
العصمة حقيقتها وعللها
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من زار الديار املقدسة )أعني مّكة املكرمة واملدينة املنورة( يقف عىل أّن تلك 
الديار هي مهبط الوحي ومنزل األنبياء الذين اختارهم اهلل سبحانه لتبليغ دينه 

وبيان رشيعته.
واهلفوات،  الزالت  من  عصمتهم  اهلل،  أنبياء  صفات  من  أّن  املعلوم  ومن 

وطهارهتم عن الرذائل والذنوب.
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ولذا فقد رصنا بصدد بيان حقيقة العصمة، التي اتفق املسلمون عىل كوهنا م

من صفات نبينا األكرم9 وغريه.
ثم انتقلنا إىل دراسة عصمة أهل البيت: الذين ذكرهم اهلل سبحانه وتعاىل 

يف كتابه وطّهرهم تطهريًا.
ولذلك فسندرس هذا املوضوع يف فصلني:

األّول: حقيقة العصمة
إّن حقيقة العصمة عن اقرتاف املعايص ترجع إىل أحد أمور ثالثة عىل وجه 

مانعة اخللو، وإن كانت غريمانعة اجلمع.

1. العصمة الدرجة القصوى من التقوى
العصمة ترجع إىل التقوى، لكّنها ترجع إىل درجة أعىل منها، فام توصف به 

التقوى وتعرف به، تعرف وتوصف به العصمة.
ال شّك أّن التقوى حالة نفسانية تعصم اإلنسان عن اقرتاف كثري من القبائح 
واملعايص، فإذا بلغت تلك احلالة إىل هنايتها تعصم اإلنسان عن اقرتاف مجيع 
قبائح األعامل، وذميم الفعال عىل وجه اإلطالق، بل تعصم اإلنسان حتى عن 
التفكري يف املعصية، فاملعصوم ليس خصوص َمن ال يرتكب املعايص ويقرتفها، 

بل هو من ال حيوم حوهلا بفكره.
إّن العصمة ملكة نفسانية راسخة يف النفس هلا آثار خاّصة كسائر امللكات 
النفسانية من الشجاعة والعّفة والسخاء، فإذا كان اإلنسان شجاعًا وجسورًا، 
اأُلمور، ويتجّنب عن  يطلب يف حياته معايل  وباذاًل، وعفيفًا ونزهيًا،  وسخيًا 
واإلمساك،  والبخل  واجلبن  اآلثار، كاخلوف  ما خيالفه من  فيطرد  سفاسفها، 

والقبح والسوء، وال ُيرى يف حياته أثٌر منها.
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ومثله العصمة، فإذا بلغ اإلنسان درجة قصوى من التقوى، وصارت تلك 
احلالة راسخة يف نفسه، يصل اإلنسان إىل حّد ال ُيرى يف حياته أثٌر من العصيان 

والطغيان، والتمّرد والتجّري، وتصري ساحته نقية عن املعصية.
وأّما أّن اإلنسان كيف يصل إىل هذا املقام؟ وما هو العامل الذي يمّكنه من 

هذه احلالة؟ فهو بحث آخر ال يسع املقال لبيانه.
لك  يسهل  منها،  العليا  والدرجة  التقوى  سنخ  من  العصمة  كانت  فإذا 

تقسيمها إىل العصمة املطلقة والعصمة النسبية.
لكن  الناس،  من  خاصة  بطبقة  ختتّص  كانت  وإن  املطلقة  العصمة  فإّن 
وغريهم،  اهلل  أولياء  بني  فرق  غري  من  الناس  من  كثريًا  تعّم  النسبية  العصمة 
ألّن اإلنسان الرشيف الذي ال يقل وجوده يف أوساطنا وإن كان يقرتف بعض 
املعايص، لكّنه جيتنب عن بعضها اجتنابًا تاّمًا بحيث يتجّنب حتى التفكري هبا 

فضاًل عن اإلتيان هبا.
بلغ  مهام  والطرقات  الشوارع  يف  عاريًا  يتجّول  ال  الرشيف  اإلنسان  مثاًل 
يقومون  ال  الناس  من  كثريًا  أّن  كام  الفعل،  ذلك  عىل  له  اآلخرين  حتريض 
كبرية،  مادية  مكافآت  عليهم  ُعرضت  وإن  أنفسهم  بقتل  وال  األبرياء  بقتل 
فإّن احلوافز الداعية إىل هذه األفعال املنكرة غري موجودة يف نفوسهم، أو أهّنا 
حمكومة ومردودة بالتقوى التي حتّلوا هبا، وألجل ذلك صاروا بمعزل عن تلك 

األفعال القبيحة حتى أهّنم ال يفّكرون فيها وال حيّدثون هبا أنفسهم أبدًا.
يف  املطلقة  العصمة  حقيقة  ب  ُتقرِّ عليها  تعرفت  التي  النسبية  والعصمة 
كبريًا  مبلغًا  اإلنسان  يف  الرادعة  النفسانية  احلالة  تلك  بلغت  فلو  أذهاننا، 
ومرحلة شديدة بحيث متنعه من اقرتاف مجيع القبائح، يصري معصومًا مطلقًا، 

كام أّن اإلنسان يف القسم األّول صار معصومًا نسبيًا.
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وعىل اجلملة: إذا كانت حوافز الطغيان والعصيان والبواعث عىل املخالفة م

اإلنسان  يصري  الراسخة،  احلالة  ألجل  لديه  منفورة  اإلنسان،  عند  حمكومة 
معصومًا تاّمًا منّزهًا عن كّل عيب وشني.

* * *

2. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب املعاصي
قد تعّرفت عىل النظرّية اأُلوىل يف حقيقة العصمة، وأهّنا عبارة عن الدرجة 
النظرية  تنايف  ال  حقيقتها،  يف  أخرى  نظرية  هناك  أّن  غري  التقوى،  من  العليا 
اأُلوىل، بل رّبام تعّد من علل حتّقق الدرجة العليا من التقوى التي عّرفنا العصمة 
هبا، ولتكّوهنا يف النفس، وحقيقة هذه النظرية عبارة عن »وجود العلم القطعي 
اليقيني بعواقب املعايص واآلثام« ال ُيغلب وال يدخله شّك، وال يعرتيه ريب، 
وهو أن يبلغ علم اإلنسان درجة يلمس يف هذه النشأة لوازم األعامل وآثارها 
يف النشأة اأُلخرى وتبعاهتا فيها، ويصري عىل حد يدرك بل يرى درجات أهل 
بني  احلجب  يزيل  الذي  هو  القطعي  العلم  وهذا  النار،  أهل  ودركات  اجلنة 
َلْو  )َكاّل  سبحانه:  لقوله  مصداقًا  اإلنسان  ويصري  األعامل،  وتوابع  اإلنسان 
َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقيِن ٭ َلَتَرُونَّ اْلَجِحيم(؛))) وصاحب هذا العلم هو الذي يصفه 

وهم  منعمون،  فيها  فهم  رآها،  قد  كمن  واجلنة  »فهم  بقوله:  عيل7  اإلمام 
والنار كمن قد رآها فهم فيها معّذبون«.)))

فإذا بلغ العلم إىل هذه الدرجة من الكشف يصد اإلنسان عن االقرتاب من 
املعايص واقرتاف املآثم، بل ال جيول حوهلا فكره.

