل املضمون نفسه.

 (( ( تفسري امليزان :الطباطبائي265/14 :
 (( ( هنج البالغة.38 / 1 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس252 / 10 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.248 / 9 :
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ثم القسم الثالث وهم احلفظة عىل العباد وقد وصفهم اإلمام:
َّ
«و ِمنْهم َا َْل َف َظ ُة لِ ِعب ِ
اد ِه» (( ( الذين جاء ذكرهم يف آيات متفرقة من القرآن
َ
َ ُ ُ

الكريم:

ُ

َْ

َ َ

َ

ُ

ُ َ َْ ُ

َ َ َ ً

َ
﴿وه َو القاه ُِر ف ْوق عِبا ِده ِ َوي ْر ِسل عليكم حفظة﴾ [األنعام،]61/
َّ َ َ ْ ُ

َ

َ
﴿وإن عليك ْم َ
لاف ِِظني﴾ [االنفطار،]10/
ِ
ُ ُّ َ ْ

َّ َّ َ َ ْ َ

َ

ٌ

﴿إِن ك نف ٍس لما عليها حاف ِظ﴾ [الطارق.]4/

أما األصناف األخرى التي أشار إليها اإلمام هي:
«و ِمنْهم َال َّثابِ َت ُة ِف َا ْلَر ِضني َالس ْف َل َأ ْقدَ امهم و َا َْل ِ ِ
لس َم ِء َا ْل ُع ْل َيا َأ ْعنَا ُق ُه ْم
ُُ ْ َ
ار َق ُة م َن َا َّ
َ َ ُّ
َ ُ ُ
ار َأركَانم و َا ُْلن ِ
ِ
َو َا َْل ِ
َاس َب ُة لِ َق َوائِ ِم َا ْل َع ْر ِ
ش َأ ْكتَا ُف ُه ْم نَاكِ َس ٌة ُدو َن ُه
ار َج ُة م َن َا ْلَ ْق َط ِ ْ ُ ُ ْ َ
َأ ْب َص ُار ُه ْم» (( (.

وقد أشارت اآليات الكريمة إىل أصناف أخر من املالئكة ،فمنهم احلافني

حول العرش:

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ
ض بينهم
﴿وترى الملئ ِكة حافني مِن حو ِل العر ِش يسبحون ِبم ِد رب ِهم وق ِ
ْ َ ِّ َ َ
ال ْم ُد ِل َّ َر ِّب الْ َعالَم َ
ِيل ْ َ
بِالق وق
ني﴾ [الزمر ،]75/ومحلة العرش:
ِ
ِ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِّ
ْ
ُْ ُ َ
َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ِين ي ِملون الع ْرش َومن ح ْولُ يسبحون ِبَم ِد َرب ِه ْم َويؤمِنون ب ِ ِه
﴿ال
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
ًَْ
َْ َْ
َ َ ُ
َ
ً
َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ
تك ْ
َويستغ ِف ُرون ل ِلِين آ َمنوا ربنا و ِسع
ِين تابوا
ش ٍء َرحة َوعِلما فاغ ِف ْر ل ِل
َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ
اب ْ َ
يم﴾ [غافر ]7/وغريهم.
واتبعوا سبِيلك وق ِِهم عذ
ال ِ
ح ِ

األمور التكوينية يف كالم اإلمام:

 (( ( هنج البالغة.38 / 1 :
 (( ( هنج البالغة.39 / 1 :
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ضم كالم اإلمام عيل وصف يوم القيامة وبعض األحداث التي حتصل
َّ

يف ذلك اليوم ومنها ما حيصل لألرض واجلبال ومن ثم إخراج الناس للحساب

فيكونون عىل فريقني ،إذ يقول اإلمام يف أحد أدعيته الواردة يف الصحيفة
العلوية:

َ
َ
«فأر َج َ
جبالا ون ََس َفها وسيَّ ها ،وركَّب
وقلع
وزلزلا،
وأر َج َفها،
َ
أرضهمْ ،
َّ
وأخرج من فيها فجدَّ دهم بعد بالئِهم ،ومجعهم
بعضا من هيبتِه وجاللِه،
بعضها ً
َ
ي ِص َيهم ويم ِّيزهم ،فري ًقا يف ثوابه وفري ًقا يف عقابه فخ َّلدَ
بعد تفريقهم ،يريدُ أن ُ ْ
ِِ
ينس ال َّطاع َة من املطيعني ،وال املعـصي َة من
ثم مل َ
خري ُه ورشَّ ُهَّ ،
َ
دائم َ
األمر ألبده ً

وينتقم من هؤالء» (( ( ،وقد ورد
جيازي هؤالء،
أن
العاصني ،فأرا َد عز وجل ْ
َ
َ
هذا املقطع يف خطبة له بألفاظ متقاربة:

«و َأ َر َّج َا ْلَ ْر َض َو َأ ْر َج َف َها َو َق َل َع ِج َب َ
الا َون ََس َف َها َو َد َّك َب ْع ُض َها َب ْعض ًا ِم ْن َه ْي َب ِة
َ
وف س ْطوتِ ِه و َأ ْخرج من فِيها َفجدَّ دهم بعد ْ ِ
م ِ
ال َلتِ ِه َو َ ُ
َج َ
ج َع ُه ْم َب ْعدَ
أخالَق ِه ْم َو َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ
َت َفر ِق ِهم ُثم مي َز ُهم َل ِا ي ِريدُ ِم ْن مس َأ َلتِ ِهم َع ْن َخ َفايا َا ْلَ ْعم ِل َو َخ َبايا َا ْلَ ْف َع ِ
ال
َ
ُّ ْ َّ َ َّ ْ
َ
ْ
َ ْ
ُ
َ
َو َج َع َل ُه ْم َف ِري َق ْ ِ
ي َأ ْن َع َم َع َل َه ُؤالَ ِء َواِ ْن َت َق َم ِم ْن َه ُؤالَ ِء» (( (.
إذ تتجىل يف هذا الدعاء املبارك مقاطع تصويرية لبعض أمور الكون التي

وردت يف القرآن الكريم إذ يصف األرض باالرجتاج يف قوله:

َ
َ
جبالا ون ََس َفها» ومعنى ذلك «أي
وقلع
وأر َج َفها،
وزلزلاَ ،
«وأر َّج األرضْ ،
َ

و(ر َّج) لغة القرآن ،وأرجفها :جعلها مضطربة،
حركها مع رجيج وصوتَ ،
َّ

 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.43 – 42 :
 (( ( هنج البالغة.241–240 :
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 (( (
«أر َّج األرض :زلزهلا
ونسفها :قلعها»  ،ويأيت االرجتاج بمعنى التزلزل أيضا َ

رج األرض بغري مهزة
رجها ،وقد روي َّ
وأر َّجها اهلل وجيوز َّ
تقولُ :ر َّجت األرض َ
َّ

َْ َ ُ

ًّ

ُ
ت ال ْرض َرجا﴾ [الواقعة.( (( »]4/
وهو األصح وعليه ورد القرآن ﴿إِذا رج ِ

(أر َّج) وهي لغة القرآن
استعمل اإلمام يف هذا القول لفظة قرآنية وهي َ

رج التي يف قوله
الكريم كام يف قول ابن أيب احلديد اآلنف الذكر التي جاءت من َّ

تعاىل:

َّ

َْ َ ُ

ًّ

﴿إِذا ُرج ِت ال ْرض َرجا﴾ [الواقعة ،]4/إذ تظهر املامثلة بني سياق الدعاء

وسياق القرآن الكريم وال سيام املعنى ،فقد ذهب الطويس يف معنى اآلية الكريمة:
َْ َ

ْ ُ ًّ
ُ َّ
ً
زلزال» (( ( ،أي ُح ِّركَت حرك ًة
«زلزلت األرض
ت الرض َرجا﴾ُ :
﴿إِذا رج ِ

ً
زلزال شديدً ا ،أي َرجفت بإماتة من عىل ظهرها من األحياء
شديد ًة وتَزلزلت

رج الغربال بام فيه أي تُرج بإخراج من يف بطنها من املوتى (( (،
ُرج بام فيها كام ُي ُّ
وت ُّ
وينقلنا هذا املعنى إىل قوله تعاىل:
َ

ْ َ

َْ ُ

ْ ََ

َ ْ َ

ْ َ ُ ََْ ََ

ُ
ْ
َ
ت ال ْرض أثقالها﴾ [الزلزلة.]2-1/
ت الرض ِزلزالها * َوأخ َرج ِ
﴿إِذا زل ِزل ِ

ولفظة (أرجف) التي جاءت من األصل اللغوي (رجف)  ( ( ( ،فمن

والرجفة جاءت يف قوله
والراجفة َّ
مشتقاهتا الواردة يف القرآن الكريم ترجف َّ

تعاىل:

 (( ( منهاج الرباعة :الراوندي.467 / 2 :

 (( ( رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.15 / 36 :
 (( ( التبيان :الطويس.475 / 9 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.323 / 9 :

 (( ( ظ :لسان العرب :ابن منظور ،113 – 112 / 9 :مادة (رجف).
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ُ

َ َ َ

َْ ُ

ْ َ ُ

ْ َ ُ

َ َ

َ ً

َ

ً

ْ ْ ُ
ْ
َ
البال كثِيبا م ِهيل﴾ [املزمل]14/
البال َوكن ِ
ت ِ
﴿يوم ترجف الرض و ِ
وقوله تعاىل:
َ َ َ

