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  لخصم

  

  العالقة بين النبوة واإلمامة عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية

  )ل ومقارنةتحلي(

  

هذا البحث يتناول اإلشكالية المتعلقة بالعالقة بين النبوة واإلمامة عند الشيعة 

هل : اإلمامية االثني عشرية، والتي يمكن صياغتها في تساؤل محدد وواضح

اإلمامة تخالف النبوة في الحقيقة، أم أنها نوع من التحايل على عقيدة ختم النبوة 

المجمع عليها بين المسلمين، واستمرار للنبوة بعده  بمحمد صلى اهللا عليه وسلم،

 في المضمون مع تغيير االسم فقط إلى اإلمامة؟
 
 

  :المصطلحات المفتاحية

  .شيعة، نبوة، إمامة، عقيدة، دين، فلسفة إسالمية
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مقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين 

  .به رضوان اهللا عنهم أجمعينوعلى آله وصح

  وبعد

عشرية دون غيرهم من فرق الشيعة،  يتميز الشيعة اإلمامية االثنا

مجاالت العلوم  تراثية كبيرة ومتكاملة خاصة بهم، تغطي شتىبامتالك مكتبة 

العقيدة، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه ورجاله، والفقه : اإلسالمية في

وال زال أغلب هذا التراث محفوظا وممتدا . لسير والتاريخوأصوله، والتراجم وا

  .إضافة إلى أنهم يشكلون جمهور الشيعة الموجودين حاليا. إلى اليوم

جعل لهم هذا الحضور الفكري والسياسي البارز على وهذا وذاك هو ما 

  .سطح األحداث في حاضر العالم اإلسالمي اليوم

 رية التي تميز الشيعة اإلماميةوتعتبر قضية اإلمامة هي القضية المحو 

عن غيرهم من  -بسبب االعتبارات السابقةوفي مقدمتهم االثنا عشرية -  عموما

بقية المسلمين اليوم، ويدور عليها كل النسق الفكري والثقافي المختلف لهذه 

  .الطائفة

عند اإلمامية االثني ولذلك كان من المنطقي أن تحظى هذه القضية 

ديد من الدراسات واألبحاث العلمية، فيتم تناولها أو تناول باهتمام الععشرية 

من  أو مشتركة مع غيرها في دراسات مستقلة بموضوعها: محددة منهاجوانب 

، وعلى نحو منفرد باإلمامية االثني عشرية أو مقارن لها الموضوعات األخرى

  .بغيرهم من فرق المسلمين األخرى

مية االثني عشرية بنفس هذا االهتمام بينما لم تحظ قضية النبوة عند اإلما

ال ينفردون فيها  -على وجه التقريب-أنهم : لسبب أو آلخر، قد يكون منه

  .بذاتها عن المعتزلة أو أهل السنة بشيء يذكر

في و الية كبرى في الفكر الشيعي عموما، لكن وراء هذا وذاك ثمة إشك

تتجاوز قضية النبوة  بسبب االعتبارات التي سبق ذكرها،عشري مقدمته االثنا 
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منفردة أو اإلمامة منفردة، لتكمن في الصلة والعالقة بين هاتين الفكرتين 

  .عندهم

بالنبوة والرسالة، وهي الشهادة  -صلى اهللا عليه وسلم–فالشهادة لمحمد 

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا رسول : الثانية من شهادتي اإلسالم

مرء مسلما إال باإلقرار بها واإلذعان لها، تتضمن اإلقرار والتي ال يصير ال. اهللا

وال ينفك عنها، وبما يختص بها وال  -صلى اهللا عليه وسلم–بما يستلزم نبوته 

خاتم األنبياء والمرسلين،  -صلى اهللا عليه وسلم–يشركه فيها غيره، وهي كونه 

الجهر  ال يسع أحدا منهم ،وهذا أمر مجمع عليه بين سائر فرق المسلمين

  .والتصريح بخالفه

وجود صلة ما، بين ) هـ٥٠٥ت (وقديما الحظ اإلمام أبو حامد الغزالي 

النبوة واإلمامة عند اإلمامية بوجه عام، عندما قرر في معرض الرد على 

دعواهم في حاجة البشر إلى التعلم من معلم معصوم ويقصدون به اإلمام، 

علم، وأنه البد وأن يكون معصوما، الصواب االعتراف بالحاجة إلى الم: "فقال

. هو ميت: فإذا قالوا -عليه الصالة والسالم–ولكن معلمنا المعصوم هو محمد 

معلمنا علم الدعاة وبثهم في البالد وهو : فإذا قالوا. فمعلمكم غائب: فنقول

ومعلمنا قد علم الدعاة : فنقول. ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم

تممت اليوم أكملت لكم دينكم وأ: د وأكمل التعليم إذ قال اهللا تعالىوبثهم في البال

وبعد كمال التعليم ال يضر موت المعلم كما ال ] ٣: المائدة [عليكم نعمتي 

  .)١("تضر غيبته

وهذا البحث يتناول هذه اإلشكالية المتعلقة بالعالقة بين النبوة واإلمامة 

تي يمكن صياغتها في تساؤل محدد عند الشيعة اإلمامية االثني عشرية، وال

على  ة في الحقيقة، أم أنها نوع من التحايلهل اإلمامة تخالف النبو : وواضح

                                                 
، نشره الدكتور عبد الحليم محمود مع أبحاث في ١٣٢المنقذ من الضالل، ص  -١

  .التصوف ودراسات عن اإلمام الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرة
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المجمع عليها بين المسلمين،  -صلى اهللا عليه وسلم–عقيدة ختم النبوة بمحمد 

  واستمرار للنبوة بعده في المضمون مع تغيير االسم فقط إلى اإلمامة؟

  :ه لهذه اإلشكالية على المنهجين التاليينوالبحث يعتمد في تناول

وذلك بتحليل فكرتي النبوة واإلمامة عند اإلمامية : المنهج التحليلي

بها جوانب الفكرتين  تتبين االثني عشرية إلى عناصر أساسية ومكونات أولية،

  .إلى المنهج المقارن وتطبيقه بها االنتقاليمكن في دقة ووضوح، و  المختلفة

وذلك بعقد مقارنة بين ما قرره اإلمامية االثنا عشرية : رنالمنهج المقا

فيما يتعلق بكل من النبوة واإلمامة، في إطار ما تم تحليله وتحديده من عناصر 

   .أساسية ومكونات أولية لكلتا الفكرتين لديهم

ومن خالل هذين المنهجين يمكن تقديم صورة متكاملة ودقيقة لحقيقة 

مامة عندهم، وتكوين إجابة واضحة تتراكم شيئا فشيئا العالقة بين النبوة واإل

  .عبر مراحل سير هذا البحث لإلشكالية المحددة التي يطرحها

وأن يرزقني اإلخالص في التوفيق والسداد،  -عز وجل–أسأل اهللا و  هذا

خاتم أنبياءه ورسله القول والعمل، والحمد هللا أوال وآخرا، والصالة والسالم على 

  .له وصحبه أجمعين، وعلى آمحمدا
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  حكم بعثة األنبياء ونصب األئمة: المبحث األول

  :حكم بعثة األنبياء

طوائف المنكرين لجنس النبوة  )هـ٤٦٠ت ( فر الطوسييذكر أبو جع

بإثبات أصل  مبتدئا والمنكرين لنبوة بعض األنبياء، ثم يشرع في الرد عليهم

لفصل األول من هذه والذي يدل على ا: "القضية وهو جنس النبوات فيقول

هو أنهم يؤدون إلينا ما هو مصلحة لنا . وهو الكالم في حسن البعثة: األقسام

في التكليف العقلي، وال يمكننا معرفة ذلك بالعقل، وال يمتنع أن يعلم اهللا أن في 

ما إذا فعله دعاه إلى فعل الواجب العقلي أو صرفه عن القبيح : أفعال المكلف

فيجب أن . عله دعاه إلى فعل القبيح أو اإلخالل بالواجبالعقلي، أو ما إذا ف

ويجب عليه تعالى إزاحة علة يعلمنا ذلك؛ ألن األول لطف لنا والثاني مفسدة، 

ببعثة الرسل  ذلك إال إعالم المكلف في فعل اللطف على ما مضى القول فيه، وال يمكن

قل وال باستدالل، وال يحسن الذين يعلمونا ذلك؛ ألنه ال يمكننا الوصول إليه بضرورة الع

خلق العلم الضروري بذلك؛ ألنه ينافي التكليف، فلم يبق بعد ذلك إال بعثة الرسل 

ليعرفونا بذلك، وعلى هذا الوجه متى حسنت البعثة وجبت، وال ينفصل الحسن من 

  .)١("الوجوب

باعتباره  عقال على اهللا الطوسي يرى وجوب بعثة األنبياءأبو جعفر ف

على وهو يبني ذلك ، مترتبة على تكليفه للعباد ،أو ضرورةمصلحة و  )٢(لطفا

 نظريةوهو يبنى هذا وذاك على  ،)٣(للعباد ى اهللاأساس وجوب التكليف عل

                                                 
، مطبعة ، تحقيق حسن سعيد١٥٣ – ١٥٢االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص  -١

 .هـ١٤٠٠نة ، سنلستو جهخيام، نشر مكتبة جامع 

هو ما يقرب المكلَّف معه من الطاعة ويبعد عن : "اللطف فيقول) هـ٤١٣ت (يعرف المفيد  - ٢

دار المفيد للطباعة  ،٣٥النكت االعتقادية، ص ". المعصية، وال حظ له في التمكين، ولم يبلغ اإللجاء

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

، وهو يقول في ص ٦٥ – ٦١، ص االقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ذلك انظر في -٣

 في: فعلى هذا متى حسن التكليف وجب؛ ألن المَكلَّف متى تكاملت شروط تكليفه: "٦٥
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 في أن العقل يدرك قبح بعض األفعال وحسنها :لي المتمثلةالحسن والقبح العق