ولتوضيح تأثري هذا العلم يف صريورة اإلنسان معصومًا من اقرتاف الذنب 

1 . التكاثر: 5 ـ 6.
2 . هنج البالغة :2: اخلطبة 188، ص 187 ، طبعة عبده.
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نأيت بمثال:
قتل  الكهربائية طاقة من شأهنا  أّن يف األسالك  إذا وقف عىل  اإلنسان  إّن 
اإلنسان إذا مّسها من دون حاجز أو عائق بحيث يكون املّس واملوت مقرتنني، 

أحجمت نفسه عن مّس تلك األسالك واالقرتاب منها دون عائق.
أو أنَّ الطبيب العارف بعواقب األمراض وآثار اجلراثيم، إذا وقف عىل ماء 
اغتسل فيه مصاب باجلذام أو الربص أو السل، مل يقدم عىل رشبه واالغتسال منه 
رُّ عليه الرشب واالغتسال  ومبارشته مهام اشتدت حاجته إىل ذلك؛ لعلمه بام جَيُ
من  النشأة  هذه  وراء  ما  عىل  الكامل  اإلنسان  وقف  فإذا  املوبوء،  املاء  بذلك 
نتائج األعامل وعواقب األفعال ورأى بالعيون الربزخية تبّدل الكنوز املكتنزة 
الكانزين وجنوهبم  التي ُتكوى هبا جباه  املحامة  النار  إىل  الذهب والفضة  من 

وظهورهم، امتنع عن حبس األموال، واإلحجام عن إنفاقها يف سبيل اهلل.
َسبيِل  ِفي  ُيْنِفُقوَنها  َوال  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  )َوالَِّذيَن  سبحانه:  قال 
ْرُهْم ِبَعذاب َأِليم ٭ َيْوَم ُيْحمى َعَلْيها في ناِر َجَهنََّم َفُتْكوى ِبها ِجباُهُهْم  اهلِل َفَبشِّ

َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم هذا ما َكَنْزُتْم أَلْنُفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن(.)))

إّن ظاهر قوله سبحانه: )َهَذا َما َكَنْزُتْم أَلْنُفِسُكْم( هو أّن النار التي ُتكوى 
والفضة،  الذهب  نفس  إاّل  ليست  وظهورهم،  وجنوهبم  الكانزين  جباه  هبا 
يف  ظهورين  أو  وجودين  والفضة  للذهب  وأّن  اأُلخروّيني،  بوجودمها  لكن 
النشأتني، فهذه األجسام الفلزية، تتجىّل يف النشأة الدنيوية يف صورة الذهب 

والفضة، ويف النشأة اأُلخروية يف صورة النريان املحامة.
فيها  كان ال حيّس  وإن  املكنوزة،  الفلزات  الالمس هلذه  العادي  فاإلنسان 
احلرارة، وال يرى فيها النار وال هليبها، إاّل أّن ذلك ألجل أّنه يفقد حني املس، 

1 . التوبة : 34 35.
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احلسَّ املناسب لدرك نريان النشأة اآلخرة وحرارهتا، فلو فرض إنسان كامل م

يمتلك هذا احلّس إىل جانب بقية حواّسه العادية املتعارفة ويدرك بنحو خاص 
النريان  الفلزات، وهو نرياهنا وحرارهتا، جيتنبها، كاجتنابه  الوجه اآلخر هلذه 

الدنيوية، وال يقدم عىل كنزها وتكديسها.
وهذا البيان يفيد أّن للعلم مرحلة قوّية راسخة تصد اإلنسان عن الوقوع يف 

املعايص واآلثام، وال يكون مغلوبًا للشهوات والغرائز.
القّيم  الدين مقداد بن عبداهلل األسدي السيوري احليل يف كتابه  قال مجال 
ملكة  العصمة  قالوا:  هنا  جامع  حسن  كالم  »ولبعضهم  اإلهلية«:  »اللوامع 
نفسانية يمنع املّتصف هبا من الفجور مع قدرته عليه، وتتوّقف هذه امللكة عىل 
العلم بمثالب املعايص ومناقب الطاعات، ألّن العّفة متى حصلت يف جوهر 
من  والطاعة  الشقاء،  من  املعصية  يف  بام  التام  العلم  إليها  وانضاف  النفس، 

السعادة، صار ذلك العلم موجبًا لرسوخها يف النفس فتصري ملكة«.)))
العصمة  بقوة  املساّمة  القوة  إّن  الصدد:  هذا  يف  الطباطبائي  العاّلمة  يقول 
نتعارفه من  ما  قبيل  كانت من  البتة، ولو  سبب شعوري علمي غري مغلوب 
أثره  التخّلف، ولتخّبط اإلنسان عىل  إليها  لترّسب  الشعور واإلدراك،  أقسام 
أحيانًا، فهذا العلم من غري سنخ سائر العلوم واإلدراكات املتعارفة، التي تقبل 
االكتساب والتعّلم، وقد أشار اهلل يف خطابه الذي خّص به نبيه بقوله: )َوَأْنَزَل 
اهلُل َعَلْيَك الِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك ما َلْم َتُكْن َتْعَلُم(.))) وهو خطاب خاص 

ال نفقهه حقيقة الفقه، إذ ال تذوق لنا يف هذا املجال.)))

1 . اللوامع اإلهلية: 170.
2 . النساء: 113.

3 . امليزان: 5 :81 .
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وهو قّدس رسه يشري إىل كيفية خاصة من العلم والشعور الذي أوضحناه 
بام ورد حول الكنز وآثاره.

* * *

3. االستشعار بعظمة الربِّ وكماله ومجاله
إّن هاهنا نظرية ثالثة يف تبيني حقيقة العصمة، يرجع لّبها إىل أّن استشعار 
العبد بعظمة اخلالق وحبه وتفانيه يف معرفته وعشقه له، يصّده عن سلوك ما 

خيالف رضاه سبحانه.
وتلك النظرية مثل النظرية الثانية، ال ختالف النظرية اأُلوىل التي فرّسناها 
من أّن العصمة هي الدرجة العليا من التقوى، بل يكون االستشعار والتفاين 
من  املرتبة  تلك  حلصول  العوامل  أحد  وكامله،  جلامله  والعشق  احلق،  دون 
التقوى، وهذا النحو من االستشعار ال حيصل إاّل للكاملني يف املعرفة اإلهلية، 

البالغني أعىل قممها.
إذا عرف اإلنسان خالقه كامل املعرفة امليسورة، وتعّرف عىل معدن الكامل 
به  خاّصًا  وتعّلقًا  احلق،  نحو  انجذابًا  نفسه  يف  وجد  وجالله،  ومجاله  املطلق 
إذا تعّرف عليه  بحيث ال يستبدل برضاه شيئًا، فهذا الكامل املطلق هو الذي 
اإلنسان العارف، يؤّجج يف نفسه نريان الشوق واملحبة، ويدفعه إىل أن ال يبتغي 
سواه، وال يطلب سوى إطاعة أمره وامتثال هنيه، ويصبح كّل ما خيالف أمره 
اإلنسان  يصبح  وعندئذ  القبح.  أشد  نظره،  يف  مقبوحًا  لديه،  منفورًا  ورضاه 

مصونًا عن املخالفة، بعيدًا عن املعصية بحيث ال يؤثر عىل رضاه شيئًا.
وإىل ذلك يشري اإلمام عيل بن أيب طالب7 بقوله:
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تَِك، إّنام َوَجدُتَك أهاًل للِعباَدة«.)))م »ما َعَبدُتَك َخوفًا ِمن نارَك وال َطمعًا يف جنَّ

والتقرير  البيان  يف  املختلفة  الواحدة  النظرية  أو  الثالث  النظريات  هذه 
خمالفة  يف  الوقوع  عن  اإلنسان  تعصم  النفس  يف  قوة  العصمة  أّن  عن  تعرب 
الرب سبحانه وتعاىل، وليست العصمة أمرًا خارجًا عن ذات اإلنسان الكامل 

وهويته اخلارجية.
عن  العصمة  إىل  راجعة  كّلها  العصمة،  حلقيقة  الثالثة  التحاليل  هذه  نعم 
املعصية واملصونية عن التمّرد كام هو واضح ملن تأّمل فيها، وأّما العصمة يف 
مقام تلّقي الوحي وحفظه وإبالغه إىل الناس، أو العصمة عن اخلطأ يف احلياة 

واأُلمور الفردية أو االجتامعية، فال بد أن توجه بوجوه غري هذه الثالثة.