َ ُ

ُ

ْ ْ ُ
َّ
جفة﴾ [النازعات ،]6/وقوله تعاىل:
﴿يوم ترجف الرا ِ
ْ َ ُ ََ ْ َ

ََ َ َ ْ ُ

ْ

َ

َ

الرجفة فأصب ُحوا ف داره ِْم جاثِم َ
﴿فأخذته ُم َّ
ني﴾ [األعراف،]91 ،78/
ِ
ِ
ِ

َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َ
ت َأ ْهلَ ْك َت ُهم ِّمن َق ْب ُل َوإيَّ َ
اي﴾
﴿فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو ِشئ
ِ

[األعراف،]155/
َ َ َّ ُ

ََ َ َ ْ ُ

ْ َ ُ ََ ْ َ

َ

َ

الرجفة فأصب ُحوا ف داره ِْم جاثِم َ
﴿فكذبوهُ فأخذته ُم َّ
ني﴾ [العنكبوت.]37/
ِ
ِ
ِ

فاآلية األوىل:
َ َ َ

ُ

َْ ُ

ْ َ ُ

َ َ

ْ َ ُ

َ ً َ

ً

ْ ْ ُ
ْ
َ
البال كثِيبا م ِهيل﴾ [املزمل،]14/
البال َوكن ِ
ت ِ
﴿يوم ترجف الرض و ِ
خمتصا باألرض ومعنى ترجف األرض :تتزلزل
تبدو واضحة يف كون االرجتاف ً
 ( ( (
فذ ِك َر ْت هلا معان عدة ومنها َّ
الراجفة ُ
أن
وتتحرك باضطراب شديد  ،أ َّما َّ
 ( ( (
فالرجف حركة اليشء من حتت غريه
الراجفة هي األرض تنشق بأهلها َّ ،
َّ

برتديد واضطراب ،وهي الزلزلة العظيمة أي َّ
إن األرض تتزعزع ( ( ( .وقيل

هي «النفخة األوىل التي يموت فيها مجيع اخلالئق والراجفة صيحة عظيمة فيها
كالرعد إذا متخض» (( (.
تردد واضطراب َّ

ُ
الصيحة والنَّفخة ،ومن
الراجفة إذن تكون بمعنى
تزلزل األرض وبمعنى َّ
َّ

أن يكون املعنى األول أقرهبا وأصحها بدليل َّ
املمكن َّ
أن هذه اللفظة جاءت يف
 (( ( ظ :التبيان :الطويس ،166 / 10 :ظ :التفسري األصفى :الكاشاين1368 / 2 :
 (( ( ظ :تفسري القمي403 / 2 :

 (( ( ظ :التبيان :الطويس.253 / 10 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.228 / 10 :

 .................................... 200توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

َ َ

ُ

َْ ُ

آية أخرى تصف األرض ْ
﴿يوم ت ْر ُجف ال ْرض﴾ [املزمل ،]14/وكذلك يف كالم

اإلمام:

«أرج األرض وأرجفها» (( (.
فقد جاء يف بيان قوله:

ِ
والرجفان
«أرجفها جعلها راجفة أي مرتعدة ُم َت َز ْل ِز َلة رجفت األرض َّ

االضطراب َّ
الشديد وسمي البحر َر َّجا ًفا الضطرابه» ( ( ( ،وهو مطابق ملعناها
«الزلزلة
يف القرآن الكريم ،أما معنى الرجفة يف اآليات الثالث فجاءت بمعنى َّ

 (( (
العظيمة واحلركة َّ
الصيحة» (( (.
الرجفة« :أي َّ
الشديدة» وقيل َّ

فيتبني من كالم اإلمام أن االرجتاج واالرجتاف والتزلزل هذه احلاالت
ٍ
ً
وحال من أحوال األرض
معان تصور مشهدً ا عجي ًبا
كلها تكون يف األرض فهي

مصورا هلذا املعنى
مناظرا أو
غري الطبيعية وذلك يف يوم القيامة ،وهو ما وجدته
ً
ً
وهو موجو ٌد يف آيات أخر تتحدث عن يوم القيامة كام يف بداية سورة الزلزلة

املباركة.

ثم يقول اإلمام:

«وقلع جباهلا ونسفها وسريها»

 (( ( هنج البالغة.240 :

( ( (

 (( ( رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.15 / 36 :
 (( ( التبيان :الطويس.555 / 4 :

 (( ( جممع البيان :الطربيس.293 / 4 :
 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.42 :

هباء
«تس ِّيري اجلبال تص ِّيريها
ً
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احلق بلحاظ
ورسا ًبا» (( ( ،يف هذا املقطع إخبار عن حال اجلبال يف ذلك اليوم ّ

ما جاء يف القرآن الكريم بام خيص مصري اجلبال يف يوم القيامة إذ تظهر لنا َّ
أن
اجلبال ستطوهيا مراحل متعاقبة ،تبدأ حركتها من:
ْ َ ُ َ

َ

ًْ
َ ُ
ثم ُتمل وتُدك:
﴿وت ِسري ِ
البال سيا﴾ [الطورَّ ]10/
َْ

َ

ْ

ُ َ َّ

َّ ً

َُ
ْ ُ َ َ
ُ َ َ
ح َدةً﴾ [احلاقة ،]14/فتكون ً
تالل
البال فدكتا دكة َوا ِ
﴿وحِل ِ
ت الرض و ِ

الرمال املرتاكمة:
من ِّ

ْ َ ُ َ ً َ

َ َ

ً

َ
البال كثِيبا م ِهيل﴾ [املزمل ،]14/فتصبح كأصواف منفوشة:
﴿وكن ِ
ت ِ
َ ُ ُ

ْ َ ُ َ ْ ْ

َُْْ

َ
متناثرا
غبارا
البال كل ِعه ِن المنف ِ
﴿وتكون ِ
ً
وش﴾ [القارعة ،]5/فتتحول ً
يف الفضاء:
ُ َّ

ْ َ ُ َ ًّ

َ َ َ ْ ََ

ْ َ ًّ

َ
ت البال بسا  فكنت هب ً
اء ُمنبثا﴾ [الواقعة ،]6-5/وال يبقى منها
﴿وبس ِ ِ
أخريا إالَّ األثر ،كام أشارت لذلك اآلية أعاله ،وكأنَّه يلوح يف األُفق ،ويصبح
ً

سطح األرض مستو ًيا بعد أن ُتحى اجلبال من فوقها:

ََ َ ُ َ َ ً َ ْ َ ً
ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ْ ً
َ َْ َُ َ َ َ
ال فقل ين ِسفها رب نسفا  فيذرها قاع صفصفا﴾
الب ِ
﴿ويسألونك ع ِن ِ

[طه.( ((  ]110/

َ
وسيَّ ها» (( ( وقوله تعاىل:
«وقلع
َ
جبالا ون ََس َفها َ
َ

ْ َ ُ ُ َ ْ

َ
إذهابا ...والنسف
ف اجلبال
البال ن ِسفت﴾ [املرسالت ]10/ن َْس ُ
﴿وإِذا ِ
ُ

حتريك اليشء بام خيرج ترابه وما اختلط به مما ليس منه ،ومنه سمي املنسف
ُ َ ْ

ونسف احلبوب كلها جتري عىل هذا الوجه ،وقوله﴿ :ن ِسفت﴾ من قوهلم:

 (( ( التبيان :الطويس.281 / 10 :

 (( ( ظ :تفسري األمثل :الشريازي.342 / 19 :
 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.42 :
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َ َ ِْ َ ُ ُ َ ْ
البال ن ِسفت﴾ «أي ُق ِل َعت من
أنسفت اليشء إذا أخذتُه برسعة  ( ( (﴿ ،وإِذا
ُ
َ ْ ُ َ ِّ َ ْ ً
مكاهنا كقوله سبحانه﴿ :ين ِسفها َرب نسفا﴾ وقيل نُسفت ُأذهبت برسعة حتى ال

يبقى هلا أثر يف األرض» (( (.

ي ِص َيهم ويم ِّيزهم» (( ( م َّيزهم أي
«ونسفها :قلعها من أصوهلاُ « ،يريدُ أن ُ ْ

فصل بينهم فجعلهم فريقني سعداء وأشقياء ومنه قوله تعاىل:

ْ َ َ َ ُّ َ ْ ْ
َ
َ َْ ُ
ال ْوم أيها ال ُمج ِر ُمون﴾ [يس ]59/أي انفصلوا من أهل
﴿وامتازوا

الطاعة» (( (.