دل ثم نظرية الع. الحكم على صاحبها باستحقاق المدح أو الذم على جهة

على  غائببقياس العلى أفعال اهللا  وتعميم نتائج ذلكتطبيق  في :المتمثلة

عليه  ،المقاس فيه حواجتناب القبالمقاس فيه  بإيجاب فعل الحسن، الشاهد

  .سبحانه

والقبح  وهو ما يتضح بما يقرره أبو جعفر الطوسي في معنى الحسن

العالم به أو المتمكن  فالحسن هو كل فعل إذا فعله: "وطرق العلم بهما إذ يقول

ال يزيد مفهومه عن  إلى مباح: يقسمهو ، "من العلم به مختارا ال يستحق عليه الذم

 :بأنه غير مباح يزيد مفهومه عن تعريف الحسن السابق، وٕالى تعريف الحسن السابق

ويقسمه إلى واجب ومندوب، فالواجب  ،"كل فعل يستحق به المدح على بعض الوجوه"

ال : "، والمندوب ينفرد بأنه"إذا لم يفعله استحق الذم على بعض الوجوه: "ينفرد بأنه

والقبيح هو كل فعل : "ثم يقول في شأن القبيح  ،")١(يستحق الذم إذا لم يفعله على حال

وقع من عالم بقبحه أو متمكن من العلم بقبحه استحق عليه الذم من بعض  إذا

  .)٢("الوجوه

والعلم بقبح القبائح : "من الحسن والقبح في شأن طرق العلم بكل ثم يقول 

  هلـــكالعلم بقبح الظلم والج: ياتــــ، فالعقليا وشرعياـووجوب الواجبات يكون عقل

. . . اف وقضاء الدين ــة واإلنصـــوب رد الوديعـــكالعلم بوج :والواجبات. . . 

                                                                                                                   
وجب . ، وزال عنه اإللجاءجميع وجوه التمكين، وجعل الفعل شاقا عليه، وكان متردد الدواعي

  ".تكليفه

ال يخلو من االضطراب؛ إذ جعل  المباح والمندوب هنا من  كالم أبي جعفر الطوسي -١

 - كما ورد في ختام النص الذي سبق إيراده قبل ذلك-أقسام الحسن ثم ذهب يقرر بعد ذلك 

  .أن الحسن ال ينفصل عن الوجوب

ما ذكره الطوسي بهذا الخصوص ال يخرج عما ذكره القاضي و . ٤٨ - ٤٧ السابق، ص -٢

الجزء األول، ص : انظر. بالتفصيل في المحيط بالتكليف )هـ٤١٥ت ( عبد الجبار المعتزلي

   .تصحيح ونشر األب جين يوسف اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ،٢٣١ – ٢٣٠
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وكقبح . . . شرعية كالعبادات ال: وأما ما يعلم بالشرع فكل ما ال يمكن معرفته بالعقل

في حالة وتأييد للعقل لطف  :التكليف الشرعيأي أن  .)١("شرب الخمر والزنا وغير ذلك

بإدراك حسنه ما يدرك العقل حسنه وقبحه، وضرورة في حالة ما ال يستقل العقل 

أبي على اهللا بحكم العقل عند  اواجب كانوهو في كلتا الحالتين حسن، ولذلك  .)٢(وقبحه

   .فأخذت نفس الحكم عنده الرسل ببعثةوهو ال يتحقق إال  ،سيالطو جعفر 

وجود النبي : "إذ يقول )هـ٦٩٩ت ( ويقرر نفس هذا المعنى ابن ميثم البحراني

ضروري في بقاء نوع اإلنسان وٕاصالح أحواله في معاشه ومعاده، وكل ما كان ضروريا 

، ثم )٣("الحكمة اإللهيةفي ذلك فهو واجب في الحكمة اإللهية، فوجود النبي واجب في 

فألن بقاء نوع اإلنسان لغاية تكليفه وبلوغه كماله، لما كان : "يضيف معلال ذلك فيقول

واجبا في الحكمة اإللهية أن يكون، وكان من ضرورة ذلك وشرائطه وجود النبي، كان 

  .)٤("وجوده واجبا أن ال يكون؛ ألن ما ال يتم الواجب المطلق إال به كان واجبا

باعتباره  بحراني يرى أيضا وجوب بعثة األنبياء عقال على اهللالميثم  فابن

، وهو يبني هذا الوجوب على مصلحة أو ضرورة وكالهما حسن في التكليف

هما يندرجان في إطار نظرية الحسن وكالأساس وجوب التكليف عليه للعباد، 

 على أفعال اهللا، نظرية العدل بتطبيق ذلكو   ،)٥(في أفعال اإلنسان والقبح العقلي

  .)٦("ال يفعل القبيح وال يخل بالواجب: "كما يقول البحراني -سبحانه–فاهللا 
                                                 

وهو أيضا ال يخرج عما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في المحيط  .، نفس الموضعالسابق - ١

  .٢٣٤ – ٢٣٢الجزء األول، ص : انظر. طرق معرفتهابالتكليف عند حديثه عن بيان القبايح و 

كفي كمسوغ لوجوب بعثة الرسل، مثلها في ذلك مثل اللطف في ال ت بالنسبة لهذه الحالة الضرورة - ٢

  .في ختام هذه الجزئية من البحثبالتفصيل سيأتي بيانه  وهو ماالحالة السابقة، 

يد أحمد الحسيني، مكتبة آية اهللا ، تحقيق الس١٢٢قواعد المرام في علم الكالم، ص  -٣

  .هـ١٤٠٦مرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة الالعظمى 

  .١٢٣السابق، ص  -٤

أنها  ولالطوسي ويقأبو جعفر يقرر ابن ميثم البحراني نظرية الحسن والقبح على النحو الذي قرره  - ٥

 .١٠٤ السابق، ص: انظر. وهو الوصف الذي عرف به المعتزلةقول أهل العدل 

  .١١١السابق، ص  -٦
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في نفس هذا المسلك ) هـ٧٢٦ت (الحلي ابن المطهر  العالمةويسلك 

، بأن البعثة واجبة )هـ٦٧٢ت ( ر الدين الطوسيقول شيخه نصيشرحه على 

: وقالت األشعرية. بعثة واجبةإن ال :ختلف الناس هنا، فقالت المعتزلةا: "فيقول

في التكاليف  ألطافاحتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية . إنها غير واجبة

، واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب، وال تمكن معرفته إال من )١(العقلية

، "جهة النبي، فيكون وجود النبي واجبا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

اللطف وقد بينا فيما تقدم أن : "مطهر الحلي في ختام ذلك فيقولثم يعلق ابن ال

  .)٢("واجب

باعتبار  فابن المطهر الحلي يقرر وجوب بعثة األنبياء عقال على اهللا

اعتمادا على وجوب التكليف عليه وذلك ، وهو حسن في التكليف ،كونها لطفا

ي على فكرة الحسن وقد قرر بأن ذلك يوافق قول المعتزلة، وكل ذلك ينبن للعباد،

تطبيقها على أفعال اهللا، وهي ثم فكرة العدل ب ،في أفعال اإلنسانوالقبح العقلي 

أيضا أفكار أقرها ابن المطهر على نحو أكثر وضوحا في كتابه نهج الحق 

ذهبت : "لمعتزلة، إذ يقولل اإلمامية وقول وكشف الصدق وأقر بأنها قول

ما هو معلوم الحسن : ى أن من األفعالاإلمامية ومن تابعهم من المعتزلة إل

. ومنها ما هو معلوم باالكتساب أنه حسن أو قبيح . . . والقبح بضرورة العقل 

ذهبت : "، كما يقول)٣("ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه. . 

                                                 
التكاليف : "يقوليعلل فهذا المعنى إذ ) هـ٦٧٦ت (الحلي جعفر بن الحسن المحقق  يوضح -١

المسلك في أصول الدين، ". الشرعية متأخرة في العلم عن التكاليف العقلية؛ لترتب الشرع على العقل

نشر  ة الرضوية المقدسة،مؤسسة الطبع والنشر في اآلستانطبع ، تحقيق رضا األستادي، ٩٦ص 

  .هـ١٤١٤الطبعة األولى، سنة  مجمع البحوث اإلسالمية، مشهد، إيران،

، تحقيق آية اهللا حسن زادة ٤٧١ – ٤٧٠كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، ص  -٢

وانظر تفصيل رأيه  .هـ١٤١٧اآلملي، مؤسسة نشر اإلسالمي، قم، الطبعة السابعة، سنة 

 .٤٤٥  - ٤٤٤س المصدر، ص نف: حول وجوب اللطف

  .نشر مؤسسة دار الهجرة –، مطبعة الصدر ٨٢نهج الحق وكشف الصدق، ص  -٣
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اإلمامية ومن وافقهم من المعتزلة، إلى أن اهللا ال يفعل القبيح وال يخل 

   .)١("بالواجب

إلى المعتزلة، وقد استقرت لديهم قبل ظهور أية  كلهاوهذه األفكار تعود 

لدى الشيعة اإلمامية االثني عشرية، وليس األمر كما كتابات كالمية معتبرة 

ابن المطهر الحلي من متابعة المعتزلة أو فريق منهم لإلمامية في ذلك،  يدعي

على النحو الذي ية لديهم وهو قول ال سند له إال الزعم بأن العلوم االعتقاد

، وهي مبالغة تفادة من علوم األئمة االثني عشرمس ،قرروه في كتبهم الكالمية

ألنه ليس في التوحيد دليل وال جواب : "البن المطهر يقول فيه تلوح في كالمٍ 

عن شبهة إال من أمير المؤمنين عليه السالم وأوالده عليهم السالم ُأِخذ، وكان 

  .)٢("ندون إليهجميع العلماء يست

إذ  ،هذا المعنى) ه٤١٥ت (وقد قرر القاضي عبد الجبار المعتزلي 

ووجه اتصاله بباب العدل، هو أنه كالم في : "في بداية كالمه عن النبوات يقول

أنه تعالى إذا علم أن صالحنا متعلق بهذه الشرعيات، فالبد من أن يعرفناها 

م يذكر خالصة جامعة لقول ث، )٣("لكي ال يكون مخال بما هو واجب عليه

إن البعثة متى : ولهذه الجملة قال مشايخنا: "مشايخ المعتزلة بهذا الصدد فيقول

  .)٤("حسنت وجبت

في أفعال  فهذا الوجوب يعتمد على نظرية الحسن والقبح العقلي

يجملها القاضي ، والتي )نظرية العدل(على أفعال اهللا ، وتطبيقها )٥(اإلنسان

                                                 
  .٨٥السابق، ص  -١

  .٨١السابق، ص  -٢

تحقيق د عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الطبعة  ،٥٦٣شرح األصول الخمسة، ص  -٣