العصمة عن اخلطأ
حّق  يف  اأُلّمة  إىل  ونقله  وحفظه  الوحي  حتّمل  يف  اخلطإ  عن  العصمة  أّما 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( أو عصمة أهل البيت: يف اإلفتاء ونقل ما ورثوه 

من النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( فهي رهن أمر آخر.
أّما النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( فإّنه سبحانه يسّدده باملالئكة كام يقول 
َرُسول  ِمْن  اْرَتَضى  َمِن  ِإالَّ  ٭  َأَحًدا  َغْيِبِه  َعَلى  ُيْظِهُر  َفاَل  اْلَغْيِب  )َعاِلُم  سبحانه: 
َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصًدا ٭ ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهْم 

َو َأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َو َأْحَصى ُكلَّ َشْيء َعَددًا(.)))

هم  املالئكة  فهؤالء  رصدًا.  له  جيعل  بمعنى   ) َيْسُلكُ )َفِإنَُّه  قوله:  فإّن 
الذين يسّددون األنبياء عن اخلطإ يف القول والفعل. وأّما أهل البيت: فبام أّن 
عصمتهم عن املعصية واخلطإ ثابتة بالدالئل اآلتية، فال حميص من القول من 

1 . عوايل الآليل2 :11 برقم 18؛ بحار األنوار 41 : 14 .
2 . اجلن: 26ـ 28.
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أّن هلم مسّددًا يف اإلفتاء ونقل األحاديث وتفسري القرآن الكريم.
أّما ما هو املسّدد، فالبحث عنه موكول إىل مقام آخر.

* * *

الثاني: العصمة ال تالزم النبّوة
إّن بعض َمن يتحاشى من وصف غري األنبياء بالعصمة يتصّورون وجود 
املالزمة بني العصمة والنبوة، واحلال أّن بينهام من النسب عمومًا وخصوصًا 

من وجه مطلق، فكّل نبّي معصوم وليس كّل معصوم بنبّي.
قوله  عليه  كام  للنساء  والقدوة  اأُلسوة  هي  اّلتي  العذراء  مريم  هي  فهذه 

سبحانه:
َقْت  )َو َمْرَيَم اْبَنَة ِعْمَراَن التي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َو َصدَّ

(((.) ِبَكِلَماِت َربَِّها َو ُكُتِبِه َو َكاَنْت ِمَن الَقاِنِتينَ

وبام أّنه سبحانه جعلها قدوًة ومثااًل حيتذى به، فالبد أن تكون معصومة عن 
أن تكون أسوة قواًل وفعاًل عىل اإلطالق.  املعايص واألخطاء، وإاّل اليصح 

وباجلملة: وجود املالزمة بني اأُلسوة املطلقة وبني العصمة.
ويؤّيد عصمتها أيضًا قوله سبحانه: )َو ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل 
َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساءِ اْلَعاَلِميَن(.))) فإّن إطالق قوله: )َوَطهََّرِك(  اْصَطَفاِك َوَطهَّ

يدّل عىل طهارهتا من الرذائل والذنوب واخلطإ والزلل.
كام أّن منزلة الزهراء3 يف حديث أبيها تعرب عن عصمتها قواًل وفعاًل، 
فقد روى البخاري عن مسعود بن خمرمة أّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

1 . التحريم: 12.
2 . آل عمران: 42 .
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قال: »فاطمة بضعة مّني، فمن أغضبها فقد أغضبني«.)))م

وروى احلاكم بإسناده عن عيل7 أّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال 
لفاطمة: »إّن اهلل يغضب لغضبك ويرىض لرضاك«.)))

مالكًا  ورضاها  غضبها  صار  حّتى  للزهراء3  شاخمة  مكانة  أّي  أقول: 
فإّنام يدّل عىل عصمتها، فهو  لغضبه سبحانه ورضاه، وهذا إن دّل عىل يشء 
والعايص، واليرىض  الكافر  إاّل عىل  أّنه عادل وحكيم اليغضب  بام  سبحانه 
إاّل عن املؤمن واملطيع، فلو دّلت الرواية الصحيحة عىل أنَّ فاطمة غضبت عىل 

أحد، فهو إّما كافر أو فاسق.
* * *

إذا تّم هذا التمهيد ضمن أمرين، فلنعّرج إىل بيان أدّلة عصمة أهل البيت: 
الثقلني  بحديثي  السّنة  ومن  بآيتني،  العزيز  الكتاب  من  ونقترص  وسّنًة،  كتابًا 

والسفينة.

الكتاب العزيز

اآلية اأُلولى:
قال سبحانه: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهيرًا(.))) فيقع الكالم يف مقامني:

1. ما هو المراد من أهل البيت عليهم السالم؟

صحيح  رشح  يف  الباري  فتح  ؛  الصحابة  فضائل   ،  3714 برقم   ،910 البخاري:  صحيح   .  1
البخاري 7 : 84 .

2 . املستدرك عىل الصحيحني 3 :154، وقد صّححه احلاكم.
3 . األحزاب: 33 .
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2. داللة اآلية علي تنزيههم عن الذنوب.
أّما املقام األّول: فالشّك أّن عبارة )أهل البيت( تعّم النساء واألزواج لغًة 
وكتابًا، ويكفي يف ذلك قوله سبحانه: )َقاُلوا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اهلِل َرْحَمُة اهلِل 
َو َبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد(.))) فقد ُعّدت امرأة إبراهيم7 

َأْمِر اهلِل( ناظر  ِمْن  )َأَتْعَجِبيَن  من أهل البيت، واخلطاب يف اآلية أعني قوله: 
إليها.

الرسول  عّينهم  اآلية عبارة عّمن  به يف  املراد  بذلك، لكن  ومع االعرتاف 
)صىل اهلل عليه وآله( مّرة بعد أخرى، فخّصهم بعيل وفاطمة وابنيهام:.

فتارة: يرصح )صىل اهلل عليه وآله( بأسامئهم، كام روى الطربي عن أيب سعيد 
اخلدري قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( نزلت هذه اآلية يف مخسة: يّف 
وعيل ريض اهلل عنه وحسن ريض اهلل عنه وحسني ريض اهلل عنه وفاطمة ريض 

اهلل عنها: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(.)))
قالت  قال:  الكساء، كام أخرج مسلم يف صحيحه  وأخرى: أدخلهم حتت 
عائشة: خرج النبي ذات غداة، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء احلسن 
فأدخله، ثم جاء احلسني فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل 

فأدخله ثم قال: )ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(.)))
وثالثة: تال اآليات عىل باهبم، كام أخرج الطربي عن أنس أّن النبي )صىل اهلل 
فيقول:  الصالة  إىل  خرج  كّلام  أشهر  ستة  فاطمة  ببيت  يمّر  كان  وآله(  عليه 
الرِّْجَس  َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  الصالة 

1 . هود: 73 .
2 . تفسري الطربي 22 : 9 برقم 21727، دار الفكر 1415 هـ .

3 . صحيح مسلم 7 :130، باب فضائل أهل بيت النبي)صىل اهلل عليه وآله(.
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َأْهَل اْلَبْيِت(.)))

وقد بلغ عدد الروايات الواردة يف ختصيص أهل البيت: باخلمسة ما يناهز 
35 رواية، أخرجها الطربي يف تفسريه، والسيوطي يف الدر املنثور وغريمها،))) 
وتصل أسانيد الروايات إىل ثامنية من صحابة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وهم:

1. أبوسعيد اخلدري.
2. أنس بن مالك.