يف قوله تعاىل:

ْ َ
َ ُْ َ
َْ ََ
َْْ ُ
﴿زل َزال َها﴾ يعني َّ
أن األرض
[الزلزلة]1/
ا﴾
ه
ال
ز
ل
ز
ض
ر
ال
ت
﴿إِذا زل ِزل
ِ
ِ
ِ
بأمجعها هتتز يف ذلك اليوم خال ًفا للزالزل العادية املوضعية عاد ًة أو َّأنا إشارة

املفسون هلا معاين
إىل الزلزلة املعهودة ،أي زلزلة يوم القيامة ،و(األثقال) ذكر ِّ
عدة قيل َّإنا البرش الذين خيرجون من أجداثهم عىل أثر الزلزال كام جاء يف قوله

سبحانه:

َ َ َ َ َّ ْ
ََ ْ َ ْ َ
﴿وألقت ما فِيها وتلت﴾ [االنشقاق ،]4/وقيل َّإنا الكنوز املخبوءة التي

أيضا أن يكون
ترمتي إىل اخلارج ،وتبعث احلرسة يف قلوب ُع َّباد الدنيا ،وحيتمل ً
املقصود إخراج املواد الثقيلة الذائبة يف باطن األرض ،وهو ما حيدث يف أثناء

الرباكني والزالزلَّ ،
فإن األرض يف هناية عمرها تدفع ما يف أعامقها إىل اخلارج
 (( ( التبيان :الطويس.217 / 10 :

 (( ( تفسري جممع البيان :الطربيس.204 / 10 :
 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.42 :

 (( ( رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.15 / 36 :
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عىل أثر ذلك الزلزال العظيم ،يف ذلك اجلو امليلء بالرهبة والفزع ،تصيب
اإلنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول يف ذعر :ما هلذه األرض تتزلزل وتلقي ما
َ َ ْ َْ ُ

ََ

َ
النسان َما لها﴾ [الزلزلة ]3/وأهم من ذلك ّ
أن األرض:
يف باطنها ؟﴿ ،وقال ِ
ُ ِّ ُ َ ْ َ َ

َ

ْ َ
َ
َ
بالصالح وال َّطالح ،وبأعامل
﴿يومئِ ٍذ تدث أخبارها﴾ [الزلزلة ]4/حتدِّ ث َّ

ُ َْ َ ً
َ ْ َ َُ
َ َ َ ْ ُ
اخلري والرش ،ممِّا وقع عىل ظهرها﴿ ،ي ْومئِ ٍذ يصد ُر انلَّاس أشتاتا ل ُ َِي ْوا أعماله ْم﴾

(شت) عىل وزن ّ
شط ،وهو املتفرق واملبعثر ،أي
[الزلزلة( ،]6/أشتات) مجع
ّ
َّ
إن النَّاس يردون ساحة املحرش متفرقني مبعثرين ،وقد يكون التفرق والتبعثر
كل دين منفصلني عن اآلخرين أو قد يكون لورود أهل ّ
لورود أهل ّ
كل نقطة

من نقاط األرض بشكل منفصل ،أو قد يكون لورود مجاعة بأشكال مجيلة
مستبرشة ،ومجاعة بوجوه عبوسة مكفهرة إىل املحرش ،أو إن ّ
كل ُا ّمة ترد مع

إمامها وقائدها كام يف قوله تعاىل:
َ َ َْ ُ

ُ َّ ُ َ

ْ
اس بِإ ِ َمام ِِه ْم﴾ [اإلرساء ،]71/أو أن ُيرش املؤمنون مع
﴿يوم ندعوا ك أن ٍ

املؤمنني والكافرون مع الكافرين ،اجلمع بني هذه التفاسري ممكن متا ًما َّ
ألن
مفهوم اآلية واسع ،قوله تعاىل:
َ ْ َ َُ

﴿ل ُ َِي ْوا أعماله ْم﴾ لريوا جزاء أعامهلم ،أو لريوا صحيفة أعامهلم وما سجل

فيها من حسنات وسيئات أو املشاهدة الباطنية ،بمعنى املعرفة بكيفية األعامل

ثم ينتقل احلديث إىل جزاء
أو َّأنا تعني (جتسم األعامل) ورؤية األعامل نفسهاَّ ،

ََ ْ ََْْ َْ َ َ
أعامل املجموعتني املؤمنة والكافرة ،الصاحلة والطاحلة ﴿فمن يعمل مِثقال ذ َّر ٍة
َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ًّ َ
خيا يره * ومن يعمل مِثقال ذر ٍة
شا ي َرهُ﴾ [الزلزلة ]8-7/رؤية األعامل أي هي

رؤية جزاء األعامل ،أو صحيفة األعامل ،أو العمل نفسه يوم القيامة حتى إذا
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عمل ما وزنه ذرة من الذرات َي َر ُه (( (.

َّ
كأن كالم اإلمام يف الدعاء واخلطبة يف حمتواه قراءة يف هذه السورة جاءت

بلسان مدَّ كر خبري بعد أن ُيسِّ القرآن للذكر فكان اإلمام خري متدبر يف
القرآن الكريم وهو الذي هنل تفسريه من رسول اهلل واللغة طوع بنانه فكان
منه أن تبدو بعض مقاطع الدُّ عاء واخلطبة متناسقة الفحوى مع بعض آيات هذه
السورة املباركة يف أعاله ،إذ يرسد اإلمام يف كالمه من أحداث يوم القيامة
ّ
برتتيب مقارب آليات السورة ،وذلك ببيان صور من األحداث اهلائلة املفزعة
التي ترافق هناية هذا العامل وبدء البعث والنشور ،إذ يقول اإلمام ثم وصل

األمر إىل األرض ثم تكلم عن ارجتاجها وارجتافها وتزلزهلا وهنا خترب السورة

عن تزلزل األرض ومن ثم إخراج أثقاهلا وقد ذكرت التفاسري بأهنم األموات

خيرجون من األرض واإلمام يقول أخرج من فيها ...ومجعهم بعد تفريقهم،
َ

َ ْ

ُ َْ َ ً

َ ْ َ َُ

وقد جاء يف السورة ﴿ي ْو َمئِ ٍذ يص ُد ُر انلَّاس أشتاتا ل ُ َِي ْوا أعماله ْم﴾ [الزلزلة]6/

أشتات أي أنَّ م متفرقون ،لريوا أعامهلم إىل هناية السورة الكريمة يوضح كيفية
ِ
سمت َُهم فريقني من َع ِم َل اخلري َي َر ُه ومن َع ِمل الرش
حماسبة الناس عىل أعامهلم وق َ
َي َر ُه أيضا «ومجعهم بعد تفريقهم ،يريد أن حيصيهم ويم ِّيزهم ،فري ًقا يف ثوابه
ينس ال َّطاعة من
ثم مل َ
دائم خريه ورشهَّ ،
وفري ًقا يف عقابه فخلد األمر ألبده ً
املطيعني ،وال املعصية من العاصني ،فأراد عز وجل أن جيازي هؤالء ،وينتقم

من هؤالء» (( (.

هذه اآليات الكريمة تذكر أصناف املالئكة وأعامهلم وعباداهتم املستمرة هلل

 (( ( ظ :تفسري األمثل :مكارم الشريازي.375 / 20 :
 (( ( الصحيفة العلوية :األبطحي.43 – 42 :
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عز وجل من غري ملل وال سأم ،وبعض األصناف كان قد أشار إليها اإلمام
يف كالمه ويف مقطع اخلطبة آنف الذكر ،ممَّا يتجىل بوضوح قدرة اإلمام عىل

الربط العجيب يف كالمه بالقرآن الكريم.

املبحث الثالث
كالم اإلمام علي يف أمور أخالقية متفرقة
الزهد.
من درر اإلمام أن جعل معنى الزهد بني كلمتني بني عدم احلزن والندم

عىل ما فات وعدم الفرح بام هو آت ،وقد استخلص اإلمام هذا من القرآن
الكريم إذ يقول:

«ال ُّزهد ثروة ،والورع جنة ،وأفضل الزهد ،إخفاء الزهد ،الزهد خيلق

األبدان وجيدد اآلمال ويقرب املنية ويباعد األمنية من ظفر به نصب ومن فاته

تعب ،وال كرم كالتَّقوى وال جتارة كالعمل الصالح وال ورع كالوقوف عند

الشبهة وال زهد كالزهد يف احلرام ،الزهد كله بني كلمتني ،قال اهلل تعاىل:
َ ُ

َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ْ َ
ال
﴿ل ِكيل تأسوا ع ما فاتكم ول تفرحوا بِما آ َتاكم والل َّ ل يِب ك مت ٍ

يأس عىل املايض ومل يفرح باآليت فقد أخذ الزهد
ور﴾ [احلديد ،]23/فمن مل َ
فخ ٍ

بطرفيه ،أهيا الناس الزهادة قرص االمل ،والشكر عند النعم والورع عند املحارم

فإن عزب ذلك عنكم فال يغلب احلرام صربكم ،وال تنسوا عند النعم شكركم
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فقد اعذر اهلل اليكم بحجج مسفرة ظاهرة ،وكتب بارزة العذر واضحة» (( (.
التحية بالسالم.
قال تعاىل:

َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ِّ
ك َ ْ
حي ٍة فحيوا بِأحسن مِنها أو ردوها إِن الل َّ كن ع
ش ٍء
﴿وإِذا حييتم بِت ِ
َ ً
ح ِسيبا﴾ [النساء ،]86/ويقول اإلمام عيل يف احلث عىل إفشاء السالم:

السالم وأطيبوا الكالم وص ُّلوا بال َّليل
«ال تَغضبوا وال تُغضبوا ،أفشوا َّ
ثم تال قول اهلل:
والنَّاس نيام تدخلوا اجلنة بسالمَّ ،
َّ َ

ْ ْ

ْ َْ

﴿السل ُم ال ُمؤم ُِن ال ُمهي ِم ُن﴾ [احلرش ،]23/وقال:
ِ
للراد» (( (.
السالم سبعون حسنة تسع وستون للمبتدئ وواحدة َّ
َّ
ترك الكذب.
قال اإلمام عيل:

«ال يصلح من الكذب جدٌّ وال هزل وال ْ ِ
ثم ال يفي له،
أن َيعدَ أحدكم صبي ُه َّ
والكذب هيدي إىل الفجور ،والفجور هيدي إىل النَّار ،وما يزال أحدكم يكذب
َ
حتَّى يقال كذب وفجر ،وما يزال أحدكم يكذب حتى ال يبقى يف قلبه موضع
ٍ
فيسمى عند اهلل كذا ًبا» (( (« ،الصدق سيف اهلل يف أرضه وسامئه أينام
صدق
أبرة
َّ
 (( ( روضة الواعظني :الفتال النيسابوري.434 :

 (( ( مشكاة األنوار :عيل الطربيس.346 – 345 :
 (( ( األمايل :الصدوق.505 :
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هوى به َي ُقدْ ُه فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب؟ فانظر يف صدق معناك

وعقد دعواك وعريمها بقسطاس من اهلل تعاىل كأنَّك يف القيامة قال اهلل تعاىل:
ْ ُّ

ْ ْ ُ َ

َ
﴿وال َوزن ي ْو َمئِذ َ
الق﴾ [األعراف ،]8/فإذا اعتدل معناك يفوز دعواك
ٍ

أن ال خيالف ال ِّلسان القلب وال القلب
الصدق ْ
ثبت لك الصدق وأدنى حدِّ ِّ
اللسان ُ
الصادق املوصوف بام ذكرناه كمثل النازع لروحه إن مل ينزع فامذا
ومثل َّ
يصنع» (( (.