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثالثة، سنة 

  .٥٦٤السابق، ص  -٤

ابه المحيط ما ذكره القاضي في ذلك تحت باب بيان القبايح وطرق معرفتها في كت انظر -٥

  .٢٣٤ – ٢٣٢الجزء األول، ص  :بالتكليف
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ا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم، فالمراد أنه ال يفعل ونحن إذ: "بقوله

، )١("القبيح أو ال يختاره، وال يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة

العلم : "وهذا التطبيق يعتمد على قياس الغائب على الشاهد كما يقول القاضي

ادعينا العلم  وٕاذا: "، ثم يقول"بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري

الضروري بقبح هذه القبايح فهو في األمور التي تتعلق بنا، فإن فيما عدا ذلك 

هذا صار مقصورا على أحدنا دون القديم لف: "، ثم يقول"ال يمكن دعوى الضرورة

إلى ضرب ] أي ما يتعلق باهللا[واحتيج إلى إثبات القبح فيما اعتقدوا  -تعالى–

منها قبح الفعل، فإذا تقررت هذه األصول وعرفنا من التأمل ببيان العلة التي 

  .)٢("العلة التي ألجلها قبح الظلم والكذب، قسنا عليه كل قبيح لثبوت العلة فيه

، هو أن هذه الجزئية من البحثختام يجدر التنويه بشأنه في  بقي أمر

كل حسن واجبا في  ليسالربط بين الحسن والوجوب؛ إذ للدقة في  اافتقادثمة 

لكن في نفس الوقت ال  ،فقد يكون الشيء حسنا يمدح فاعله ،ل اإلنسانأفعا

وبالتالي ال الوجوب،  ندبيذم تاركه، ويكون فعله على سبيل اليقبح تركه وال 

فلو طبق القياس على أفعال اهللا بمقتضى نظرية العدل، لكانت نتيجة القياس 

يفعله اهللا على  اسنوأن هناك ح ،أنه ليس كل حسن واجبا عليه سبحانه: الدقيقة

  . سبيل الفضل ال الوجوب

ال وبالتالي فإن نظرية وجوب بعثة األنبياء على اهللا استنادا إلى حسنها، 

عشرية  المعتزلة واإلمامية االثنيوالعقل لدى  ، ال سيماتخلو من المغالطة

بعثة الرسل فيه عندهم هذا القسم ، فيستقل بإدراك حكم كثير من األشياء

 يكونأولى بأن  وبالتالي فهوتأييد للعقل، المساعدة و اللطف و ن قبيل المبالشرائع 

 ا، وأما القول بأن هناك قسملهم ال واجبا عليهورحمة منه لعباده فضال من اهللا 

بعثة الرسل  وأنالتكاليف الشرعية المحضة،  وهو بمعرفة حكمهال يستقل العقل 

                                                 
  .٣٠١، ص شرح األصول الخمسة -١

  .٢٣٣ – ٢٣٢المحيط بالتكليف، الجزء األول، ص  -٢



‐ ١٢  - 
 

من قبيل الحسن  وأن ذلك يقتضي كونه، فيه ضرورة وليست مجرد لطف

فهو قول ال  ل الحسن الذي يتفضل به على عباده،الواجب على اهللا ال من قبي

تنشأ  لهذا القسم لبعثة الرسل بالنسبةالضرورة ألن من المغالطة؛  بدورهيخلو 

إذ ال سبيل للعقل للعلم بها استقالال، لكن لو  ؛تكليفنا بهذه األموربعد إرادة اهللا 

بما يستقل العقل  منه سبحانه بتكليفنا اكتفاءً ( ها أصاللم يرد اهللا تكليفنا ب

  .هناك ضرورة لبعثة الرسل في هذا الجانبلما كان  )بإدراكه

  :حكم نصب األئمة

موقف اإلمامية ) هـ٦٧٦ت (المحقق جعفر بن الحسن الحلي  يبين

: ضمن ما ذكره من أقوال الفرق في ذلكاالثني عشرية بهذا الخصوص، فيقول 

فمنهم من أوجبها دفعا للضرر، : ن لها عقال اختلفوا على قولينوالموجبو "

ومنهم من أوجبها لكونها . فينفأوجب نصب اإلمام بهذا االعتبار على المكلَّ 

لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات، فأوجب نصب اإلمام بهذا االعتبار 

خياط وأبي واألول هو مذهب النظام والجاحظ وال. على اهللا سبحانه وتعالى

  .)١("الحسين البصري، والثاني مذهب اإلمامية وهو الحق

ابن ميثم البحراني حين يذكر اختالف الفرق في  ويؤكد نفس هذا المعنى

يجب على اهللا نصبه؛ : ومنهم من قال: "هذه المسألة إلى أن ينتهي فيقول

حافظا  حات ويكونليكون لطفا لنا ألداء الواجبات العقلية واالجتناب عن المقب

  . )٢("وهو قول االثني عشرية. اللشريعة مبينا له

إن نصب اإلمام : "ثم يستعرض استدالله على صحة ذلك فيقول فيه

لطف من فعل اهللا تعالى في أداء الواجبات الشرعية التكليفية، وكل لطف 

بالصفة المذكورة، فواجب في حكمة اهللا تعالى أن يفعله ما دام التكليف 

ائما، فنصب اإلمام المذكور واجب من اهللا في كل زمان بالمطلوب فيه ق

                                                 
 .١٨٨المسلك في أصول الدين، ص  -١

  .١٧٥قواعد المرام في علم الكالم، ص  -٢
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لو لم يجب منه تعالى وجود ذلك اللطف في مدة زمان : "، كما يقول)١("التكليف

  .)٢("التكليف بالملطوف فيه، لقبح التكليف به وانتقض الغرض منه

لبحراني يرى وجوب نصب األئمة عقال على اهللا باعتبار كونه بن ميثم افا

لعباد؛ حسن في التكليف، وذلك يرتبط لديه بوجوب التكليف عليه للطفا وهو 

فالتكليف حسن ومن . العدلالحسن والقبح العقلي، و : وكالهما يرتبطان بنظريتي

ثم فهو واجب على اهللا، ونصب األئمة حسن لكونه لطف في التكليف ومن ثم 

  .فهو واجب على اهللا

ر الحلي في شرحه لقول كما يقرر نفس هذا المعنى العالمة ابن المطه

اإلمام لطف، فيجب نصبه على اهللا تحصيال "بأن  شيخه نصير الدين الطوسي

فذهب األصم من المعتزلة وجماعة من : اختلف الناس هنا: "، فيقول"للغرض

الخوارج إلى نفي وجوب نصب اإلمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، لكن 

ية قالوا إنه واجب سمعا ال عقال، فالجبائيان وأصحاب الحديث واألشعر : اختلفوا

: وقال أبو الحسين البصري والبغداديون واإلمامية إنه واجب عقال، ثم اختلفوا

فقالت اإلمامية إن نصبه واجب على اهللا تعالى، وقال أبو الحسين والبغداديون 

على وجوب نصب  - رحمه اهللا–واستدل المصنف . إنه واجب على العقالء

  .)٣("بأن اإلمام لطف، واللطف واجب ،لىاإلمام على اهللا تعا

فيما يتعلق بحكم بعثة األنبياء ونصب فموقف اإلمامية االثني عشرية 

فيه منفعة للعبد  ألن التكليف حسن: النحو التاليعلى  يمكن إجماله األئمة،

منها ما هو عقلي يستقل العقل بمعرفة : والتكاليف ،)٤(وهو التعريض للثواب

                                                 
  . السابق، نفس الموضع -١

  .١٧٦السابق، ص  -٢

  .٤٩٠شرح تجريد االعتقاد، ص  -٣

: وجه حسن التكليف وينقله عن المعتزلة فيقول المحقق جعفر بن الحسن الحلييذكر  -٤

إنه تعريض لما ال يحسن االبتداء به وال يوصل إليه إال : وأما وجه حسنه فقد قال المعتزلة"

، المقارن للتعظيم الدائم ،المستحق ،هو النفع العظيم :الثواب، والثواب بالتكليف، وذلك هو
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 .أو استدالال، ومنها ما ال يستقل العقل بمعرفة ذلك فيهحسنه وقبحه ضرورة 

هو ضرورة في الحالة والتكليف الشرعي لطف وعون في الحالة األولى، و 

 تكفله سبحانهثم  ،ولذلك كان إنزال اهللا الشرائع للعباد هما حسن،الثانية، وكال

ئع للناس ال واجبا عليه بحكم العقل، وٕانزال الشرا ،بحفظ هذه الشرائع وبقائها لهم

ظها يكون إال عن طريق صنف من األنبياء وهم الرسل، أما التكفل بحف

اإلمامية االثني عشرية إال بصنف من األنبياء واستمرارها فهو ال يتحقق لدى 

تي يتصورهم على الحالة الأو باألئمة  المتصفون بالنبوة فقط دون الرسالة،وهم 

ت بعثة األنبياء ونصب األئمة واجبا ولذلك كان. عشرية عليها اإلمامية االثنا

المقدمات في على اهللا بحكم العقل لديهم على السواء، دون تفرقة في النتيجة أو 

  .أو في المعنى

األنبياء ونصب األئمة، وما يسبقه من  ةوهذا الوجوب على اهللا في بعث

أن العقل البشري يستقل بإدراك حسن  إلىيستند وجوب التكليف عليه للعباد، 

نظرية (عض األفعال وقبحها باعتبار استحقاق المدح أو الذم على الفعل ب

، ثم تعميم هذه األحكام العقلية المقولة على أفعال البشر )الحسن والقبح العقلي

وذلك بإيجاب فعل ما يحسن عقال  ،بتطبيقها على أفعال اهللا بهذا الخصوص

  ).نظرية العدل(واجتناب ما يقبح عقال عليه سبحانه 

ي أفكار ونظريات استعارتها اإلمامية االثنا عشرية من المعتزلة، وه

وطبقتها على النبوة واإلمامة على السواء دون تفرقة، بينما وقف بها المعتزلة 

  .ة فقطعند حدود النبو 

                                                                                                                   
ن أركان إن ذلك ال يحسن االبتداء به؛ ألنا نعلم قبح تعظيم من أسلم ولم يفعل م: وٕانما قلنا .والتبجيل