3. ابن عباس.
4. أبوهريرة السدويس.
5. سعد بن أيب وقاص.

6. واثلة بن األسقع.
7. أبو احلمراء، أعني: هالل بن احلارث.

1 . تفسري الطربي 22 : 9 برقم 21729 .
2 . تاريخ الطربي 22 : 9 ـ13 ؛ الدر املنثور 5 : 198 199؛ تفسري الرازي 8 : 85 .
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8 . ُأمهات املؤمنني: عائشة وُأّم سلمة.
نعم هناك سؤال، وهو أّنه لو كان املراد بأهل البيت: هم هؤالء اخلمسة، 
فلامذا وردت اإلشارة إليهم يف أثناء حديث القرآن عن نساء النبي )صىل اهلل 

عليه وآله(؟
ينتقلون من خطاب إىل  أّواًل: أّن عادة الفصحاء يف كالمهم أهّنم  اجلواب 
إليه، والقرآن ميلء بذلك اأُلسلوب، وكذلك كالم العرب  غريه ثم يعودون 

وأشعارهم.
قال الشيخ حممد عبده: إّن من عادة القرآن أن ينتقل باإلنسان من شأن إىل 

شأن، ثم يعود إىل مباحث املقصد الواحد املّرة بعد املّرة.)))
وألجل إيقاف القارئ عىل صّحة ماقاله، نأيت بشاهد عىل ذلك، فنقول: قال 
سبحانه ناقاًل عن »العزيز« خماطبًا زوجته: )ِإنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم ٭ 
ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن(.))) فنرى أّن 

( وقبل أن يفرغ من كالمه  العزيز خياطب أّواًل امرأته بقوله: )ِإنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ
معها، خياطب يوسف بقوله: )ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا( ثم يرجع إىل املوضوع 
َأْعِرْض  )ُيوُسُف  ِلَذْنِبِك(. فقوله:  )َواْسَتْغِفِري  األّول وخياطب زوجته بقوله: 
بينهام كون  َهَذا(، مجلة معرتضة وقعت بني اخلطابني، واملسّوغ لوقوعها  َعْن 

املخاطب الثاين أحد املتخاصمني، وكانت له صلة بحديث املرأة اّلتي رفعت 
الشكوى إىل العزيز.

مع  »يطهركم«،  و  »عنكم«  أعني  مذّكرة  كّلها  اآلية  يف  الضامئر  أّن  وثانيًا: 
أّن الضامئر يف اآليات املتقّدمة واملتأّخرة كّلها جاءت عىل وجه التأنيث، وربام 

1 . تفسري املنار2 :451.
2 . يوسف: 28ـ 29 .
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يقرب عددها من عرشين ضمريًا كّلها مؤنثة، وهذا دليل عىل أّن اآلية ناظرة م

إىل غري النساء.
اْلَحَياَة  ُتِرْدَن  ُكْنُتنَّ  ِإْن  أَلْزَواِجَك  ُقْل  النَّبي  َأيَُّها  )َيا  الضامئر:  وإليك صور 
ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل ٭ َو ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اهلَل  الدُّ

 ... ...َيا ِنَساءَ النَّبي َلْسُتنَّ ... َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ َو َرُسوَلُه... َيا ِنَساءَ النَّبي َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ

َلوَة َوآِتيَن  ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن.. َوُقْلَن... َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَلَتَبرَّْجَن... َوَأِقْمَن الصَّ

الزََّكاَة َوَأِطْعَن اهلَل... ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهيرًا (.)))

فهي:  عنها  املتأّخرة  الضامئر  وأّما  اآلية،  عىل  املتقّدمة  الضامئر  هي  هذه 
)َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اهلِل(.)))

والذي يؤّكد خروج النساء عن اآلية، هو أّن اهلل سبحانه أفرد لفظ البيت 
ُيَطهَِّرُكْم  َو  اْلَبْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  يف اآلية وقال: 
َتْطِهيرًا(؛ ولكّنه عرّب عن بيوت أزواجه بصيغة اجلمع وقال: )َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ 

َو اَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأُلوَلى( وعىل هذا فهناك »بيت« معروف مشّخص 

نفسه  الوقت  ويف  البيت«،  »أهل  العبارة  فأصبحت  »أهل«  لفظ  إليه  ُأضيف 
يف  غرياملتواجد  األّول،  البيت  يف  فاملتواجد  وأزواجه،  لنسائه  بيوت  هناك 
البيوت، فإذا كانت البيوت خاّصة لنسائه )صىل اهلل عليه وآله( فيكون البيت 

خاّصًا ألهل الكساء، إذ األمر يدور بني الطائفتني ليس غري.

فحول النيب )صلى اهلل عليه وآله( ُاسرتان:
أرسة هلا املكانة والفضل الّتصاهلا بالنبي )صىل اهلل عليه وآله( ال لذواهتن، 

1 . األحزاب: 28 ـ 33. 
2 . األحزاب: 34.
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ِبَفاِحَشة  ِمْنُكنَّ  َيْأِت  َمْن  النَّبي  ِنَساءَ  )َيا  بقوله:  اآليات  سبحانه  استهّل  ولذا 
ِمَن النَِّساِء(، كّل ذلك يعرب عن أّن  َكَأَحد  َلْسُتنَّ  النَّبي  ِنَساءَ  )َيا  (و  ُمَبيَِّنة... 

كرامتهّن ألجل اّتصاهلّن بالنبي )صىل اهلل عليه وآله(.
وأرسة هلا الفضل والكرامة الستحقاقهن هبا وقدسية أنفسهن، فقد أعطى 
متّس  أمور،  عن  وهناهّن  اأُلوىل  اأُلرسة  أّدب  فقد  حّقها،  أرسة  كّل  سبحانه 
بطهارهتا  مشعرًا  وتكريمها  الثانية  اأُلرسة  بوصف  أخذ  ثم  زوجهّن.  بكرامة 

عن كّل رجس ودنس.)))
النازلة  اآليات  ثنايا  يف  اهلُل...(  ُيِريُد  )ِإنََّما  قوله:  إدغام  وجه  يعلم  فبذلك 
يف حّق نسائه، فكأّنه سبحانه يريد إعطاء كّل أرسة حول النبي )صىل اهلل عليه 

وآله( حّقها.
واإلمامية:  الزيدية  وقالت  قال:  الشوكاين،  اإلمام  باحلقيقة  أصحر  ومّمن 
َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  )ِإنََّما  تعاىل:  بقوله  العرتة حّجة، واستدّلوا  إّن إمجاع 
الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا( وأجيب بأّن سياق اآلية أّنه يف نسائه، 

أهّنا  الصحيح  الدليل  بأّنه قد ورد  ثم أضاف وقال: وجياب عن هذا اجلواب 
نزلت يف عيل وفاطمة واحلسنني، وقد أوضحنا الكالم يف هذا يف تفسرينا الذي 

سّميناه »فتح القدير« فلريجع إليه.)))
نعم ربام ذهب بعضهم إىل نزول اآلية يف نساء النبي )صىل اهلل عليه وآله(، 

لكّنهم مجاعة ال يعتد بقوهلم منهم:
1. عكرمة، ومن املعلوم أّن عكرمة من اإلباضية، فهو رجل منحرف عن 

1 . أنظر دالئل الصدق، للشيخ حممد حسني املظفر 2 :72.
2 . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم اأُلصول: 126 .
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جادة احلق، ومل يكن ليتحّرز الكذب عىل ابن عباس.)))م

وانحرافه  لعيل  عداؤه  قوله،  حجية  عدم  يف  ويكفي  الزبري،  بن  عروة   .2
عنه.)))