الرحم.
صلة َّ
عن اإلمام عيل قال:

ليغضب فام يرىض حتى يدخل به النَّار ،فأ َّيام ٌ
رجل منكم غضب
«إن أحدكم
َّ
ُ

وإنا متعلقة
دن منهَّ ،
عىل ذي رمحه فل َي ُ
الرحم استقرتَّ ،
الرحم إذا مستها َّ
فإن َّ
بالعرش تنتقض انتقاض احلديد ،فتنادي اللهم ِصل من وصلني ،واقطع من
قطعني» (( ( ،وذلك قول اهلل يف كتابه:

َ َّ
َ َّ ُ
ً
ْ َ َ َ َّ
ََ َُ َ
َ َ َ َ َْ ُ
الل َّ كن عليك ْم َرقِيبا﴾
اءلون ب ِ ِه َوال ْرحام إِن
الل َّ الِي تس
﴿واتقوا
َ َّ
َ َّ ُ
ََ َُ َ
اءلون ب ِ ِه﴾ قيل يف معناه قوالن :أحدمها:
الل َّ الِي تس
﴿واتقوا
[النساء،]1/

وبالرحم ونشدتك اهلل
أنَّه من قوهلم أسألك باهلل أن تفعل كذا وأنشدك باهلل
َّ
َْ َ َ

والرحم ،وعىل هذا يكون قوله تعاىلَ :
﴿وال ْرحام﴾ عط ًفا عىل موضع قوله

تعاىل﴿ :ب ِ ِه﴾ واملعنى إنَّكم كام تعظمون اهلل بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إ ِّياه،
ََ

ُ َ

واآلخر :أن معنى ﴿تس َ
اءلون ب ِ ِه﴾ تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيام بينكم به

 (( ( مصباح الرشيعة :منسوب لإلمام الصادق.14 / 1 :
 (( ( بحار األنوار :املجليس.265 / 70 :
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َْ َ َ

َ
﴿وال ْرحام﴾ معناه واتَّقوا األرحام أن تقطعوها  (( (.

الفرح وأنواعه.
الفرح نوعان مذموم وحممود ،فالفرح الذي كره من املؤمنني وقد هنى اهلل

عنه يف القرآن الكريم وال حي ُّبه للمؤمنني هو الفرح بمتاع الدنيا وزينتها نعيمها
الزائل ،واحلكمة من كراهة الفرح بنعيم الدنيا؛ ألنَّه يشغل اإلنسان ويلهيه عن

بطرا ،فبدل الفرح عىل املؤمن شكر اهلل تعاىل وذكره.
أرشا ً
اآلخرة وجيعل منه ً

جاء النهي عن الفرح وأن اهلل تعاىل ال حيب الفرحني يف اآلية التي حتدثت

ْ َ َ َ َ ُُ
ُهي عن الفرح ﴿إِذ قال لُ ق ْومه
عن قارون وقد آتاه اهلل تعاىل من الكنوز ما آتاه فن َ
َل َت ْف َر ْح إ َّن َ
الل َّ َل ُي ُّب الْ َفرح َ
ني﴾ [القصصُ ،]76/ف ِّس الفرح بالبطر وهو
ِ ِ
ِ
ِ

والسور املفرط بمتاع الدُّ نيا فإنَّه ال خيلو من تعلق شديد بالدُّ نيا
الزم الفرح ُّ
ينيس اآلخرة ويورث البطر واألرش ،ولذا قال تعاىل:

َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ
ََ ََْ ُ
َّ
الل
و
م
اك
َت
آ
ا
م
ب
وا
ح
﴿ول تفر
ور﴾ [احلديد،]23/
خ
ف
ال
ت
ك
ب
ي
ل
م
ِ
ِ
ٍ
ٍ
وع َّلل النَّهي بقوله:
َ ُ

َّ

َْ

﴿إن َ
الل َّ ل ي ُّب الفرح َ
ني﴾ ( ( ( ،وهذا الفرح مذموم وباطل ،وقد يكون
ِ ِ
ِ
ِ

ممدوحا ومطلو ًبا يف بعض األحيان ،كام تفيد اآليتان من سورة الروم يف
الفرح
ً

قوله تعاىل:
َ

َْ

ْ ْ ُ َ

َ

َ ُ ُ
ْ
َ ْ َ
يتم التَّفريق بني
ص الل َِّ﴾ [الروم ،]5-4/إذ ُّ
﴿ويومئِ ٍذ يفرح المؤمِنون  بِن ِ

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.5 / 3 :

 (( ( ظ :تفسري امليزان :الطباطبائي.38 / 16 :
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املوردين بوساطة القرائن (( (.

والفرح من النوع األول هو الذي جاء النهي عنه يف كالم اإلمام عيل إذ

يقول اإلمام مب ِّينًا عن أي الفرح قد هنى اهلل واحلكمة منه ،إذ يقول:

«أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل موسى ال تفرح بكثرة املال ،وال تدع ذكري

عىل ِّ
فإن كثرة املال تنيس الذنوب ،وترك ذكري يقيس القلوب» (( (،
كل حالَّ ،
أيضا:
وعنهً 

«والفرح مكروه عند اهلل ع َّز َّ
وجل» (( (.

فاألفضل للعباد االنشغال بذكر اهلل وشكره ،قال اإلمام عيل:

«مجع اخلري يف ثالث خصال ،يف النظر ،والسكوت ،والكالم ،فكل نظر ليس

فيه اعتبار فهو سهو ،وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة ،وكل كالم ليس فيه
ذكرا ،وبكى
فكرا ،وكالمه ً
عربا ،وسكوته ً
ذكر فهو لغو فطوبى ملن كان نظره ً

عىل خطيئة ،وأمن الناس رشه» (( (.
معنى (حني).

يسم شي ًئا بعينه؟
عمن نذر أن يصوم حينًا ومل ِّ
«سئل اإلمام الصادقَّ 
ُ
فقال:
كان اإلمام عيل يلزمه أن يصوم ستة أشهر ،ويتلو قول اهلل ع َّز َّ
وجل:

 (( ( ظ :تفسري األمثل :الشريازي.321 / 15 :
 (( ( اخلصال :الصدوق.39 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.91 / 69 :

 (( ( مشكاة األنوار :عيل الطربيس.41 / 1 :
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ُْ

ُ ُ ََ

ْ

ُ َّ

ِّ َ

ني بِإِذ ِن َربها﴾ [إبراهيم ،]25/وذلك يف كل ستة
﴿تؤ ِت أكلها ك ِ
ح ٍ
أشهر» (( ( وأن اإلمام علي ًا قال يف رجل نذر أن يصوم زمانًا ،قال:
«الزمان مخسة أشهر ،واحلني ستة أشهر» ألن اهلل ع َّز َّ
وجل يقول:
ُْ

ُ ُ َ َ ُ َّ

ْ

ِّ َ

ني بِإِذ ِن َربها﴾ [إبراهيم.( (( ]25/
﴿تؤ ِت أكلها ك ِ
ح ٍ

روي أن ً
رجل سأل أبا بكر عن احلني ،وكان نذر َّأل يكلم زوجته حينًا،

فقال أبو بكر :إىل يوم القيامة لقوله تعاىل:

َ ََ ٌ َ
ني﴾ [البقرة ،]36/فسأل عمر ًا فقال :أربعني سنة لقوله
ح
ل
ِ
﴿ومتاع إ ِ
ٍ
تعاىل:
َْ ََ ََ

ْ َْ

ْ

﴿هل أت ع النسان ح ٌ
ني م َِن َّ
ادله ِر﴾ [اإلنسان ،]1/فسأل عثامن فقال:
ِ ِ
ِ

سنة لقوله تعاىل:
ُْ

ُ ُ َ َ ُ َّ

ني﴾ [إبراهيم ،]25/فسأل عل ًيا فقال:
﴿تؤ ِت أكلها ك ِ
ح ٍ

فتكلم بكر ًة لقوله تعاىل:
نذرت عشي ًة
وإن
نذرت غدو ًة
«إن
َ
َ
فتكلم عشي ًة ْ
ْ
ْ
ْ
َ ُ ْ َ َ

ُْ ُ

َ

ُ ْ

َ

ُ
ني تمسون َو َ
﴿فسبحان الل َّ ح َ
الرجل
ِ
ِ ِ
حني تصبِحون﴾ [الروم ،]17/ففرح َّ

ُ
حيث جيعل رساالته» (( (.
أعلم
الرجل :اهللُ ُ
وقال َّ
األكل والـشرب.
قال اإلمام:
 (( ( وسائل الشيعة :العاميل.389 / 10 :
 (( ( املصدر نفسه.388 / 10 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.245 – 244 / 101 :
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«ارشبوا ماء السامء ،فإنَّه يطهر البدن ويدفع األسقام قال اهلل تعاىل:

َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ
َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ً ُ َ ِّ َ ُ ْ
ان
﴿وينل عليكم مِن السماءِ ماء ِلطهركم ب ِ ِه ويذهِب عنكم ِرجز الشيط ِ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ ِّ
ْ َْ َ َ
َول َ ِْيب ِ َط ع قلوبِك ْم َويثب َت ب ِ ِه القدام﴾ [األنفال.( (( »]11/
َ ُ ِّ َ ْ
َ َ
َ َ ُ ُ ْ ََ ُ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ ُ
كْ
ك
ِند
ع
م
﴿يا ب ِن آدم خذوا ِزينت
سفوا إِنه
ت
ال
و
وا
ب
اش
و
وا
وك
د
ج
س
م
ٍ
ِ
ِ
ُُ َ ْ َ ُ
الَ ُي ُّب ال ْ ُم ْسف َ
اشبوا﴾ صورته
ِني﴾ [األعراف« ]31/قوله تعاىل﴿ :وكوا و
ِ
ِ
َ َ ُْ ُ
هني
سفوا﴾ ٌ
صورة األمر ،ومعناه إباحة األكل والرشب ،وقوله تعاىل﴿ :وال ت ِ

عن اإلرساف ،وهو اخلروج عن حد االستواء يف زيادة املقدار ،أو اخلروج عن
احلالل إىل احلرام ،أو اخلروج مما ينفع إىل ما يرض ،وقيل :الزيادة عىل الشبع

فاإلرساف واالقتار مذمومان ،وقوله تعاىل﴿ :إنَّ ُه الَ ُي ُّب ال ْ ُم ْسف َ
ِني﴾ معناه
ِ
ِ
ِ

يبغض املرسفني ،ألنَّه ذ ٌّم هلم ،ولو كان بمعنى ال حيبهم وال يبغضهم مل يكن ذ ًّما
مدحا ،وقيل :من ال حيبه اهلل فهو يبغضه ويعاديه» (( (.
هلم وال ً

َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
ُ
سفوا ولم يقتوا﴾ [الفرقان ،]67/اختلف يف معنى
﴿والِين إِذا أنفقوا لم ي ِ

اإلرساف (( ( ،فقيل :هو النفقة يف املعايص واإلقتار (( ( ،اإلمساك عن حق اهلل

تعاىل وقيل الرسف جماوزة احلد يف النفقة واإلقتار التقصري عام ال بدَّ منهُ ،سئل

رسول اهلل عن ذلك فقال:

 (( ( بحار األنوار :املجليس.97 / 59 :
 (( ( التبيان :الطويس.387 / 4 :

ِ
ف
السف
الس ُ
اف ُماوز ُة ال َق ْص ِد و َأ َ
واإلس ُ
رسف يف ماله َعج َل من غري قصد و َأما ََّ
ْ
 (( ( «رسفََّ :
الذي َنَى اهلل عنه فهو ما ُأن ِْف َق يف غري طاعة اهلل ً
التبذير،
اف يف النفقة
كثريا
واإلس ُ
ُ
ْ
قليل كان َأو ً
لسان العرب( ))148 / 9 :رسف).

 (( ( قرت :ال ُق ْت :الرمق ُة يف النفقة ،واقرت الرجل ،فهو م ٌِ
قت إذا أقل فهو ُم ِق ُّل ،ظ :العني :الفراهيدي1 :
ُ
ُّ ْ
 ،392 /مادة قرت ،ظ :لسان العرب :ابن منظور( 73 / 5 :قرت).

 .................................... 214توظيف كالم اإلمام عيل يف فهم النَّص القرآين

«من أعطى يف غري حق فقد أرسف ومن منع عن حق فقد قرت» (( ( ،روي

عن اإلمام عيل أنَّه قال:

(( ( َ َ َ َ َْ َ َ َ ً
﴿وكن بي ذل ِك ق َواما﴾
«ليس يف املأكول واملرشوب رسف وإن كثر» ،

[الفرقان ،]67/أي وكان إنفاقهم بني اإلرساف واإلقتار ال إرسا ًفا يدخلون به
يف حد التبذير وال تض ِّيي ًقا يصريون به يف حد املانع ملا جيب وهذا هو املحمود
والقوام من العيش ما أقامك وأغناك وهو العدل واالستقامة  (( ( ،وقال أبو

َ
توا َو َك َن َب ْ َ
َ َّ َ
ِين إ َذا أ ْن َف ُقوا ل َ ْم ي ُ ْسفُوا َول َ ْم َي ْق ُ ُ
ي
عبد اهلل القوام هو الوسط ﴿وال ِ
ِ
َ َ ََ ً
اما﴾ [الفرقان ،]67/واختلفوا يف (الرسف) يف النفقة ،فقال قومّ :
كل ما
ذل ِك قو

رسف ،لقوله تعاىل:
ُأنفق يف غري طاعة اهلل ،فهو
ٌ
َّ ْ َ ِّ

َ ُ

ْ

َ

َّ َ

ُ
َ
َ
ِني﴾ [اإلرساء ،]27/وقال اإلمام عيل:
﴿إِن المبذ ِرين كنوا إِخوان الشياط ِ

ليس يف املأكول واملرشوب رسف وإن كثر ،وقيل :اإلرساف يف احلالل فقط،
َّ

َ ََْ ُ

َ

ُ

ْ ُْ
َ َ
َّ
سفوا﴾ أي
ألن احلرام ال جيوز االنفاق فيه ولو ذرة﴿ ،والِين إِذا أنفقوا لم ي ِ
ََْ َْ ُُ
يقصوا عن العدل يف
مل خيرجوا عن العدل يف االنفاق﴿ ،ولم يقتوا﴾ أي مل ِّ

االنفاق (( (.

 (( (
روي َّ
حترمه؟
أن اإلمام علي ًاُ أيت بخبيص
فأبى أن يأكله فقالوا له :أ ِّ

َْ َُْ
قال :ال ولكنِّي أخشى أن تتوق إليه نفيس فأطلبه ثم تال هذه اآلية ﴿أذهبت ْم
 (( ( زبدة البيان :األردبييل.410 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.261 / 66 :

 (( ( ظ :تفسري جممع البيان :الطربيس.279 / 7 :
 (( ( التبيان :الطويس.498 / 7 :

يص َ
 (( ( َ
احل ْلوا ُء ا َمل ْخ ُبوص ُة ،لسان العرب ،20 / 7 :مادة (خبص).
اخلبِ ُ
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َ ِّ

ُ

ُ

َ

ْ

ْ ََُْْ

طيبات ِك ْم ف حيات ِك ُم ُّ
ادلنيا َواستمتعت ْم بِها﴾ [األحقاف.( (( »]20/
ِ

ومن خطبة له يقول فيها:

لترسبلت بالعبقري املنقوش من ديباجكم
«ولو شئت
ُ
ُ
وألكلت لباب الربِّ
ولرشبت املاء الزالل برقيق زجاجكم ،ولكنِّي أصدق اهلل
بصدور دجاجكم
ُ
ج َّلت عظمته إذ يقول:

َ َ
َ َ َ ُ ِّ َ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ َ
َ ُ
َ ْ َ َُ
ادلنيا َو ِزينتها ن َوف إ ِ ْل ِه ْم أعماله ْم فِيها َوه ْم فِيها ل
﴿من كن ي ِريد الياة
ُْ َ ُ َ
يبخسون﴾ [هود.( (( »]15/

وقد حرم اإلسالم أكل السحت وقد ذكر يف القرآن الكريم ،ويف معنى

السحت جاء بيان ذلك عن اإلمام عيل يف قوله تعاىل:
َ َّ ُ َ

ُّ ْ

ت﴾ [املائدة ،]42/قال:
﴿أكالون ل ِلسح ِ

«هو الرجل يقيض ألخيه احلاجة ثم يقبل هديته» (( ( ،ويف أنواع السحت

قال اإلمام عيل:

«من السحت ثمن امليتة ،وثمن الكلب ،ومهر البغي ،والرشوة يف احلكم،

وأجر الكاهن» (( (.

وعنه أنَّه قال:

ُ
أفضل منها ،وذلك قول اهلل تعاىل:
السحت اهلدية يلتمس هبا مهدهيا ما هو
«من ُّ

 (( ( األمايل :املفيد.134 :

 (( ( األمايل :الصدوق.719 :

 (( ( بحار األنوار :املجليس.273 / 101 :
 (( ( اخلصال :الصدوق.329 :
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َ َُْ

َْ َ ْ

ْ
َ
ن تستك ِ ُ
ث﴾ [املدثر.( (( »]6/
﴿ول تم

الصيام ومعناها يف نذر عدم
فقد م َّيز اإلمام عيلْ بي معنى احلني يف نذر ِّ

الصلبة التِّي وضعنا أقدامنا
الكالم ،وهذا من مساحات االطمئنان واألرض ُّ

عليها لتوظيف كالم اإلمام عيل يف فهم أعظم نص يف الوجود.

صورا مل تكن
يف ختام هذا الفصل يتضح كيف استعرض اإلمام عيل
ً

حتيط بفكرنا ،إذ نجدها يف آيات متفرقة من القرآن الكريم ،فعمد اإلمام إىل
مجعها وعرضها يف مشهد متكامل ،فكان هذا أقرب للمعنى القرآين الكريم.

 (( ( دعائم اإلسالم :النعامن.327 / 2 :

اخلامتة

اخلامتة
بعد هذه الوقفة املباركة مع كالم اإلمام عيل عرب فصول البحث التي

اشتملت عىل خطبه وأدعيته وأحاديثه أسفرت هذه الوقفة عن جمموعة
نتائج م َّثلت ُعصارة اجلهد املتواضع الذي ُجِ َع يف صفحات هذه الرسالة.
َّ
ولعل من أهم تلك النتائج ما يتم َّثل بالنقاط اآلتية:

بعضا من
عب اإلمام عن مبادئ العقيدة اإلسالمية أصدق التعبري؛ فأوضح ً
َّ

الصفات اإلهلية التي حتار العقول يف فه ِم كنههاً ،
عم أوضحه من أصول
فضل َّ
حممد الذي ُأ ِنزل عليه
الدين األُخر؛ ألنَّه ألصق بالقرآن ،وألصق بالنبي َّ

القرآن الكريم.