 لمسلك فيا". أوقاتهم المتطاولة في العبادات الصلحاء والعلماء الذين قطعوا اإلسالم شيئا كما نعظم

  .٩٤ – ٩٣، ص أصول الدين
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  .أبرز خصائص النبوة واإلمامة: لمبحث الثانيا

  :النبي واإلمام بينالتلقي عن اهللا : أوال

 نبـــي إلـــىلل عنـــد تعـــريفهمإلماميـــة االثنـــي عشـــرية ا بعـــض متكلمـــييـــذهب 

  .ن اإلمام فيما يتعلق بهذه القضيةتقرير فارق بينه وبي

إنـــه اإلنســـان المـــأمور مـــن : "يقـــول ابـــن ميـــثم البحرانـــي فـــي تعريـــف النبـــي

ــــي معاشــــهم ومعــــادهم ــــة ذلــــك،  ،الســــماء بإصــــالح أحــــوال النــــاس ف العــــالم بكيفي

ال عن واسطة بشر، المقترنة دعواه للنبـوة المستغني في علومه وأمره من السماء 

فإنـه . المستغني مـع تمـام القيـد، عـن اإلمـام: واحترزنا بقولنا. بأمور خارقة للعادة

  .)١("وٕان كان عالما ومأمورا من السماء بإصالح الخلق لكن بواسطة النبي

التــي بهــا صــالح النــاس فــي المعــاش هــي  إذ(أي أن النبــي عــالم بالشــرائع 

  .م بالشرائع عن اهللا بواسطة النبين اهللا مباشرة، بينما اإلمام عالع )والمعاد

جعفــــر  ربمــــا يكــــون أشــــار إليــــه علــــى ســــبيل التعــــريض أبــــووهــــذا المعنــــى 

النبي في العرف هو المؤدي عن اهللا تعالى بغير واسـطة مـن : "الطوسي إذ يقول

عـن  يفهم من كالمه أن هذه خاصية من خصـائص النبـي تميـزهقد ، إذ )٢("البشر

وٕان كــان لــم يتعــرض لإلمــام صــراحة بهــذا الخصــوص علــى النحــو الــذي  ،اإلمــام

اكتفـى بـنفس المحقق جعفر بن الحسـن الحلـي  أنكما صنعه ابن ميثم البحراني، 

النبـي هـو البشـري المخبـر : "إذ يقـول إشارة أبي جعفـر الطوسـي بهـذا الخصـوص

  )٣("عن اهللا تعالى بغير واسطة بشر

حصر الذي ذكره ابن ميثم البحراني فيما يتعلـق بعلـم لكن هل معنى هذا ال

يأتيـه عـن اهللا مباشـرة بهـذا الخصـوص النبـي كل علـم النبي واإلمام بالشرائع، أن 

وأن  .نبـي سـابق عليـه مـثالك :البشـرشيء من ذلك عـن أحـد مـن ال يأتيه بحيث 

                                                 
  .١٢٢قواعد المرام في علم الكالم، ص  -١

  .١٥١االقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص  -٢

  .١٥٣المسلك في أصول الدين، ص  -٣
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شــيء مــن ذلــك  ال يأتيــهبهــذا الخصـوص يأتيــه عــن النبــي بحيـث اإلمــام كـل علــم 

  ؟هللا مباشرةا عن

يبـــدو أن ظـــاهر كـــالم ابـــن ميـــثم البحرانـــي يقتضـــي ذلـــك وأن هـــذا الحصـــر متحقـــق 

، وعلـى كـل حـال فـإن تحقـق وجـود فـارق بـين النبـي )النبـي واإلمـام(في كال الجانبين عنده 

ـــم بالشـــرائع(واإلمـــام مـــن هـــذه الجهـــة  إمـــا تحقـــق هـــذا : يصـــح فيـــه أحـــد أمـــرين) جهـــة العل

وبــدون . ذا الحصــر فــي جانــب واحــد علــى األقــلوٕامــا تحقــق هــالحصــر فــي كــال الجــانبين، 

  . تحقق واحد منهما يصبح هذا الفارق لغوا ال حقيقة له

في كتابه  )هـ٤١٣ت ( لكن هذا الحصر في جانب النبي منتقض بما ذكره المفيد

اتفقت اإلمامية على أن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي فهو "من أنه أوائل المقاالت 

حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام،  - عز وجل–د كان من أنبياء اهللا وق. رسول

وٕانما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوة دون أن يكون العقل مانعا من ذلك؛ لحصولهم 

  .)١("على المعنى الذي حصل لما ذكرناه من األنبياء

ول من فقد ذكر المفيد أن اإلمامية اتفقت على التفرقة بين النبي والرس

أنبياء ورسل في نفس الوقت، وهناك أنبياء  جهة العموم والخصوص، فهناك

في  قسم األولخالفة ال والقسم الثاني من األنبياء كانت وظيفته ليسوا برسل،

وهو ما ذكر المفيد أنهم ال يختلفون فيه مع حفظ شرائعهم والحكم بمقتضاها، 

ا القسم من األنبياء يتلقى ، ومعنى ذلك أن هذإال من حيث االسم فقط األئمة

اهللا بواسطة طريق أي عن  ،سابق عليهعن طريق نبي رسول علمه بالشرائع 

  .بشري

 عند كتابه النكت االعتقاديةالمفيد في  إلى ذلك ما ذكره فإذا أضيف

النبي هو المخبر عن اهللا تعالى بغير " :إذ يقول تفرقته بين النبي والرسول

أن يكون له شريعة كمحمد عليه السالم، أو واسطة أحد من البشر أعم من 

                                                 
، تحقيق إبراهيم األنصاري الزنجاني الخوئيني ، دار المفيد، ٤٥أوائل المقاالت، ص  -١

  .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
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ليس له شريعة كيحيى عليه السالم، مأمورا من اهللا بتبليغ األوامر والنواهي إلى 

والرسول هو اإلنسان المخبر عن اهللا تعالى بغير واسطة من البشر . قوم أم ال

  .)١("مأمور من اهللا بتبليغ األوامر والنواهي إلى قوم. . . وله شريعة 

هم أنبياء فقط وليسوا  نأن هذا القسم من األنبياء الذي يعنيما  وهو

أي  ،برسل، لهم جانب يخبرون فيه عن اهللا مباشرة بغير واسطة نبي رسول

، وهذا الجانب ربما يكون تفسيرا وشرحا للشرائع السابقة عليهم بغير طريق بشري

، وربما يكون )محيث إنهم ال شريعة له(أمرا ال يتعلق بالشرائع أصال وقد يكون 

مختصا بهم مأمورين بعدم إذاعته وقد يكون أمرا يتطوعون بإبالغه الناس 

حيث إنهم غير مأمورين بالتبليغ فقط وذلك ال يقتضي كونهم ( وٕارشادهم به

  .)منهيين عنه

في جانب اإلمام  حاصاللم يتبق إال أن يكون الحصر  ألدى ذلك إلى أنه

علمــه عــن اهللا علــى وجــه  وكــذارائع وتأويلهــا بــأن يكــون علمــه المتعلــق بالشــفقــط، 

وال يــأتي شــيء منــه  ،ال يتــأتى إال عــن طريــق بشــري وهــو طريــق النبــي ،العمــوم

حتى يتحقق هذا الفارق بـين النبـي واإلمـام الـذي قـرره ابـن وذلك  .عن اهللا مباشرة

 والمحقق جعفـر بـن الحسـنميثم البحراني وألمح إليه كل من أبي جعفر الطوسي 

وألمــح إليــه كــذلك قبلهمــا المفيــد فــي كتابــه النكــت االعتقاديــة، وٕاال ألصــبح الحلــي 

فقـــط دون  فــي التســـمية افارقـــ ي الـــذي لــيس برســـول وبـــين اإلمــامبــالفــارق بـــين الن

   .كالم المفيد في كتابه أوائل المقاالت ت فيهي النتيجة التي جاءالمعنى، و 

نـي عشـرية، يجـدر وقبل تناول بعض جهات علـم اإلمـام عنـد اإلماميـة االث

القـول فـي اإليحـاء إلـى : التنويه بما ذكـره المفيـد فـي أوائـل المقـاالت تحـت عنـوان

إن العقــل ال يمنــع مــن : "األئمــة وظهــور األعــالم علــيهم والمعجــزات، حيــث يقــول

وٕانما منعت من نزول الوحي . . . نزول الوحي إليهم وٕان كانوا أئمة غير أنبياء 

اق علــى ـــــك، واالتفـع مــن ذلـــــــلإلجمــاع علــى المن ؛إلــيهمعلــيهم واإليحــاء باألشــياء 

                                                 
 .٣٥ – ٣٤النكت االعتقادية، ص  -١
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يــوحى إليــه فقــد  -صــلى اهللا عليــه وســلم–ا ــــــــــــــدا بعــد نبينـــــــم أن أحــــأنــه مــن يزع

واإلماميـــة جميعـــا علـــى مـــا ذكـــرت لـــيس بينهـــا فيـــه علـــى مـــا . . . أخطـــأ وكفـــر 