ومنهم مقاتل بن سليامن، وهو من املشّبهة، وعن اإلمام أيب حنيفة قال: أتانا 
من املرشق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشّبه. ويف البخاري: ال يشء 

البتة. قلت: أمجعوا عىل تركه.)))
عليه  اهلل  )صىل  النبي  بنساء  اآلية  اختصاص  أعني:  الرأي  هذا  كان  وملّا 
وسطًا؛  رأيًا  اآللويس  اخّتذ  املفرّسين،  مجهور  لرأي  خمالفًا  قاسيًا  رأيًا  وآله( 
البيت  أهل  املراد من  إّن  يظهر يل:  »والذي  القولني وقال:  بني  ليكون جامعًا 
من هلم مزيد عالقة به )صىل اهلل عليه وآله(، ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصالة 
والسالم، بحيث اليقبح عرفًا اجتامعهم وسكناهم معه )صىل اهلل عليه وآله( 
كرم  وعيل  الكساء،  أهل  واألربعة  أزواجه  ذلك  يف  ويدخل  واحد،  بيت  يف 
القرابة من رسول  اهلل )صىل  اهلل   عليه   وآله(، وقد نشأ  اهلل وجهه، مع ماله من 
يفارقه وعامله كولده صغريًا وصاهره  يف حجره عليه الصالة والسالم، فلم 

وآخاه كبريًا.)))

يالحظ عليه: 
ا  ـّ أّواًل: أّن ما ذكره هو خالف ما فهمه زيد بن أرقم ذلك الصحايب من اآلية مل

1 . الحظ : ترمجته يف ميزان االعتدال 3 :93 ـ 97 ؛ سري أعالم النبالء 5 : 18ـ 29.
2 . الحظ : سري أعالم النبالء 4 :421 ـ 434.

3 . سري أعالم النبالء 7 :220.
آية  تفسري  يف   ،19:  22 هـ(   1270 )املتوّف  البغدادي  اآللويس  حممود  للسيد  املعاين  روح   .  4

التطهري. ط دار احياء الرتاث العريب، بريوت .
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قيل له : »من أهل بيته نساؤه«؟! قال: »ال وأيم اهلل، إّن املرأة تكون مع الرجل 
العرص من الدهر، ثم يطلقها فرتجع إىل أبيها وقومها.. إىل آخر ما ذكره.)))

وثانيًا: أّن تعميم أهل البيت يف اآلية إىل النساء خالف ما نّص عليه الرسول 
أّم سلمة ريض  يسار عن  بن  احلاكم: عن عطاء  وآله(، روى  اهلل عليه  )صىل 
ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم  اهلل عنها، أهّنا قالت: يف بيتي نزلت هذه اآلية: )ِإنََّما 
الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت(، فأرسل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( إىل عيل وفاطمة 

واحلسن واحلسني ريض اهلل عنهم، فقال: اللهم هؤالء أهل بيتي.
قالت أّم سلمة: يا رسول اهلل: ما أنا من أهل البيت؟

قال: إّنك عىل خري، وهؤالء أهل بيتي. الّلهم أهيل أحق.
قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه.)))

وقال الرتمذي بعد نقل احلديث: هذاحديث حسن صحيح، وهو أحسن 
يشء روي يف هذا الباب.)))

الكساء بصورة  بأصحاب  اآلية  النبي  ما ذكره خيالف ختصيص  أّن  وثالثًا: 
خمتلفة حّتى جعلهم حتت الكساء وجّللهم به، حّتى يكون عمله جامعًا ومانعًا 

للغري. ومع ذلك كيف يصّح للسيد اآللويس تعميم اآلية؟! فالحظ.
وباجلملة: األحاديث املتضافرة بل املتواترة إمجااًل عىل أّن النبي )صىل اهلل 
عليه وآله(، أخرب عن اختصاص اآلية بأهل الكساء، وحّقق ما يريده بعناوين 

متنّوعة، كثرية اليسعنا نقلها يف هذا املقال املطلوب فيه اإلجياز واالختصار.
هذا إمجال ما يمكن أن يقال يف نزول اآلية يف حق اخلمسة سالم اهلل عليهم، 

1 . صحيح مسلم7 :123، باب فضائل عيل )عليه السالم(.
2 . املستدرك عىل الصحيحني 3 :147.

3 . سنن الرتمذي 5 :361 برقم 3963، باب ما جاء يف فضل فاطمة )عليها السالم(.
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تفصيلية حول م فلهم بحوث  إىل كتب أصحابنا  فلريجع  التفصيل،  أراد  ومن 

اآلية.
* * *

وأّما املقام الثاين: أي داللة اآلية عىل عصمة أهل البيت عليهم السالم، فهي 
مبتنية عىل ثبوت أمرين:

1. أّن الرجس أمٌر يعّم املعايص صغريها وكبريها.
2. أّن اإلرادة تكوينية ال ترشيعية.

الذكر احلكيم ثامن مّرات  اللفظة يف  أّما األمر األّول: فقد استعملت هذه 
ووصف هبا اخلمر، وامليرس، واألنصاب، واألزالم، والكافر غري املؤمن باهلل، 

وامليتة، والدم املسفوح، وحلم اخلنزير، واألوثان، وقول الزور.
كام يف  ماّدية  أكانت  النفوس؛ سواء  منها  تتنّفر  اّلتي  القذارة  بينها  فاجلامع 
مورد اللحوم، أم معنوية كام هواحلال يف الكافر وعابد الوثن ووثنه، فاجلامع 

بينهام هي األعامل القبيحة عرفًا أو رشعًا.
الرجاسة  من  صفة  والسكون  بالكرس  الرجس  الطباطبائي:  العاّلمة  قال 
وهي  منها،  والتنّفر  التجّنب  توجب  النفس  يف  هيئة  والقذارة  القذارة،  وهي 
تكون تارة بحسب ظاهر اليشء كرجاسة اخلنزير، قال تعاىل: )َأْو َلْحَم ِخْنِزير 
والقذارة املعنوية  وهي الرجاسة  أخرى،  باطنه  وبحسب  ِرْجٌس(.)))  َفِإنَُّه 

ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  كالرشك والكفر وأثر العمل السّيئ، قال تعاىل: )َو َأمَّ
َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِهْم َو َماُتوا َو ُهْم َكاِفُروَن(،))) وقال: )َفَمْن ُيِرِد اهلُل َأْن 

َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْساَلِم َو َمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما 

1 . األنعام: 145.
2 . التوبة: 125 .
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َماءِ َكَذِلَك َيْجَعُل اهلُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن(.))) عَُّد ِفي السَّ َيصَّ

وأّيًا ما كان فهو إدراك نفساين وأثر شعوري حيدث من تعّلق القلب باالعتقاد 
الباطل أو العمل السّيئ، وإذهاب الرجس عبارة عن إزالة كّل هيئة خبيثة يف 
النفس تضاد حق االعتقاد والعمل، وعند ذلك يكون إذهاب الرجس معاداًل 
رجس  من  اإلنسان  حتفظ  نفسانية،  علمية  صورة  هي  اّلتي  اإلهلية،  للعصمة 

باطني االعتقاد وسّيئ العمل،))) هذا كّله حول األمر األّول. 
وأّما األمر الثاين: أعني كون اإلرادة تكوينية الترشيعية.

إّن انقسام إرادته سبحانه إىل تكوينية وترشيعية أمٌر واضح، أّما اأُلوىل فهي 
ما تتعّلق بإجياد اليشء، ومنها قوله سبحانه: )ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل 

َلُه ُكْن َفَيُكوُن(.)))

وبعث  األحكام  من  حكم  بترشيع  إرادته  تعلقت  إذا  ما  فهي  الثانية  وأّما 
الناس إىل العمل به.