َّبي اإلمام نكتًا دقيقة قد ال ُيتن َّبه إليها بسهولة ،ومن بينها ما ب َّينه يف معنى

فبي له اإلمام معنى
(حني) ألحد السائلني وقد نذر أن ال يكلم زوجته حينًا َّ
فتكلم عشي ًة ْ
قائلْ :
(حني) ً
فتكلم بكر ًة
نذرت عشي ًة
وإن
نذرت غدو ًة
إن
َ
َ
ْ
ْ
واستدل اإلمام باآلية الكريمة:
َ ُ ْ َ َ

ُْ ُ

َ

ُ ْ

َ

ني تمسون َوح َ
﴿فسبحان الل َّ ح َ
ني تصبِ ُحون﴾ [الروم ،]17:وهبذا فقد كان
ِ
ِ ِ

اإلمام ال يكتفي بتفسريه لألحكام الفقهية وحسب ،بل كان يقف عىل دقائق
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مستلهم تلك املعاين من القرآن الكريم.
األمور
ً

من خصائص كالمه أنَّه جيمع فيه بني ٍ
آيات متفرقة ليصل إىل معنى واحد
ِ
يقود إىل فه ٍم دقيق للمعنى القرآين،
كحكم ِه بعدم رجم املرأة التي وضعت

لستة أشهر.

وكان يستعمل اآلية القرآنية الواحدة يف أكثر من موضع وموقف،

وبذلك ال تكون اآلية خمتصة بمعنى واحد فحسب بل َّ
يؤوهلا إىل أكثر
إن اإلمام ِّ
من معنى.

كانت لغ ُة اإلما ِم لغ ًة قرآني ًة ساعدت يف الوصول إىل فه ِم ٍ
كثري من األلفاظ

واآليات القرآنية ،إذ كان اإلمام يكثر يف كالمه من استعامل اللفظ القرآين

والنصوص القرآنية.

وقف اإلمام عىل الفروق اللغوية الدقيقة للمعنى القرآين لأللفاظ القرآنية

واضحا لديه ،وعن طريق هذا الفرق
بموجب استعامله للفظ ،فكان الفرق
ً
تضمنت تلك األلفاظ.
أمكننا
ُّ
التوصل إىل املعنى القرآين لآليات الكريمة التي َّ

ُحيط هبا بفكرنا ،وال س َّيام َّ
الصور التي استعرضها اإلمام عيل مل نكُن لن َ
أن

القرآن الكريم قد ذكر أجزاءها يف مواضع متعدِّ دة وآيات متفرقة ،فعمدَ  بام
ٍ
ٍ
ٍ
متكامل
مشهد
أدوات تفسريية إىل مللمة تلك اجلزئيات وعرضها يف
يمتلكه من
فكان ذلك أقرب لفهم املعنى القرآين املراد.

املصادر

ثبت املصادر واملراجع
القرآن الكريـــــم

االحتجاج :أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس ،تعليقات ومالحظات

السيد حممد باقر اخلرسان ،منشورات طبع يف مطابع النعامن  -النجف األرشف :حسن
الشيخ إبراهيم الكتبي1386 :هـــ 1966 -م.

إرشاد القلوب املنجي من عمل به من أليم العقاب :احلسن بن أيب احلسن حممد

السيد هاشم امليالين ،النارش :دار األسوة
الديلمي (من أعالم القرن ال ّثامن) ،حتقيقَّ :
للطباعة والنرش التابعة ملنظمة األوقاف والشؤون اخلريية ،الطبعة الثانية 1424هــ.

األصفى يف تفسري القرآن :حممد حمسن الفيض الكاشاين (ت1091هــ) ،حتقيق :حممد

حسني درايتي ،حممد رضا نعمتي ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي :األبحاث
والدراسات اإلسالمية ،قم املقدسة – الطبعة األوىل1418 ،هــ.

األلفني يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :العالمة احليل مجال الدِّ ين احلسن

ابن يوسف املطهر :مكتبة األلفني  -الكويت1405 ،هــ 1985 -م.

اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل :الشيخ جعفر السبحاين ،النارش :الدار

اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

القمي (ت381هــ) ،حتقيق:
األمايل :الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني ِّ
223
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قسم الدراسات اإلسالمية ،النارش :مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة ،مؤسسة
البعثة – قم ،الطبعة :األوىل1417 ،هــــ.

األمايل :الطويس أبو جعفر حممد بن احلسن (ت460هـ) ،حتقيق :قسم الدراسات

اإلسالمية – مؤسسة البعثة ،النارش :دار الثقافة – قم املقدسة ،الطبعة األوىل1414 :هــ.

األمايل :املفيد أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي (ت413هــ)،

حتقيق :عيل أكرب غفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم املقدسة،
النارش :املطبعة اإلسالمية1403 ،هــ.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :العالمة الشيخ نارص مكارم الشريازي ،النارش:

مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم ،الطبعة األوىل 1426هــ.

االنتصار :العاميل ،النارش :دار السرية – بريوت ،الطبعة :األوىل1420 ،هــ -

2000م.

أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات :أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي

البغدادي امللقب بالشيخ املفيد (ت413هــ) ،النارش :دار املفيد ،بريوت – لبنان ،الطبعة

الثانية1414 :هــ.

اإليامن والكفر يف الكتاب والسنة :الشيخ جعفر السبحاين ،د .ط.

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار :العالمة حممد باقر املجليس

(ت1111هــ) ،النارش :مؤسسة الوفاء ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية1403 ،هــ.

الربهان يف أصول الفقه :أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف

اجلويني(ت478هــ) ،حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب ،النارش :الوفاء  -املنصورة

– مرص ،الطبعة الرابعة1418 ،هــ.

بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد (عليهم السالم) :أبو جعفر حممد بن احلسن

بن فروخ الصفار (ت290هـ) ،تقديم وتعليق وتصحيح العالمة :مريزا حمسن ،النارش:

مؤسسة األعلمي  -مطبعة األمحدي ،طهران 1404 -هــ.
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هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة :حممد تقي التسرتي ،النارش :مؤسسة هنج البالغة،

1367هـــ.

التبيان يف تفسري القرآن :أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت460هـ) ،حتقيق

وتصحيح :أمحد حبيب قصري العاميل ،النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة األوىل1209 ،هــ.

تبيني القرآن :السيد حممد احلسيني الشريازي ،النارش :دار العلوم ،بريوت – لبنان،

الطبعة الثالثة2003 ،م.

التسهيل لعلوم التنزيل :أبو عبد اهلل حممد يدعى القاسم بن أمحد بن جزى الكلبي

الغرناطي (ت741هـــ) ،النارش :دار الكتاب العريب ،لبنان ،الطبعة الرابعة 1403هــ.

التعريفات :عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين (ت816هــ) ،النارش :دار الكتب

العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1403 ،هــ.

الصايف :املوىل حمسن الفيض الكاشاين (ت1091هــ) ،صححه وقدَّ م له وع َّلق
تفسري َّ

عليه العالمة الشيخ حسني األعلمي ،النارش :مكتبة الصدر طهران ،املطبعة :مؤسسة
اهلادي ،قم املقدسة ،الطبعة الثانية 1416هـــ.

تفسري الع َّيايش :أبو النرض حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي املعروف

بالعيايش ،تصحيح وحتقيق وتعليق :السيد هاشم الرسويل املحاليت ،تصدر لطبعه ونرشه
السيد حممود الكتايب وأوالده صاحب املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران.

تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي (ت774

هـ) حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية
1420هـ  1999 -م.

تفسري القمي :أبو احلسن عيل بن إبراهيم القمي (ت329هـــ) ،حتقيق :تصحيح

وتعليق وتقديم :السيد طيب املوسوي اجلزائري ،النارش :مؤسسة دار الكتاب للطباعة

والنرش  -قم املقدسة  -إيران ،الطبعة :الثالثة1404 ،هــ.
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التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني

التيمي الرازي امللقب بفخر الدِّ ين الرازي (ت 606هــ).

تفسري نور الثقلني :الشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي (ت1112هــ):

تقديم :السيد حممد حسني الطباطبائي ،حتقيق تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسويل

املحاليت :مؤسسة اسامعيليان  -قم – إيران ،الطبعة الرابعة 1412هــ.

هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد (رضوان اهلل عليه) :أبو جعفر حممد بن

احلسن الطويس (ت460هــ) حتقيق وتعليق :السيد حسن املوسوي اخلرسان ،النارش :دار
الكتب اإلسالمية  -طهران ،الطبعة :الرابعة ،املطبعة :خورشيد1365 ،هـــ.

التوحيد :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق (ت381هــ):

حتقيق :السيد هاشم احلسيني امليالين ،منشورات مجاعة من املدرسني يف احلوزة العلمية –

قم املقدسة.

ثواب األعامل وعقاب األعامل :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي

الصدوق (ت381هــ) :النارش :دار الرضا – قم املقدسة ،الطبعة الثانية1368 ،هــ.

جامع األخبار أو معارج اليقني يف أصول الدِّ ين :حممد بن حممد السبزواري

(القرن7هــ) ،حتقيق :عالء آل جعفر النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،الطبعة
األوىل1410 ،هــ.

اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي (ت671هـــ)،

حتقيق وتصحيح :أمحد عبد العليم الربدوين ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت –

لبنان1405 ،هــ.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

اآلميل الطربي (ت310هــ) ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.

مجهرة اللغة :حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،النارش:

دار العلم للماليني ،الطبعة األوىل1987 ،م.
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حاشية جممع الفائدة والربهان :حممد باقر الوحيد البهبهاين (ت 1205هــ) ،حتقيق:

مؤسسة العالمة املجدد الوحيد البهبهاين ،النارش :منشورات مؤسسة العالمة املجدد
الوحيد البهبهاين املطبعة :أمري ،الطبعة :األوىل1417 ،هــ.

حياة النفس :أمحد االحسائي :حتقيق وتعليق :توفيق نارص البوعيل ،الطبعة :األوىل

 1420هـ ،بريوت – لبنان.

اخلصال :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق (ت381هــ)،

صححه وعلق عليه :عىل أكرب الغفاري ،منشورات :مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية،

قم املقدسة ،الطبعة الثانية 1403هــ.

الدر املنثور يف التفسري باملأثور :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

(ت911هــ) ،النارش :دار املعرفة ،بريوت – لبنان.

الدرر امللتقطة يف تفسري اآليات القرآنية :العالمة املحقق حممد اسامعيل بن احلسني بن

حممد رضا املازندراين اخلواجوئي (ت1173هـ) حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،النارش:

دار القرآن الكريم.

دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام :القايض أبو حنيفة النعامن

بن حممد التميمي املغريب (ت363هــ) ،حتقيق :آصف بن عيل أصغر فييض النارش :دار
املعارف  -القاهرة ،سنة الطبع1383 :هـــ 1963 -م.

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :شهاب الدِّ ين حممود بن عبد اهلل

احلسيني اآللويس (ت1270هــ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان.

روضة الواعظني :الشيخ العالمة حممد بن الفتال النيسابوري (ت 508هــ) ،تقديم:

العالمة السيد حممد مهدي السيد حسن اخلرسان ،منشورات الريض قم – إيران.

رياض املسائل :السيد عيل الطباطبائي (ت1231هــ) ، ،حتقيق :مؤسسة النرش

اإلسالمي ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي  -قم املرشفة1422 ،هـ ،الطبعة األوىل.

زبدة البيان يف أحكام القرآن :أمحد بن حممد املحقق األردبييل( :ت993هـــ) ،حتقيق
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وتعليق :حممد الباقر البهبودي ،النارش :املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية – طهران.
رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام :جعفر بن احلسن اهلذيل املحقق احليل

(ت676هــ) حتقيق مع تعليقات :السيد صادق الشريازي ،النارش :دار االستقالل -
طهران املطبعة :أمري – قم ،الطبعة الثانية 1409هــ.

رشح ابن عقيل :هباء الدين عبد اهلل بن عقيل اهلمداين املرصي( ،ت769هــ) ،النارش:

املكتبة التجارية الكربى بمرص ،الطبعة :الرابعة عرشة 1964 - 1384 ،م.

رشح أصول الكايف :حممد صالح املازندراين (ت 1081هــ) ،تعليق :املريزا أبو احلسن

الشعراين ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت  -لبنان،
املطبعة :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1421هــ -

 2000م.

رشح دعاء الصباح :الشيخ حسن مكي اخلويلدي :النارش :دار املصطفى (ص)

إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل 1423هــ.

رشح دعاء كميل :عز الدِّ ين اجلزائري ،النارش :بريوت ،الطبعة الثالثة1410 ،هــ -

1989م.

رشح هنج البالغة :أبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن أيب احلديد املدائني (ت656هـــ)،

حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،النارش :دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البايب احللبي

ورشكاه ،الطبعة :األوىل 1378هــ 1959 -م.

الصحاح يف اللغة :إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت393هــ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور

العطار ،النارش :دار العلم للماليني  -بريوت  -لبنان ،الطبعة :الرابعة1407 ،هــ -

1987م.

صحيح البخاري (اجلامع الصحيح املخترص) :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن

إبراهيم بن املغرية البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،النارش :دار ابن كثري ،الياممة

– بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،هــ – 1987م.
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صحيح مسلم (اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم) :أبو احلسني مسلم بن

احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،النارش :دار اجليل  -دار األفاق اجلديدة –

بريوت.

الصحيفة السجادية اجلامعة ألدعية اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم :اإلمام زين

العابدين السجاد، حتقيق :حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين :النارش مؤسسة
اإلمام املهدي ،مؤسسة األنصاريان ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل 1411هــ.

الصحيفة العلوية املباركة اجلامعة ألدعية اإلمام عيل بن أيب طالب :حممد باقر

املوحد األبطحي األصفهاين :النارش :مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل 1432هــ 2011 -م.

العقائد من هنج البالغة :حمسن عيل املعلم ،النارش :دار اهلادي ،الطبعة األوىل،

1420هــ 1999 -م.

عقائد اإلمامية :الشيخ حممد رضا املظفر (ت1381هــ) ،حتقيق :حامد حفني داوود،

النارش :انتشارات أنصاريان ،إيران – قم املقدسة ،د.ط.

علل الرشائع :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي الصدوق

(ت381هـــ) ،حتقيق :تقديم :السيد حممد صادق بحر العلوم النارش :منشورات املكتبة
احليدرية ومطبعتها  -النجف األرشف1966 - 1385 ،م.

العمدة (عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار) :احلافظ حييى بن احلسن

بن البطريق األسدي احليل (ت600هــ) ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني بقم املرشفة1407 ،هــ.

عوايل الآليل العزيزية يف األحاديث الدينية :الشيخ املحقق حممد بن عيل بن إبراهيم

األحسائي (ت880هــ) حتقيق وتقديم :السيد شهاب الدين النجفي املرعيش ،احلاج آقا

جمتبى العراقي املطبعة :سيد الشهداء  -قم ،الطبعة األوىل1403 ،هــ  1983 -م.

الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170هــ أو 175هــ) ،حتقيق:
العني :أبو عبد َّ

د .مهدي املخزومي ،ود .إبراهيم السامرائي ،النارش :مؤسسة دار اهلجرة ،الطبعة الثانية،
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إيران  1409هـــ.

غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام :هاشم البحراين

املوسوي التوبيل ،حتقيق :السيد عيل عاشور ،النارش :مؤسسة التاريخ العريب ،الطبعة
األوىل 2001م.

الغدير يف الكتاب والسنة واألدب :الشيخ عبد احلسني أمحد األميني النجفي

(ت1392هــ) النارش :دار الكتاب العريب  -بريوت – لبنان ،الطبعة الرابعة1397 ،هــ
1977 -م.

غرر احلكم ودرر الكلم أو (حكم اإلمام عيل عليه السالم) :عبد الواحد بن حممد

اآلمدي التميمي ،عني برتتيبه وتصحيحه :العالمة الشيخ حسني األعلمي ،النارش:

منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات الطبعة :األوىل 2002م.

غريب القرآن :فخر الدين الطرحيي (ت 1085هــ) ،حتقيق وتعليق :حممد كاظم

الطرحيي ،النارش :انتشارات زاهدي – قم املقدسة.

الغيبة :أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت 460هــ) ،حتقيق :الشيخ عباد اهلل

الطهراين ،الشيخ عيل أمحد ناصح ،النارش :مؤسسة املعارف االسالمية  -قم املقدسة،
الطبعة املحققة :األوىل 1411هـ.

الفتاوى امليرسة :السيد عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم ،وفق فتاوى السيد عيل

احلسيني السيستاين ،املطبعة :مطبعة الفائق امللونة ،الطبعة :الثالثة ،سنة الطبع1417 :هــ
1997 -م.

الفرق بني الفرق :عبد القاهر البغدادي ،حتقيق :حممد اخلشت ،النارش :مكتبة ابن

سينا.

الفروق اللغوية :أبو هالل العسكري (ت395هــ) ،حتقيق :مؤسسة النرش اإلسالمي،

النارش :مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ،الطبعة :األوىل
1412هــ.
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الفصول املختارة :أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي الشيخ

املفيد (ت 413هــ) ،حتقيق :السيد نور الدين جعفريان األصبهاين ،الشيخ يعقوب
اجلعفري ،الشيخ حمسن األمحدي ،النارش :دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع بريوت -

لبنان ،الطبعة :الثانية 1414هــ 1993 -م.

القاموس املحيط :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت817هــ) ،مجعه :الشيخ نرص

اهلوريني ،النارش :دار العلم للجميع ،بريوت – لبنان.

الكايف (األصول من الكايف) :أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني

الرازي (ت328هـ أو 329هــ) :تصحيح وتعليق :عيل أكرب غفاري ،النارش :دار الكتب

اإلسالمية  -طهران ،الطبعة الثالثة 1388هــ.

كتاب الكليات :أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفومي ،حتقيق :عدنان

درويش ،حممد املرصي ،النارش :دار الرسالة ،بريوت 1419هــ 1998 -م.

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :حممد عيل الفاروقي احلنفي التهانوي

(ت1158هــ) ،حتقيق :عيل دحروج ،النارش :مكتبة لبنان نارشون – بريوت ،الطبعة
األوىل1996 ،م.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :أبو القاسم جار اهلل

حممود بن عمر الزخمرشي (ت538هــ) ،النارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احللبي وأوالده بمرص ،الطبعة األخرية1385 ،هــ 1966 -م.