ن إطــالق لفظــة ، فهــذا اإلجمــاع الــذي ذكــره المفيــد والمــانع مــ)١("وصــفت خــالف

الــوحي علــى العلــم الحاصــل لألئمــة، ينبغــي استصــحابه أثنــاء نظــر هــذه القضــية، 

حتى يتبين مدى اسـتيعاب هـذا اإلجمـاع لمضـمون وحقيقـة الـوحي أو وقوفـه عنـد 

  .مجرد التسمية

  :أبرز جهات تلقي اإلمام العلم عن اهللا بغير واسطة بشرية

منامـــات األئمـــة صـــادقة  يقـــرر المفيـــد أن جميـــع: المنامـــات الصـــادقة -١

وأنهـم معصــومون فيهــا مــن الخطــأ والكــذب شـأنهم فــي ذلــك شــأن األنبيــاء والرســل 

ســـواء بســـواء، وأن هـــذا األمـــر متفـــق عليـــه بـــين فقهـــاء ومحـــدثي اإلماميـــة االثنـــي 

إن منامـــات الرســــل واألنبيــــاء : "ومســــكوت عنـــه بــــين متكلمـــيهم، فيقــــول ،عشـــرية

وٕان اهللا عصمهم عن األحالم، وبذلك جاءت ال تكذب،  -عليهم السالم–واألئمة 

علــــى الظهــــور واالنتشــــار، وعلــــى هــــذا القــــول  -علــــيهم الســــالم–األخبــــار عــــنهم 

جماعة فقهاء اإلمامية وأصحاب النقل منهم، وأمـا متكلمـوهم فـال أعـرف لهـم نفيـا 

  .)٢("وال إثباتا وال مسألة فيه وال جوابا

جــزء مــن   أو الملــك، وهــومصــدره اهللا المنــام الصــادق بوجــه عــامٕاذا كــان و 

 كمـا تؤكـد ذلـك الروايـات ،سبعين جزءا من النبـوة، وأنـه يحصـل أيضـا للصـالحين

اإلمـام (كالرواية المروية عن أبي عبـد اهللا جعفـر الصـادقالمعتمدة لديهم  الشيعية

بشــارة مــن اهللا : الرؤيــا علــى ثالثــة وجــوه" :)الســادس عنــد اإلماميــة االثنــي عشــرية

الروايــة عنــه التــي يجيــب ، و )٣("ضــغاث أحــالمن الشــيطان، وأللمــؤمن، وتحــذير مــ

أمـا الكاذبـة المختلفـة فـإن الرجـل : "فيها عن تساؤل حول الرؤيا الصادقة والكاذبـة

                                                 
  .٦٨أوائل المقاالت، ص  -١

  .٧٠السابق، ص  -٢

، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ٩٠، ص ٨الكافي، جزء في ) هـ٣٢٩ت(الكليني رواها  -٣

  .هجرة شمسية ١٣٦٥الطبعة الرابعة، سنة 
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سـلطان المـردة الفسـقة، وٕانمـا هـي شـيء يخيـل إلـى الرجـل فـي  يراها في أول ليلـه

لثين مـن الليـل مـع وهي كاذبة مخالفة ال خير فيها، وأما الصادقة إذا رآها بعد الث

حلـــول المالئكـــة وذلـــك قبـــل الســـحر، فهـــي صـــادقة ال تخلـــف إن شـــاء اهللا إال أن 

حقيقــة ذكــره،  -عــز وجــل-يكــون جنبــا أو ينــام علــى غيــر طهــور ولــم يــذكر اهللا 

صـلى –، والرواية المروية لديهم عن النبي )١("فإنها تختلف وتبطئ على صاحبها

  .)٢("جزء من سبعين جزءا من النبوة وٕان الرؤيا الصادقة" -اهللا عليه وسلم

يتجـاوز عنـد االثنـي عشـرية لكن ما ذكره المفيد بخصوص منامات األئمـة 

ئمــة كلهــا صــادقة ولــيس فقــط ذلــك القــدر الــذي يحصــل للصــالحين، فمنامــات األ

عنــــــدهم  الكــــــذب؛ ألن األئمــــــةهــــــي معصــــــومة ال تحتمــــــل الخطــــــأ أو بعضـــــها، ف

وهــذه ة والســلوك كمــا ســيأتي بيانــه، المعرفــ يمعصــومون عصــمة شــاملة فــي جــانب

يعني أن وهذا ستتبع اتساع كم المعرفة الحاصل منها، األئمة تالعصمة لمنامات 

كـــم المعرفـــة : تتميـــز عـــن منامـــات النـــاس الصـــالحين مـــن جهتـــي منامـــات األئمـــة

وهـو مــا تتفـق فيــه منامـات األئمــة  .الحاصـلة مــن خاللهـا، وموثوقيــة هـذه المعرفــة

  .اء والرسل سواء بسواءمع منامات األنبي

وهناك روايات معتبرة عند اإلمامية االثني عشـرية تـدل علـى أن المنامـات 

األنبيــاء، منهــا مــا جــاء عــن أحــد رواتهــم جميــع الصــادقة مصــدر رئــيس فــي نبــوة 

] محمد الباقر اإلمام الخامس عند اإلمامية االثني عشرية[سألت أبا جعفر : قال"

النبـي : قـال مـا الرسـول؟ ومـا النبـي؟. سـوال نبيـاوكان ر  -عز وجل–عن قول اهللا 

والرســـول الـــذي يســـمع . الـــذي يـــرى فـــي منامـــه ويســـمع الصـــوت وال يعـــاين الملـــك

                                                 
  .٩١، نفس الجزء، ص الكليني في الكافي رواها -١

، مؤسسة ٥٨٥، ص ٢ن ال يحضره الفقيه، جزء م في) هـ٣٨١ت (الصدوق  رواها -٢

النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، الطبعة الثالثة، سنة 

، دار العالم للنشر ٢٥٧، ص ٢كذلك في عيون أخبار الرضا، جزء  رواهاو  .هـ١٤٣١

المكتبة اإلسالمية، قم، الطبعة ، ٦٤كذلك في األمالي، ص  رواهاو . هـ١٣٧٨، سنة )جهان(

  هـ١٤٠٤الرابعة، سنة 
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اإلمـــام مـــا منزلتـــه؟ قـــال يســـمع : قلـــت. الصـــوت ويـــرى فـــي المنـــام ويعـــاين الملـــك

  .)١("الصوت وال يرى وال يعاين الملك

الفرق الصـدد والمتعلـق بــلـرئيس بهــذا والروايـة السـابقة أجابـت عــن السـؤال ا

فــي النبــوة  ياتفاقهمــا فــي المنــام الصــادق كجــزء أساســ ببيــان ،بــين النبــي والرســول

فــالنبي يســمع الملــك دون  ،والتفرقــة بينهمــا فــي كيفيــة التلقــي عــن الملــكوالرســالة، 

ثــم أجابــت عــن الســؤال الثــانوي المتعلــق بمنزلــة . أن يــراه والرســول يســمعه ويــراه

لمختلـف بالنسـبة لوالرسول بهـذا الخصـوص، ببيـان حالـة اإلمـام اإلمام بين النبي 

يسـمع الملـك  :مخالفـا للرسـوللنبـي متفقا مع اوهي كونه  ،فيه بين النبي والرسول

سكت الجـواب  ولذلكلكون ذلك هو المقصود المتبادر من السؤال،  دون أن يراه؛

 نبــي والرســولفــي هــذه الروايــة بالنســبة لإلمــام عــن التعــرض للمتفــق عليــه بــين ال

 يوهو المنام الصادق، فهذه الرواية ال تدل على نفي المنام الصادق كجزء أساس

لـــم لـــم يكـــن محـــال للســـؤال ف أن هـــذا األمـــر ، باعتبـــارفـــي اإلمامـــة بقـــدر مـــا تثبتـــه

  .يتطرق إليه الجواب؛ لكونه معلوما مسلما به في حق األئمة

رية، تشــير إلــى أن وهنــاك روايــات أخــرى معتبــرة عنــد اإلماميــة االثنــي عشــ

وذلـــك المنامـــات الصـــادقة جـــزء أساســـي مـــن نبـــوة بعـــض األنبيـــاء دون جمـــيعهم، 

ضــمن مصــادر متعــددة يحصــل العلــم لألنبيــاء مــن خاللهــا، فقــد يقتصــر بعضــهم 

. علــى واحــد منهــا، وقــد يحصــل لــه أكثــر مــن مصــدر، وقــد يحصــل لــه جميعهــا

  .ر في حق األئمةوتقابل هذه الروايات روايات أخرى تقرر نفس هذا األم

األنبيـــاء علـــى خمســـة : "منهـــا مـــا روي عـــن أبـــي جعفـــر محمـــد البـــاقر قـــال

مــنهم مــن يســمع الصــوت مثــل صــوت السلســلة فــيعلم مــا عنــي بــه، ومــنهم : أنــواع

مـن يعـاين، ومـنهم مـن ينكـت فـي من ينبأ في منامه مثل يوسف وٕابراهيم، ومنهم 

                                                 
مكتبة آية اهللا المرعشي  ،٣٦٩في بصائر الدرجات، ص ) هـ٢٩٠ت (الصفار  رواها -١

 .١٧٦، ص ١زء ـــافي، جــيني في الكــالكل رواهاو . هـ١٤٠٤النجفي، الطبعة الثانية، سنة 

المؤتمر العالمي أللفية الشيخ نشر  ،٣٢٨في االختصاص، ص ) هـ٤١٣ت (المفيد  ورواها

   .هـ١٤١٣يد، قم، الطبعة األولى، سنة المف
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ما روي عن أبـي عبـد اهللا جعفـر ويقابلها في حق األئمة ، )١("ويوقر في أذنه قلبه

، وٕان منــا لمــن يــؤتى فــي منامــه، وٕان قلبــهإن منــا لمــن ينكــت فــي : "الصــادق قــال

منــا لمــن يســمع الصــوت مثــل صــوت السلســلة تقــع علــى الطســت، وٕان منــا لمــن 