فاإلرادة التكوينية ال تنفك عن املراد، بخالف الترشيعية فإهّنا لغاية بعث 
الناس إىل الفعل أو الرتك خمرّيين بني الطاعة والعصيان.

البيت:  أهل  عن  الرجس  بإذهاب  املتعّلقة  اإلرادة  أّن  الشك  فنقول: 
باخلصوص تكوينية، إذ لو كانت ترشيعية ملا اختّصت بطائفة دون طائفة؛ ألّن 
بقوله  الذنوب  عن  الناس  عاّمة  تطهري  هو  األنبياء  بعث  من  األسمى  اهلدف 

سبحانه:
)َو َلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم َو ِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن(.)))

1 . األنعام: 125 .
2 . امليزان يف تفسري القرآن 16 :330.

3 . يس: 82 .

4 . املائدة: 6 .
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تفسري م من  يمنع  خاص،  بجمع  اإلرادة  تعّلق  ختصيص  قلت:  شئت  وإن 

اإلرادة باإلرادة الترشيعية اّلتي عّمت اأُلّمة مجيعًا.
وبعبارة ثالثة: لو كانت اإلرادة ترشيعية، ملا احتاج إىل إبراز العناية بصور 

خمتلفة الواردة يف اآلية، فإليك بيان تلك العناية:
أ. ابتدأ سبحانه كالمه بلفظ احلرص، )إّنام( وال معنى له إذا كانت اإلرادة 

ترشيعية ؛ ألهّنا غري حمصورة بأناس خمصوصني.
ب. عنّي تعاىل متعّلق إرادته بصورة االختصاص، فقال: )أهل البيت( أي 

أخّصكم أهل البيت.
الرِّْجَس  َعْنُكُم  )ِلُيْذِهَب   : بلفظة »عنكم« وقال  إرادته  بنّي متعّلق  قد  ج. 

َأْهَل اْلَبْيِت(.

د. قد أكّده أيضًا باإلتيان بمصدره بعد الفعل وقال: )َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا(، 
ليكون أوف يف التأكيد.

أي  واإلعجاب،  اإلكبار  عىل  ليدّل  نكرة،  باملصدر  أتى  سبحانه  أّنه   . هـ 
تطهريًا عظياًم معجبًا.

و. أّن اآلية يف مقام املدح والثناء، فلو كانت اإلرادة إرادة ترشيعية ملا ناسب 
الثناء واملدح.

وعىل اجلملة: العناية البارزة يف اآلية تدّل بوضوح عىل أّن اإلرادة هناك غري 
اإلرادة العاّمة املتعّلقة لكّل إنسان حارض أو باد.

كام  والعصيان  القبيح  بتنزهيهم عن  إرادته سبحانه  تعّلقت  نقول:  وبذلك 
حمّله  يف  ثبت  وقد  والعصيان،  الذنب  عن  األنبياء:  بعصمة  إرادته  تعّلقت 
أّن العصمة ال ختالف االختيار، وذلك ألّن القدرة والتمّكن عىل فعل املعصية 
ثابتان للمعصوم، إاّل أّن العصمة تصّده عن ذلك، فهذا يوسف كان قادرًا عىل 
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ارتكاب الفاحشة، إاّل أّن عصمته منعته عن ذلك، وهبذا استحق الثناء واملدح.

شبهتان ضئيلتان:
أّنه من الرشفاء أخذ يناقش داللة اآلية عىل  إّن السيد حممود اآللويس مع 

عصمة أصحاب الكساء بوجهني ضعيفني اليليقان بساحته:
األّول: أّن اآلية ال تدّل عىل عصمتهم، بل هلا داللة عىل عدمها. إذ ال يقال 
امتناع حتصيل احلاصل،  ُاطّهرك، رضورة  أن  أريد  إيّن  َمن هو طاهر:  يف حّق 
غاية ما يف الباب أّن كون هؤالء األشخاص )ريض اهلل تعاىل عنهم( حمفوظني 

من الرجس والذنوب بعد تعّلق اإلرادة بإذهاب رجسهم، يثبت باآلية.)))

يالحظ عليه: 
أّواًل: أّن النبي9 من أصحاب الكساء والداخل حتت قوله تعاىل: )َأْهَل 
اْلَبْيِت(، فالزم ما ذكره من التفسري: أّن النبي9 مل يكن متطّهرًا من الرجس 

قبل هذه اآلية وإّنام صار كذلك بعد نزوهلا، وهو خالف ما اّتفق عليه املسلمون 
من عصمته بعد البعثة.

وثانيًا: أّن اإلذهاب تارة يطلق ويراد به إذهاب اليشء بعد وجوده كام يف 
ِرْجَز  َعْنُكْم  ُيْذِهَب  َو  ِبِه  َلُيَطهَِّرُكْم  َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُيَنزُِّل  )َو  تعاىل:  قوله 
ْيَطاِن(.))) وُاخرى يطلق ويراد حسم أسباب الرجس وإذهاب املقتيض، ال  الشَّ

رفعه بعد وجوده، ونعم ما ذكره الزخمرشي حيث قال يف تفسري اآلية: إّنام يريد 
لئاّل يقارف أهل بيت رسول اهلل املآثم وليتصونوا عنها بالتقوى.)))

1 . روح املعاين 19 : 18.
2 . األنفال: 11.

3 . تفسري الكشاف 23 : 538.
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الفعل، م عندها  فيتحّقق  بعصمتهم،  التكوينية  إرادته  تعّلقت  لو  الثاين: 

أّنه قال: »الّلهم إّن  فعندئذ فأي حاجة لدعاء النبي9 يف حّقهم حيث روي 
يكون  عندئذ  إذ  تطهريًا«،  وطّهرهم  الرجس  عنهم  فاذهب  بيتي  أهل  هؤالء 

أشبه بحصول واجب احلصول.)))
قوله سبحانه:  نظري  إّنام هو لالستمرار،  النبي9  بأّن دعاء  يالحظ عليه: 
َراَط اْلُمْسَتِقيَم())) فإّن معناه طلب استمرار اهلداية من اهلل سبحانه،  )اْهِدَنا الصِّ
أيضًا،  املستقبل  يف  بيته  ألهل  الطهارة  استمرار  طلب  النبي9  دعاء  وهكذا 
الفرتات،  عاّمة  دون  خاّصة  بفرتة  سبحانه  إرادته  تتعّلق  أن  املحتمل  من  إذ 

فالنبي9 طلب من اهلل شموهلا لعاّمة الفرتات.
يقول العاّلمة الطباطبائي يف تفسري قوله سبحانه: )َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ 
َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َو َأُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن(.))) : إن تلك القوة القدسية التي استعصم هبا 

يوسف7 كانت كأمر تدرجيي يفيض عليه آنًا بعد آن من جانب اهلل سبحانه، 
تعاىل، ولذا  إليه  احلاجة  وإاّل النقطعت  املفروغ عنه،  الدفعي  باألمر  وليست 

عرّب عنه بقوله: )َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي( ومل يقل: »ومل ترصف عني«.)))
يف  فهو  سبحانه  باهلل  قائم  وبقائه  وجوده  يف  املمكن  أّن  الكالم:  وحصيلة 
حدوثه رهن العّلة، وهكذا يف بقائه؛ ألّنه يف حّد الذات اليملك شيئًا، فلذلك 
يف كل آن رهن األفاضة من اهلل سبحانه إليه، وهذا هو املصّحح لدعاء النبي9 

الستمرار تلك اإلفاضة.
اآللويس،  السيد  عند  اجلواب  واضحة  كانت  اإلشكاالت  هذه  أن  وأظن 

1 . روح املعاين 19 :10.
2 . الفاحتة: 9.

3 . يوسف: 33.
4 . امليزان يف تفسري القرآن 13 :270.
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ولكن رأيه املسبق يف أئمة أهل البيت: أوجد تلك األفكار يف ذهنه.