كشف الغمة يف معرفة األئمة :أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح اإلربيل

(ت693هــ) النارش :دار األضواء  -بريوت  -لبنان ،الطبعة :الثانية1405 ،هــ -
1985م.

كشف املحجة لثمرة املهجة :ريض الدِّ ين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن

طاووس احلسني احلسيني (ت 664هــ) ،النارش :املطبعة احليدرية  -النجف  1370هــ

1950 -م.

كامل الدِّ ين ومتام النعمة :حممد بن عىل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق
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(ت381هـ) ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي
التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة1405 ،هــ.

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدِّ ين عيل بن حسام الدين املتقي اهلندي

(ت975هــ) ،حتقيق :الشيخ بكري حياين ،الشيخ صفوة السقا ،النارش :مؤسسة الرسالة
 -بريوت – لبنان1989 - 1409 ،م.

كنز الفوائد :أبو الفتح حممد بن عيل الكراجكي (ت449هــ) ،النارش :مكتبة

املصطفوي – قم املقدسة ،املطبعة :غدير ،الطبعة الثانية1369 ،هــ.

لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي (ت711هــ) ،النارش :دار

صادر – بريوت ،الطبعة األوىل.

مباين تكملة املنهاج :السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي( ،ت1411هــ) ،املطبعة

العلمية  -قم املقدسة ،الطبعة الثانية1396 ،هــ.

جممع البحرين :الشيخ فخر الدِّ ين الطرحيي (ت1085هــ) ،حتقيق :السيد أمحد

احلسيني النارش :مكتب النرش الثقافة اإلسالمية ،الطبعة الثانية1408 ،هــ.

جممع البيان يف تفسري القرآن :أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس (ت548هــ) ،قدم

له :السيد حمسن األمني العاميل ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل :بريوت –

لبنان 1415هــ.

املحاسن :أمحد بن حممد بن خالد الربقي (ت274هــ) ،حتقيق :تصحيح وتعليق :السيد

جالل الدين احلسيني (املحدث) ،النارش :دار الكتب اإلسالمية  -طهران 1370هــ.

حمارضات يف اإلهليات ،الشيخ جعفر السبحاين ،تلخيص :الشيخ عيل الرباين

الكلبايكاين ،النارش :مؤسسة اإلمام الصادق ،قم املقدسة – إيران.

املحيط يف اللغة :الصاحب إسامعيل بن عباد ،حتقيق :الشيخ حممد حسن آل ياسني،

النارش :عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1994م.

خمتار الصحاح :الرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (ت721هــ) ،حتقيق وضبط
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وتصحيح :أمحد شمس الدين ،النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان ،الطبعة:
األوىل1415 ،هــ 1994 -م.

مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه :حممد األخرض الصبيحي ،النارش :الدار

العربية للعلوم نارشون – منشورات االختالف.

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول :الشيخ حممد باقر املجليس (ت1111هــ)،

تقديم :السيد مرتىض العسكري ،إخراج ومقابلة وتصحيح :السيد هاشم الرسويل،
النارش :دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة الثانية.

املراجعات :السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي (ت1377هــ) ،حتقيق وتعليق:

حسني الرايض ،الطبعة الثانية ،بريوت1402 ،هــ 1982 -م.

املزار :حممد بن مكي العاميل اجلزيني املعروف بالشهيد األول (ت786هـ) ،حتقيق

ونرش :مدرسة اإلمام املهدي قم املقدسة ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

مسالك اإلفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم :زين الدِّ ين بن عيل العاميل الشهيد الثاين

(ت965هـ) ،حتقيق ونرش :مؤسسة املعارف اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1413هــ.

مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل :مريزا حسني النوري الطربيس (ت1320هــ)،

حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  ،النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
بريوت ،الطبعة املحققة األوىل 1408هـــ.

مستدرك سفينة البحار :الشيخ عيل النامزي الشاهرودي (ت1405هــ) حتقيق

وتصحيح :الشيخ حسن بن عيل النامزي ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة

املدرسني بقم املرشفة1418 ،هــ.

مسند أمحد :أمحد بن حنبل :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241هــ)،

النارش :دار صادر ،بريوت – لبنان.

مسند اإلمام عيل :العالمة السيد حسن القبنجي ،حتقيق :الشيخ طاهر السالمي،

النارش :مؤسسة األعلمي بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1421 ،هــ.
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مشكاة األنوار يف غرر األخبار :عيل الطربيس (ت :يف القرن 7هــ) ،حتقيق :مهدي

هوشمند ،النارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1418هــ.

مصباح الرشيعة :املنسوب لإلمام الصادق( استشهد 148هـ) النارش :مؤسسة

األعلمي للمطبوعات بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1400 ،هــ 1980 -م.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي أبو

العباس (ت770هــ) ،النارش :املكتبة العلمية – بريوت.

املعامل اجلديدة لألصول (دروس متهيدية يف علم األصول املعامل اجلديدة لألصول):

حممد باقر الصدر (ت1400هــ) :النارش :مكتبة النجاح – طهران ،الطبعة الثانية ،مطبعة

النعامن  -النجف األرشف1395 ،هــ 1975 -م.

معجم ألفاظ الفقه اجلعفري :الدكتور أمحد فتح اهلل ،مطابع املدوخل – الدمام ،الطبعة

األوىل 1415هــ.

معجم لغة الفقهاء :حممد رواس القلعجي ،حامد صادق قنيبي ،النارش :دار النفائس

للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت  -لبنان ،الطبعة :الثانية1408 ،هـــ 1988 -م.

معجم مقاييس اللغة :أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا (ت395هــ) ،حتقيق :عبد

السالم حممد هارون ،نرش وطبع :مكتبة اإلعالم اإلسالمي 1404هــ.

املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزيات،

وحامد عبد القادر ،وحممد النجار) ،النارش :مكتبة الرشق الدولية ،الطبعة الرابعة،

1425هـــ 2004 -م.

املفردات يف غريب القرآن :أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين

(ت502هــ) ،النارش :دفرت نرش الكتاب ،الطبعة :الثانية1404 ،هــ.

من ال حيرضه الفقيه :أبو جعفر حممد بن عىل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق

(ت381هــ) ،حتقيق وتصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،النارش :مؤسسة النرش

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ،الطبعة الثانية.
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مناقب آل أيب طالب :اإلمام احلافظ ابن شهر آشوب مشري الدِّ ين أبو عبد اهلل حممد بن

الرسوي املازندراين ،حتقيق وتصحيح ورشح ومقابلة :جلنة من أساتذة النجف األرشف،
النارش :املكتبة احليدرية  -النجف األرشف 1376هــ  1956 -م.

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :اخلوئي مريزا أمحد حبيب اهلل اهلاشمي

(ت1324هـ) ،النارش :املكتبة اإلسالمية  -طهران ،املطبعة اإلسالمية الطبعة الرابعة.

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :الراوندي قطب الدِّ ين أبو احلسني سعيد بن هبة

اهلل ،حتقيق :الس ِّيد عبد اللطيف الكوهكمري ،النارش :منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي ،الطبعة األوىل 1406هـــ.

موسوعة أحاديث اإلمام عيل :اللجنة العليا للتحقيق يف مؤسسة هنج البالغة،

النارش :مؤسسة هنج البالغة – طهران ،الطبعة األوىل1416 ،هــ.

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ :حممد الريشهري

وبمساعدة :السيد حممد كاظم الطباطبائي ،السيد حممود الطباطبائي ،حتقيق :مركز بحوث

دار احلديث ،النارش :دار احلديث للطباعة والنرش ،املطبعة :دار احلديث ،الطبعة الثانية

1425هــ.

ميزان احلكمة :حممد الريشهري ،حتقيق :دار احلديث ،نرش وطبع :دار احلديث،

الطبعة األوىل.

امليزان يف تفسري القرآن :العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي (ت1412هــ)،

النارش :مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية :قم املقدسة.

هناية الوصول يف دراية األصول :صفي الدين حممد بن عبد الرحيم اهلندي

(ت715هــ) ،حتقيق :صالح سلامن اليوسف ،سعد سامل السويح ،النارش :املكتبة التجارية
بمكة املكرمة ،الطبعة األوىل1415 ،هــ.

هنج البالغة :وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم سيدنــا أمري املؤمنيـن

علـي بن أيب طالب ،حتقيق ورشح :الشيخ حممد عبده ،النارش :دار الذخائر ،مطبعة
النهضة ،قم  -إيران ،الطبعة :األوىل1412 ،هــ.
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هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة :حممد باقر املحمودي ،النارش :مؤسسة التضامن

الفكري – بريوت ،املطبعة :مطبعة النعامن  -النجف األرشف ،الطبعة :األوىل 1386هــ
1966 -م.

وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة) :الشيخ حممد بن

التاث ،النارش:
مؤسسة آل البيت إلحياء ُّ
احلسن احلر العاميل (ت1104هــــ) ،حتقيقَّ :

التاث قم املرشفة ،الطبعة الثانية 1414هــ.
مؤسسة آل البيت إلحياء ُّ
ّ
البحوث:

الدالالت التفسريية يف شواهد هنج البالغة القرآنية :الدكتور عدي جواد احلجار،

جملة كلية الفقه ،السنة 2013م ،اإلصدار ،18 :النارش :جامعة الكوفة.

صورة النبي األكرم يف هنج البالغة (دراسة يف ضوء منهج األسلوبية التطبيقية):

ناجح جابر امليايل ،النارش :مؤسسة علوم هنج البالغة :الطبعة األوىل 1435هــ 2014 -م.
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