     .)٢("يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل

وال، تظل وبصرف النظر عن االختالف بين هذه الروايات، ففي كل األح

المنامــات الصــادقة المعصــومة، ومنزلتهــا كمصــدر لتلقــي العلــم والمعرفــة عــن اهللا 

   .بغير واسطة بشرية، متطابقة فيما بين النبوة واإلمامة

ـــىبقيـــت ا المفيـــد وهـــو أبـــرز متكلمـــي اإلماميـــة االثنـــي ذكـــره مـــا  إلشـــارة إل

متكلمــي يجــد لمــن أنــه لــم  بعــد تقريــره لعصــمة منامــات األنبيــاء واألئمــة، ،عشــرية

  .نفيا وال إثباتا وال مسألة وال جوابا هذه القضيةفي  فرقته

وهـــو يشـــمل مـــا يتعلـــق باألنبيـــاء واألئمـــة بهـــذا  ،اصـــحيحيبـــدو  فهـــذا القـــول

وهو ممتد أيضا لديهم فيما بعـد عصـر المفيـد، فلـم يكـن لـدى ، جميعا الخصوص

وحي إلـى األنبيـاء تنـاول لتفاصـيل كيفيـة الـ متكلمـي اإلماميـة االثنـي عشـريةكبار 

منصبا على  اهتمامهم تها، فقد كاناجهات علوم األئمة وكيفيوال تناول لتفاصيل 

ـــد  ات كــل مــن النبــوة واإلمامــةإثبــ ـــوة محمــ –وصــفاتها ودالئلهــا، ثــم التعــرض لنبــ

كونهـا وهو مـا يمكـن تفسـيره ب وٕامامة األئمة االثني عشر؛ -وسلم صلى اهللا عليه

فـــــي الـــــدين أو  المخـــــالفينالجـــــدل والنـــــزاع بيـــــنهم وبـــــين لقضـــــايا الرئيســـــة محـــــل ا

   .في المذهب الفينالمخ

القـــول فـــي : "يعقـــد المفيـــد بابـــا بعنـــوان :المالئكـــةالكـــالم مـــن ســـماع  -٢

ن كـــانوا ال يـــرون مـــنهم كـــالم المالئكـــة الكـــرام وإ  -علـــيهم الســـالم–ســـماع األئمـــة 

                                                 
، المطبعة العلمية، طهران، ١٦٦، ص ٢في تفسيره، جزء ) هـ٣٢٠ت (العياشي  رواها -١

  .هـ١٣٨٠سنة 

وفي روايته ينكت في أذنه بدال من . ٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٢

، دار الثقافة للنشر، قم، ٤٠٨في األمالي، ص  )هـ٤٦٠ت ( طوسيأبو جعفر ال رواهاو . قلبه

   .هـ١٤١٤الطبعة األولى، سنة 
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ٕانــه لــيس بممتنــع بجــواز ذلــك مــن جهــة العقــل، و : وأقــول: "يقــول فيــه، "األشــخاص

وقد جاءت بصـحته وكونـه  .الشيعة المعصومين من الضالل: في الصديقين من

األخبــار  ،ومــن ســميت مــن شــيعتهم الصــالحين األبــرار -علــيهم الســالم–لألئمــة 

واضحة الحجة والبرهان، وهو مذهب فقهاء اإلمامية وأصحاب اآلثار مـنهم، وقـد 

 معرفــة لهـم باألخبـار، ولـم يمعنــوا ال: أبـاه بنـو نوبخـت وجماعــة مـن أهـل اإلمامـة

   . )١("النظر وال سلكوا طريق الصواب

ويمكن تحليل كالم المفيد السابق بخصوص سـماع األئمـة لكـالم المالئكـة 

  :هذه العناصر األساسيةدون رؤيتهم إلى 

ــا للروايــات المعتمــدة  :أوال أن هــذه القضــية ممكنــة عقــال وثابتــة ســمعا طبق

  .الثني عشريةعند الشيعة اإلمامية ا

أن هــــذه القضــــية فــــي ضــــوء اإلمكــــان العقلــــي والثبــــوت الســــمعي  :ثانيــــا

بالروايات المعتمدة عندهم، ال تقتصر على األئمة فقـط، بـل تمتـد للصـالحين مـن 

  .أتباع هذا المذهب

أن هــذه القضــية محــل اتفــاق فقهــاء اإلماميــة وعلمــاء الحــديث فــيهم،  :ثالثــا

ن، فقــد ذكــر المفيــد أن بنــي نوبخــت وهــي بينمــا هــي محــل خــالف لــدى المتكلمــي

ة عريقة تضم مجموعة من المتكلمين، قـد رفضـت ذلـك، هـي وجماعـة أسرة شيعي

اإلماميــة االثنــي عشــرية لــم يســمها المفيــد، ويبــدو مــن ســياق   أخــرى مــن الشــيعة

باألخبـار ذكرها مع بني نوبخت ومن خالل وصف المفيد لهم بأنهم ال معرفة لهم 

دة عنــد اإلماميــة االثنــي عشــرية أنهــم جماعــة مــن المتكلمــين، وتقريبــا لــم والروايــات المعتمــ

ت (للحسـن بـن موسـى النـوبختي  يتبق من مؤلفات بني نوبخت إال كتـاب فـرق الشـيعة

وهـي . كالمـا بخصـوص هـذه القضـية وأسـباب رفضـها، وهو ال يتضـمن )هـ٣١٠

عقلـي الـذي يقـرر قصـور النظـر الإلـى : من وجهـة نظـره األسباب التي أرجعها المفيد

  .ية ذلك، وٕالى الجهل باألخبار التي تقرر وقوع ذلكإمكان

                                                 
   .٧٠ – ٦٩أوائل المقاالت، ص  -١
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وأمــا فيمــا يتعلــق بــأبرز الروايــات المعتمــدة التــي تتنــاول هــذه القضــية عنــد 

اإلمامية االثني عشرية، فقد وردت في مقـام المقارنـة بـين الرسـول والنبـي واإلمـام 

   .ل األئمة والصالحينث على وجه العموم ليشموفي بعض الروايات والمحدَّ 

وأبتــدئ بالروايــة التــي ســبق ذكرهــا عنــد الحــديث عــن المنامــات الصــادقة، 

: قـال: "أبي جعفر محمد الباقر حيث سـأله أحـد أتباعـه هـذا السـؤال والمروية عن

مــا الرســول؟ ومــا . وكــان رســوال نبيــا -عــز وجــل–ســألت أبــا جعفــر عــن قــول اهللا 

. ه ويســــمع الصــــوت وال يعــــاين الملــــكالنبــــي الــــذي يــــرى فــــي منامــــ: النبــــي؟ قــــال

اإلمــام مــا : قلــت. والرســول الــذي يســمع الصــوت ويــرى فــي المنــام ويعــاين الملــك

  .)١("منزلته؟ قال يسمع الصوت وال يرى وال يعاين الملك

فهــذه الروايــة تقــرر أن اإلمــام يتفــق مــع النبــي تمامــا فــي العالقــة بالملــك، 

ا يختلفـــان فـــي هـــذا األمـــر عـــن فكالهمـــا يســـمع صـــوته وال يـــرى صـــورته، وأنهمـــ

  .الرسول الذي يسمع الملك ويراه

اإلمـام (مروية عن علي الرضـا بـن موسـى الكـاظم  لكن هناك رواية أخرى

كتـب الحسـن بـن العبـاس : "والتـي جـاء فيهـا) الثامن عند اإلماميـة االثنـي عشـرية

ول جعلت فداك أخبرني ما الفرق بـين الرسـ -عليه السالم–المعروفي إلى الرضا 

أن الرسـول : فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي واإلمام: والنبي واإلمام؟ قال

الــذي ينــزل عليــه جبريــل فيــراه ويســمع كالمــه وينــزل عليــه الــوحي وربمــا رأى فــي 

والنبــــي ربمــــا ســــمع الكــــالم وربمــــا رأى . منامــــه نحــــو رؤيــــا إبــــراهيم عليــــه الســــالم

  .)٢("كالم وال يرى الشخصواإلمام هو الذي يسمع ال. الشخص ولم يسمع

لعالقــة بالملــك، فهــذه الروايــة تقــرر فارقــا بــين النبــي واإلمــام فيمــا يتعلــق با

فــالنبي لــه حالتــان فيمــا يتعلــق بعالقتــه بالملــك ولــيس حالــة واحــدة كمــا صــرحت 

                                                 
، ١افي، جزء ـــالكليني في الك رواهاو . ٣٦٩الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

 . ٣٢٨المفيد في االختصاص، ص  رواهاو  .١٧٦ص 

المفيد في االختصاص، ص  رواهاو . ١٧٦، ص ١الكافي، جزء الكليني في  رواها -٢

٣٢٩ – ٣٢٨.  