سؤال وجواب:
ربام يقال: إّن اآلية عىل فرض داللتها عىل العصمة، إّنام تدّل عىل عصمتهم 

من العصيان، وأّما عصمتهم من اخلطإ، فاآلية غري ناظرة إليه.
ذهن  يف  اخلاطئ  الفكر  عىل  الرجس  عّمم  املفرّسين  بعض  أّن  واجلواب: 

اإلنسان، وبذلك جعل اآلية داّلة عىل العصمة يف كال املوقفني.)))
الذنوب  من  العصمة  بني  باملالزمة  بالقول  اإلجابة  يمكن  ذلك  ومع 

والعصمة من اخلطإ بالبيان التايل:
إّن اهلدف األسمى من وصف أهل البيت: بالعصمة، ليس إاّل اخّتاذ اأُلّمة 
هلم ُأسوة عىل الصعيد الفردي واالجتامعي، ومعنى ذلك كوهنم معصومني يف 
مجيع اجلوانب، وإاّل فلو كانوا خيطأون يف بعض األحيان، ملا صّح جعلهم أسوة 

عىل وجه اإلطالق.
وبعبارة أخرى: إّن أهل البيت: أسوة قواًل وفعاًل، ومعنى ذلك كوهنم 

مصيبني يف جمايل القول والفعل.

اآلية الثانية: آية طاعة أولي األمر
قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأَلْمِر 
ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيء َفُردُّوُه ِإَلى اهلِل َو الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو 

اْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َو َأْحَسُن َتْأِوياًل(.)))

وجه الداللة: أّنه سبحانه عطف ُاويل األمر عىل الرسول9 وأرشك بينهام 

1 . نقله الشوكاين يف إرشاد الفحول: 126.
2 . النساء: 59 .
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وقال: أطيعوا الرسول وُاويل األمر منكم، ومن املعلوم أّن إطاعة الرسول غري م

مقّيدة بيشء؛ ألّنه معصوم ال يأمر إاّل باحلق وما فيه رضا اهلل تعاىل، فاقتىض أن 
يكون ُاولو األمر كذلك أيضًا فتجب إطاعتهم مطلقًا، ومن كان كذلك فهو 

معصوم قطعًا.
وإن شئت فصغه يف قالب الكربى والصغرى، وقل:

ُاولو األمر َمن وجبت إطاعتهم مطلقًا.

ومن وجبت إطاعتهم مطلقًا فهم معصومون.
ينتج: ُاولو األمر معصومون.

وهذا مّما ال كالم فيه، فقد اعرتف بام ذكرنا الفخر الرازي يف تفسريه وقال: 
إّن اهلل تعاىل أمر بطاعة ُاويل األمر عىل سبيل اجلزم يف هذه اآلية، ومن أمر اهلل 
لو  إذ  اخلطإ،  عن  معصومًا  يكون  أن  البد  والقطع،  اجلزم  سبيل  عىل  بطاعته 
اهلل  أمر  قد  يكون  اخلطإ  عىل  إقدامه  بتقدير  كان  اخلطإ،  عن  معصومًا  يكن  مل 
بمتابعته، فيكون ذلك أمرًا بفعل ذلك اخلطإ، واخلطأ لكونه خطُأ منهي عنه، 
وأّنه  باالعتبارالواحد،  الواحد  الفعل  يف  والنهي  األمر  اجتامع  إىل  فهذايفيض 
حمال، فثبت أّن اهلل تعاىل أمر بطاعة ُاويل األمر عىل سبيل اجلزم، وثبت أّن كّل 
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من أمر اهلل بطاعته عىل سبيل اجلزم، وجب أن يكون معصومًا عن اخلطإ، فثبت 
قطعًا أّن ُاويل األمر املذكور يف هذه اآلية البد وأن يكون معصومًا.)))

ومن  والسالطني،  األمراء  عىل  األمر«  »ُاويل  محل  املفرّسين  بعض  إّن  ثم 
الذين  والفجرة  الفسقة  من  أكثرهم  بل  معصومني،  غري  ُأولئك  أّن  املعلوم 
يتعاملون بحقوق الشعوب باحلرمان والعصيان، وبعضهم فرّسه بالعلامء من 

أهل احلل والعقد، وهذا أيضًا كالتفسري السابق إذ ليسوا بمعصومني قطعًا.
اختصاص  يستلزم  ألّنه  جّدًا؛  تاّم  فغري  الراشدين  باخللفاء  تفسريهم  وأّما 

اآلية بفرتة خاّصة ال تتجاوز األربعني سنة.
فعىل املفرّس املحّقق أن يتحّرى عن املراد بـ »ُاويل األمر« فالمعنى ألن يأمر 

اهلل سبحانه بإطاعة ُاويل األمر ولكن مل يعّرفهم.
عّرفهم  الذين  عرش  االثني  اخللفاء  عن  عبارة  إهّنم  يقال:  أن  جيب  والذي 

الرسول9 بتعابري خمتلفة.
أخرج مسلم يف الصحيح عن النبي9 قال: »اليزال الدين قائاًم حّتى تقوم 

هم من قريش«.))) الساعة، أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة كلُّ
إّن أحاديث األئمة االثني عرش من الروايات الواردة يف صحيحي البخاري 
ومسلم بطرق وصور خمتلفة، كّلها حتكي عن أّن النبي9 أخرب عن اثني عرش 
خليفة من بعده، هبم أنيط عّز اإلسالم وقوامه، وبام أّن املقال ال يسع لنقل هذه 

الروايات فللطالب أن يرجع إىل الصحيحني.)))
الراشدين، يستلزم اختصاص اآلية  وقد مّر أن تفسري ُاويل األمر باخللفاء 

1 . تفسري الرازي10 :144.
2 . صحيح مسلم 6 : 3، ط. دار الفكر بريوت؛ والحظ : سنن أيب داود 2 :309.

3 . الحظ صحيح البخاري 8 :127، طبعة دار الفكر، 1401 هـ .
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وجود  استمرار  يالزم  عرش:  االثني  باألئمة  تفسريه  ولكن  معينة،  بفرتة 
ُاويل األمر، فإّن اإلمام الثاين عرش أعني املهدي بن احلسن املنتظر7 هو حي 
يرزق سيظهره اهلل تعاىل يف آخر الزمان ليمأل األرض قسطًا وعداًل، كام ورد يف 

املصادر احلديثية للفريقني.
1. روى اإلمام أمحد يف مسنده عن رسول اهلل9: »لو مل يبق من الدهر إاّل 

يوم واحد لبعث اهلل رجاًل من أهل بيتي يمألها عداًل كام ملئت جورًا«.)))
»ال  قال:  اهلل9  رسول  أّن  مسعود:  بن  عبداهلل  عن  داود  أبو  أخرج   .2
تنقيض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي«.)))

3 . أخرج أبو داود عن أّم سلمة ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل9 
يقول: »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة«.)))

4. أخرج الرتمذي عن ابن مسعود: أّن رسول اهلل9 قال: »ييل رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي«.)))

إىل هنا تّم الكالم يف الدليل القرآين عىل عصمة أهل البيت:، بقي الكالم 
فيام ورد يف السّنة الرشيفة من دالئل عصمتهم.

عصمة أهل البيت: على بيان ٍ من النيبِّ األكرم9
قد ورد التعريف بأهل البيت تارًة، والعرتة ثانيًا يف لسان النبي9 بعبارات 
، واليميلون إىل الباطل، وقد ورد ذلك املضمون  تدّل عىل أهّنم اليفارقون احلقَّ

يف روايات متعّددة نخّص بالذكر منها اثنتني، ومها:

1 . مسند أمحد 1 :99 ، 3 : 17 و 70 .
2 . جامع اأُلصول 11 : 48 برقم 7810 .
3 . جامع اأُلصول 11 : 48 برقم 7812 .