‐ ٢٤  - 
 

. حالــة يســمع فيهــا الملــك وال يــراه، وحالــة يــرى الملــك وال يســمعه: الروايــة األولــى

أمـا اإلمـام فلـه حالـة . في نفس الوقت فهذا خاص بالرسول ولكنه ال يسمعه ويراه

واحــدة فقــط فــي عالقتــه بالملــك كمــا فــي الروايــة األولــى، وهــي حالــة ســماع الملــك 

  .دون رؤيته

لكن الفارق بين النبي واإلمام الذي قررته هذه الرواية يتالشى بما جاء فـي روايـات 

روح، والــــروح كمــــا جــــاء فــــي إحــــدى الــــأخــــرى، مــــن أن اإلمــــام ينفــــرد دون األنبيــــاء برؤيــــة 

وكــذلك أوحينــا إليــك "فــي تفســير قولــه تعــالى الروايــات عــن أبــي عبــد اهللا جعفــر الصــادق 

عـز –خلق مـن خلـق اهللا : "حيث قال" روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان

 يخبــره -صــلى اهللا عليــه وســلم–أعظــم مــن جبرئيــل وميكائيــل، كــان مــع رســول اهللا  -وجــل

عـــن أبـــي عبـــد اهللا كمـــا تكـــرر نفـــس هـــذا المعنـــى . )١("ويســـدده، وهـــو مـــع األئمـــة مـــن بعـــده

، )٢("يسـألونك عـن الـروح قـل الـروح مـن أمـر ربـي: "جعفر الصادق في تفسـيره لقولـه تعـالى

 -صــلى اهللا عليــه وســلم–وجــاء فــي بعــض هــذه الروايــات أن هــذا الـــــروح مختـــــص بالنبــــي 

خلــق أعظــم مــن جبرئيــل وميكائيــل، لــم يكــن مــع أحــد : "هــا قولــهواألئمــة مــن أهــل بيتــه، من

  .)٣("وهو مع األئمة يسددهم -صلى اهللا عليه وسلم–ممن مضى غير محمد 

كما جاء في بعض الروايات عن أبـي عبـد اهللا جعفـر الصـادق فـي تفسـير 

هــو : "الموضـعين السـابقين وصــف هـذا الـروح بأنــه ملـك، مثـل الروايــة التـي تقـول

                                                 
، ص ١الكليني في الكافي، جزء  ورواها. ٤٥٥صفار في بصائر الدرجات، ص ال رواها -١

٢٧٤.  

  .والكافي، نفس الموضع. ٤٦٢بصائر الدرجات، ص : انظر -٢

بالذكر أنه قد جاء في رواية  ومما هو جدير. والكافي، نفس الموضع. ٤٦١بصائر الدرجات، ص  - ٣

أبي جعفر محمد الباقر عند إجابته عن سؤال حول الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث، فذكر فيه عن 

أن الرسول يأتيه جبريل فيكلمه ويراه، بينما ذكر عن النبي فيما ذكر عنه أنه يأتيه الروح فيكلمه دون 

ية أن المقصود بالروح فيها هو جبريل، وليس المقصود ومن الواضح من خالل سياق هذه الروا. أن يراه

انظر تفاصيل هذه . به ما نحن بصدده في هذا المقام وهو الخلق الذي هو أعظم من جبريل وميكائيل

  .١٧٦، ص ١والكافي، جزء . ٣٧١ – ٣٧٠بصائر الدرجات، ص : الرواية
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 -صـلى اهللا عليـه وسـلم–من جبرئيـل وميكائيـل، كـان مـع رســـــول اهللا ملك أعظم 

ملـك منـذ أنـزل اهللا ذلـك الملـك " ذكـرت أنـه، ومثل الرواية التـي )١("وهو مع األئمة

  . )٢("لم يصعد إلى السماء، كان مع رسول اهللا، وهو مع األئمة يسددهم

يـــــل ي هـــــو أعظـــــم مــــن رؤســـــاء المالئكـــــة جبر وهــــذا الـــــروح أو الملـــــك الــــذ

جاء في إحدى الروايات أن األئمة يرون صورته، حيث جاء فيها عن وميكائيل، 

وٕان منـا لمـن يسـمع الصـوت مثـل صـوت السلسـلة : "أبي عبد اهللا جعفر الصـادق

  .)٣("يقع على الطست، وٕان منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل

الموقــف مــن  كــل ذلــك ينتهــي إلــى وجــود تطــابق بــين األنبيــاء واألئمــة فــي

إن لـــم يكـــن هنـــاك تميـــز فـــي موقـــف األئمـــة بهـــذا الخصـــوص،  ،ســـماع المالئكـــة

فكالهمــا يســمعان كــالم المالئكــة ويتلقيــان مــنهم علمــا عــن اهللا دون أن يــرونهم، 

وٕاذا كان األنبياء كما جاء في بعض الروايات قد يرون المالئكة دون سماع كمـا 

ء فـــي روايـــات أخـــرى بـــأن األئمـــة يســـمعونهم دون رؤيـــة، فـــإن ذلـــك يقابلـــه مـــا جـــا

يــرون الــروح أو الملــك الــذي هــو أعظــم مــن رؤســاء المالئكــة وينفــردون مــع النبــي 

  .باألخذ عنه -صلى اهللا عليه وسلم–محمد 

بقــي العــود إلــى مــا قالــه المفيــد مــن أن قضــية ســماع المالئكــة ال تقتصــر لديــه وال 

مـة فقـط، بـل تتجـاوز ذلـك إلـى لدى مـن حكـى عـنهم مـن اإلماميـة االثنـي عشـرية علـى األئ

فقــــد وردت بالفعــــل  .)٤(الشــــيعة المعصــــومين مــــن الضــــالل :مــــن وصــــفهم بالصــــديقين مــــن

                                                 
وهو من أصحاب الحسن عاش في القرن الثالث الهجري (علي بن إبراهيم القمي  رواها -١

، مؤسسة دار الكتاب، ٢٧٩، ص ٢في تفسيره، جزء ) العسكري اإلمام الحادي عشر عندهم

   .هـ١٤٠٤قم، الطبعة الثالثة، سنة 

  .٤٥٦الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٢

أبو جعفر الطوسي في األمالي،  رواهاو . ٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٣

 . ٤٠٨ص 

ال يقصد بالعصمة هنا عصمة  والمفيد. ٧٠ -  ٦٩أوائل المقاالت، ص : انظر -٤

يقصد عصمة  هو واإلمامية االثنا عشرية لألنبياء واألئمة، وٕانما قررهااألشخاص التي 
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بعــض الروايــات التــي تــدل علــى ســماع المحــدثَّين لكــالم المالئكــة دون رؤيــة أشخاصــهم، 

علـــى وجـــه العمـــوم الـــذي يـــوحي بأنـــه يشـــمل األئمـــة والصـــالحين، ومنهـــا مـــا ورد عـــن أبـــي 

باقر حين سئل عن الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث، فأجـاب فيمـا يتعلـق جعفر محمد ال

  .)١("وأما المحدَّث فهو الذي يحدَّث فيسمع وال يعاين وال يرى في المنام: "بالمحدَّث فقال

لكــن ذلــك ال يجــدي فــي التهــوين مــن قضــية ســماع األئمــة لكــالم المالئكــة 

شاسـع بـين سـماع األئمـة لهـذا الكـالم على النحو الذي أراده المفيـد، فهنـاك فـارق 

وســماع الصــالحين مــن الشــيعة لــه، وهــو نفــس الفــارق الــذي يجعــل هنــاك تطابقــا 

لألئمــة مــع األنبيــاء فــي هــذا الجانــب إن لــم يكــن أفضــلية لألئمــة فيــه كمــا ســبق 

  .بيانه

  :هذا الفارق يتمثل في الجوانب التالية

والسـلوكية، وهـو مـا هـو عصـمة أشـخاص األئمـة المعرفيـة  :الجانب األول

، وبالتـالي فكـل مـا يسـمعونه عنـد اإلماميـة االثنـي عشـرية يتفقون فيه مـع األنبيـاء

ألن يتعرضــوا لخــداع أو مـن كــالم المالئكــة هــو عــنهم فعـال ولــيس هنــاك احتمــال 

عنــد فلــيس لــديهم ، بعكــس الصــالحين تضــليل مــن مصــدر آخــر كجــن أو شــيطان

  .مثل هذه االحتماالت هذه العصمة مناإلمامية االثني عشرية 

ـــاني عنـــد  ســـعة علـــوم األئمـــة التـــي تـــأتيهم مـــن هـــذا الجانـــب :الجانـــب الث

عـن علـي عنـدهم ، فاألئمة محـدثَّون كمـا جـاء فـي الروايـة اإلمامية االثني عشرية

إنـــــي وأوصـــــيائي مـــــن ولـــــدي أئمـــــة مهتـــــدون كلنـــــا : "بـــــن أبـــــي طالـــــب أنـــــه قـــــال

وايـات التـي سـبق ذكرهـا، مـن أنهـم ، لكن ذلك مقرون بما ثبت فـي الر )٢("محدثَّون

                                                                                                                   
الطائفة ككل من الضالل واالنحراف الذي وقع فيه غيرهم من الطوائف األخرى بسبب 

  .عدولهم عن إتباع األئمة المعصومين

الكليني في الكافي،  رواهاو . ٣٧١ – ٣٧٠الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

  .١٧٦، ص ١جزء 

المفيد في االختصاص، ص  رواهاو . ٣٧٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٢

٣٢٩.  
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وميكائيـــل، بـــالروح أو الملـــك الـــذي هـــو أعظـــم مـــن جبريـــل  الـــدوام مؤيـــدون علـــى

عـن أبـي  ذكـروه فـي الروايـةيستمعون منه بل ويرونه، كما أنـه مقـرون أيضـا بمـا 

إذا أراد اإلمــام أن يعلــم شــيئا أعلمــه اهللا : "عبــد اهللا جعفــر الصــادق مــن أنــه قــال

، يشـمل العلـم الحاصـل عـن طريـق عن اهللا المقترن بإرادة اإلمـام فالتلقي، )١("ذلك

تــأتى لــديهم تال ســماع الملــك فيمــا يشــمله مــن جهــات علــوم األئمــة، وهــذه األمــور 

يتطـابقون بــل يزيـدون فيهـا علــى ة باألئمـة خاصـ هــيفللصـالحين علـى اإلطـالق، 

  .األنبياء

عـــن اهللا بغيـــر تعـــدد جهـــات علـــوم األئمـــة التـــي يتلقونهـــا  :لـــثالجانـــب الثا

عنـدهم ، فإذا كانت الرواية التـي جـاءت عند اإلمامية االثني عشرية طريق بشري

الرسول والنبـي والمحـدَّث، سؤال حول الفرق بين عن محمد الباقر في جوابه عن 

قـد قصـرت المحـدَّث علــى سـماع الملـك فقـط دون رؤيتــه ونفـت عنـه أيضـا الرؤيــا 