4 . املصدر نفسه برقم 7810 .
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1. حديث الثقلني.
إّن النبي األكرم9 قرن عرتته بالكتاب الكريم، وجعل التمّسك هبام سببًا 
لعدم ضالل اأُلّمة، ومن املعلوم أّن القرآن اليأتيه الباطل ال من بني يديه وال 
من خلفه، فام فيه عني احلّق وحّق اليقني، فإذن يكون قرينه الذي ال يفرتق عنه، 
نحن  وها  املتون،  بعض  يف  لوروده  الثقلني  بحديث  عنه  يعرّب  ما  وهذا  مثله، 
نذكر الصور املختلفة املتنوّعة من هذا احلديث، الذي نادى به النبّي يف مواضع 
خمتلفة، ولعّل االختالف يف بعض األلفاظ نابع من إيراده يف ظروف متعّددة، 

وإليك صور احلديث:
أ. ملّا رجع من حّجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن فقال: 

من  أكرب  أحدمها  الثقلني.  فيكم  تركت  قد  إيّن  فأجبت،  دعيت  »كأيّن   .1
اآلخر: كتاب اهلل تعاىل، وعرتيت، فانظروا كيف ختّلفوين فيهام، فإهّنام لن يفرتقا 

حّتى يردا عيّل احلوض«.)))
به لن تضّلوا: كتاب اهلل،  إن أخذتم  ما  إيّن تركت فيكم  الناس  »ياأهّيا   .2

1 . أخرجه احلاكم عن زيد بن أرقم، املستدرك 3 : 109.
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وعرتيت أهل بيتي«.)))م

حبل  اهلل  كتاب  بعدي:  تضلوا  لن  به  متسكتم  إن  ما  فيكم  تركت  »إيّن   .3
عيّل  يردا  حّتى  يفرتقا  ولن  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  السامء  من  ممدود 

احلوض، فانظروا كيف ختّلفوين فيهام«.)))
4. »إيّن تارك فيكم اخلليفتني: كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السامء واألرض 
أو ما بني السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، وأهّنام لن يفرتقا حّتى يردا عيّل 

احلوض«.)))
فمصادر  وإاّل  الكثري،  من  القليل  باألقل  املصادر  نقل  يف  اقترصنا  وقد 
يف  كتبًا  أصحابنا  من  واحد  غري  أّلف  وقد  العرشات،  تناهز  كثرية  احلديث 

أسانيد احلديث وتضافره بل تواتره.
ولكن جيب علينا أن نرّكز عىل ما رامه النبي األكرم9 من الوصاية هبام، 

فنقول:
إّن رسول اهلل9 قد حكم يف حديث الثقلني عن وجود التالزم بني عرتته 
أهل بيته وبني الكتاب العزيز، وأوىص املسلمني بالتمّسك هبام معًا مصطحبني، 
عيّل  يردا  حّتى  يفرتقا  »لن  بقوله:  وأشار9  الضاللة،  يف  الوقوع  ليتجّنبوا 
يكون  أن  يقيض  وهذا  عنه9،  اخللفتني  التوأمني  بمنزلة  أهّنام  إىل  احلوض« 

أهل البيت: مقارنني للكتاب يف الوجود واحلّجة.
وبعبارة أخرى: إّن ذلك يدّل عىل أّنه البّد يف كّل عرص، يف مجلة أهل البيت، 

من حّجة معصوم مأمون يقطع عىل صّحة قوله.

1 . أخرجه الرتمذي والنسائي عن جابر ونقله عنهام يف كنز العامل 1 : 44.
2 . أخرجه الرتمذي عن زيد بن أرقم ونقله يف كنز العامل 1 : 44، برقم 874 .

3 . أخرجه أمحد يف مسنده 5 : 182 189. والحظ: مسند أمحد3: 14و17 و26، طبعة دار صادرـ 
بريوت؛ سنن الرتمذي 5 : 328   ؛ فضائل الصحابة للنسائي: 15 ؛ جممع الزوائد 1 : 88 .
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ومّما يؤيد ما ذكرنا أّنه ورد يف ذيل بعض الصور أّن النبي9 بعدما ذكر أّنه 
خمّلف كتاب رّبه وعرتته أهل بيته، قد أخذ بيد عيل7 ورفعها وقال: »هذا عيلٌّ 
مع القرآن، والقرآن مع عيل، ال يفرتقان حّتى يردا عيّل احلوض«.))) أفيشك يف 

عصمة القرآن مسلٌم؟! فالبّد أن ال يشّك يف عصمة َمن ال يفارقه.
* * *

2. حديث السفينة
واليسعنا  املحّدثني،  عند  املتواترة  األحاديث  من  السفينة  حديث  إّن 
كتاب  من   77: الصفحة  هامش  إىل  فلرياجع  أرادها،  ومن  مصادره،  نقل 

»املراجعات« للعالمة السيد رشف الدين1.
فقد تضافرت الروايات عن النبي األكرم9 أّنه شّبه أهل بيته بسفينة نوح، 
وقال ما هذا لفظه: »أال إّن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح َمن ركبها نجا، 

وَمن ختّلف عنها غرق«.)))
ويف لفظ آخر: »إّنام مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن ختّلف عنها غرق، وإّنام مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حّطة يف بني إرسائيل 

من دخله ُغفر له«.)))
يقول السيد رشف الدين العاميل1: وأنت تعلم أّن املراد بتشبيههم بسفينة 
امليامني  أئمتهم  عن  وأصوله  فروعه  فأخذ  الدين،  يف  إليهم  جلأ  َمن  أّن  نوح، 
نجا من عذاب النار، وَمن ختّلف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إىل جبل 

1 . الصواعق املحرقة: 124، طبعة املحمدية بمرص.
2 . مستدرك احلاكم 2 : 343، و 3 : 151.

3 . جممع الزوائد للهيثمي 9 : 168. والحظ : املعجم الكبري للطرباين 3 : 46 ؛ كنز العامل2 : 435 
و 12 :98.
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ليعصمه من أمر اهلل، غري أّن ذاك غرق يف املاء وهذا يف اجلحيم والعياذ باهلل. م

والوجه يف تشبيههم عليهم السالم بباب حّطة، هو أّن اهلل تعاىل جعل ذلك 
التواضع جلالله واخلضوع حلكمه، وهبذا كان سببًا  الباب مظهرًا من مظاهر 
مظهرًا  ألئمتهم  واالّتباع  نبّيها  ألهل  اأُلّمة  هذه  انقياد  جعل  وقد  للمغفرة. 
من مظاهر التواضع جلالله والبخوع حلكمه، وهبذا كان سببًا للمغفرة. وهذا 
ابن حجر يف كالمه بعد أن أورد احلديث وغريه قال :  بّينه  الشبه، وقد  وجه 
ووجه تشبيههم بالسفينة أّن َمن أحّبهم وعّظمهم شكرًا لنعمة مرّشفهم، وأخذ 
هبدي علامئهم نجا من ظلمة املخالفات، وَمن ختّلف عن ذلك غرق يف بحر 
كفر النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان.. إىل أن قال: وباب حّطة يعني: ووجه 
تشبيههم بباب حّطة أّن اهلل تعاىل جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أرحيا 
اأُلمة  هلذه  وجعل  للمغفرة،  سببًا  واالستغفار  التواضع  مع  املقدس  بيت  أو 

موّدة أهل البيت: سببًا هلا.)))
القبول،  موقع  يقع  أن  عسى  الفكر،  به  وجاد  الوقت  به  سمح  ما  هذا 

واحلمد هلل رب العاملني.
جعفر السبحاين قم املقدسة
مؤسسة اإلمام الصادق7
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