صح فقط في المحدَّث من الصـالحين، أمـا هذا القصر يالصادقة في المنام، فإن 

المحدَّث من األئمة وهم كلهم محدَّثون كما جاء في الرواية عنـدهم عـن علـي بـن 

 ،الرؤيــا الصــادقة فــي المنــام عــن طريــقأيضــا يحصــل لــه العلــم أبــي طالــب، فهــو 

  .العلوم التي يتفقون فيها مع األنبياءمن جهات وغيرها 

عنــد ألئمــة ومــا جــاء فــي حــق األنبيــاء والمقارنــة بــين مــا جــاء فــي حــق ا 

فقــد جــاء عــن أبــي التــاليتين يكشــف ذلــك، روايتين فــي الــاإلماميــة االثنــي عشــرية 

، وٕان قلبـهإن منـا لمـن ينكـت فـي : "عبد اهللا جعفر الصـادق فـي حـق األئمـة قولـه

منا لمن يؤتى في منامه، وٕان منا لمن يسمع الصوت مثـل صـوت السلسـلة علـى 

كما جاء عـن . )٢("وٕان منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل الطست،

مـنهم : األنبياء على خمسة أنـواع: "أبي جعفر محمد الباقر في حق األنبياء قوله

مــن يســمع الصــوت مثــل صــوت السلســلة فــيعلم مــا عنــي بــه، ومــنهم مــن ينبــأ فــي 
                                                 

  .٢٥٨، ص ١الكليني في الكافي، جزء  رواها -١

ه ينكت في أذنه بدال من ، وفي روايت٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٢

 . ٤٠٨أبو جعفر الطوسي في األمالي، ص  رواهاو  .قلبه
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فـي قلبـه ويـوقر منامه مثل يوسف وٕابراهيم، ومـنهم مـن يعـاين، ومـنهم مـن ينكـت 

  .)١("في أذنه

  :خاتمة فيما يتعلق بالتلقي عن اهللا بين النبي واإلمام

ـــد كـــل مـــن النبـــي  ـــة لقضـــية التلقـــي عـــن اهللا عن بعـــد هـــذا التحليـــل والمقارن

أحــد متكلمــي واإلمـام فــي مصـادر اإلماميــة االثنـي عشــرية، وبــالعود إلـى مــا قـرره 

 د يفهــم مــن كــالم بعضــهم إشــارةمــا قــ، أو )ابــن ميــثم البحرانــي(اإلماميــة صــراحة 

، فيمــــا يتعلــــق بهــــذه )الحلــــي والمحقــــق جعفــــر بــــن الحســــنجعفــــر الطوســــي أبــــو (

، بهــذا الخصــوصوجــود فــارق بــين كــل مــن النبــي واإلمــام  يــرىالقضــية، والــذي 

عــن  بينمــا يتلقــى الثــانييتمثــل فــي أن األول يتلقــى عــن اهللا بغيــر واســطة بشــرية، 

  .إلمام الذي قبلههو النبي أو ا اهللا بواسطة بشر

ألن الحصــر  ؛ال ســند لــه مــن الحقيقــة والواقــعنع يتبــين أن هــذا الفــارق فــارق مصــط

 بالنســبة للنبــي( اإلماميــة االثنــي عشــرية عنــدمنــتقض فــي كــال الجــانبين، فلــيس علــم النبــي 

منحصرا في التلقي عن اهللا بغير واسـطة بشـرية، بـل  )غير الرسول الذي يتبع شريعة غيره

الرســول النبــي عــن اهللا بواســطة يــه عــن اهللا بغيــر واســطة بشــرية، ومنــه مــا يأتيــه منــه مــا يأت

  .الذي سبقه، وهذا النوع األخير يتفق فيه النبي غير الرسول مع اإلمام

وكذلك الحال بالنسبة لإلمام عندهم، فليس علمه منحصـرا فـي التلقـي عـن 

 بغيـــر واســـطة اهللا بواســـطة بشـــرية، بـــل إن لـــه جهـــات يتلقـــى فيهـــا العلـــم عـــن اهللا

  .بشرية، ويتفق فيها اإلمام مع النبي تمام االتفاق بل قد يزيد عليه كما سبق

فـــي ضـــوء المصـــادر المعتمـــدة عنـــد الشـــيعة (وبالتـــالي فإنـــه يمكـــن القـــول 

بـين  تطابقـابـأن هنـاك ) متكلمـيهموالنقد والتحقيق ألقـوال  ،اإلمامية االثني عشرية

رفــض إطــالق لفظــة الــوحي  قضــيةهللا، وأن النبــي واإلمــام فــي قضــية التلقــي عــن ا

علــى مــا يتعلــق باألئمــة بهــذا الخصــوص، هــو رفــض أقــرب إلــى اللفــظ منــه إلــى 

   . ال حقيقة الواقعالمعنى، دفع إليه استهجان الشرع 

                                                 
 . ١٦٦، ص ٢العياشي في تفسيره، جزء  رواها -١
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  .العصمة بين النبي واإلمام: ثانيا

علـى تقريـر العصـمة لكـل مـن الشيعة اإلمامية االثنـي عشـرية  علماءيتفق 

  .مام، بنفس المعنى وذات التفاصيل دون أي اختالفالنبي واإل

يجمــــع األئمــــة مــــع األنبيــــاء والرســــل ) هـــــ٣٨١ت (الصــــدوق أبو جعفــــر فــــ

: والمالئكـــة فـــي ســـياق واحـــد، ليقـــرر لهـــم جميعـــا العصـــمة بـــنفس المعنـــى فيقـــول

أنهــم معصــومون مطهــرون مــن : اعتقادنــا فــي األنبيــاء والرســل واألئمــة والمالئكــة"

 يــذنبون ذنبــا ال صــغيرا وال كبيــرا، وال يعصــون اهللا مــا أمــرهم كــل دنــس، وأنهــم ال

في شيء من أحوالهم فقد جهلهـم،  ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة

والعلـــم مـــن أوائـــل أمـــورهم إلـــى واعتقادنـــا فـــيهم أنهـــم موصـــوفون بالكمـــال والتمـــام 

. )١("أواخرهــا، ال يوصــفون فـــي شــيء مــن أحـــوالهم بــنقص وال عصــيان وال جهـــل

ويتضــح مــن هــذا الكــالم أن العصــمة التــي يقررهــا الصــدوق لهــؤالء، هــي عصــمة 

  .جانب المعرفة والعلم :سلوكية شاملة تشمل فيما تشمل

إن : "، يقــول فيــها بعنــوان القــول فــي عصــمة األنبيــاءأمــا المفيــد فيفــرد بابــ

عـدها بـل النبـوة وبقمعصومون من الكبائر  -صلوات اهللا عليهم–جميع أنبياء اهللا 

ومـــا ُيْســـَتَخف فاعلـــه مـــن الصـــغائر كلهـــا، وأمـــا مـــا كـــان مـــن صـــغير ال يســـتخف 

فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غيـر تعمـد، وممتنـع مـنهم بعـدها علـى 

  .)٢("كل حال، وهذا مذهب جمهور اإلمامية

ثم يأتي المفيد فيفرد بابا بعنوان القـول فـي عصـمة األئمـة، يقـرر فيـه أنهـم 

صــلى –إن األئمــة القــائمين مقــام األنبيــاء : "كعصــمة األنبيــاء، فيقــول معصــومون

في تنفيذ األحكام وٕاقامة الحـدود وحفـظ الشـرائع وتأديـب األنـام،  -اهللا عليهم وسلم

معصــومون كعصــمة األنبيــاء، وٕانهــم ال يجــوز مــنهم صــغيرة إال مــا قــدمت ذكــر 

                                                 
، تحقيق عصام عبد السيد، دار المفيد للطباعة ٣٦، ص في دين اإلمامية االعتقادات -١

   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

  .٦٢أوائل المقاالت، ص  -٢
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ال ينســون شــيئا مــن جــوازه علــى األنبيــاء، وٕانــه ال يجــوز مــنهم ســهو فــي الــدين و 

  . )١("األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلمامية إال من شذ منهم

وكالم المفيد ال يختلف عن كـالم الصـدوق إال فـي تفصـيلة طفيفـة، تتمثـل 

فــي اســتثناء المفيــد فعــل الصــغيرة التــي ال يســتخف فاعلهــا ســهوا قبــل البعثــة، مــن 

التفاصـيل التـي ألئمـة، كمـا أن نطاق هذه العصمة المتطابقـة فيمـا بـين األنبيـاء وا

أضــافها المفيــد فيمــا يتعلـــق بعصــمة األئمــة عــن الســـهو والنســيان، ال تــدل علـــى 

اسـتثناء األنبيـاء مـن ذلـك، مـا دام قــد قـرر بـأن عصـمة األئمـة كعصـمة األنبيــاء، 

بل تدل على أن العصمة فيهما عصمة شاملة للمعرفة والسلوك عن أي خطأ أو 

  .وعن أي ذنب إال الذنب الذي استثناه ،هللانسيان لما يتلقونه عن ا

ويــأتي المحقــق جعفــر بــن الحســن الحلــي ليقــرر عــن عصــمة األنبيــاء نفــس 

وٕاذا عرفــت أن األنبيــاء : "مــا يعــود ليقــرره عــن عصــمة األئمــة، فيقــول فــي األولــى

نصــــــبوا إلرشــــــاد الخلــــــق، وجــــــب أن يكونــــــوا معصــــــومين مــــــن الــــــذنوب كبيرهــــــا 

اإلمام يجب أن يكـون معصـوما مـن المعاصـي : "نية، ويقول في الثا)٢("وصغيرها

   .)٣("كبيرها وصغيرها

وعلـى نفـس هـذا المنــوال يمضـي العالمـة ابـن المطهــر الحلـي، فيقـول فيمــا 

معصـــومون عـــن ذهبـــت اإلماميـــة كافـــة إلـــى أن األنبيـــاء : "يتعلـــق بعصـــمة األنبيـــاء

يل العمـد والنسـيان، الصغائر والكبائر ومنزهون عن المعاصـي قبـل النبـوة وبعـدها علـى سـب

  .)٤("وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعة

ذهبــــت : "م يــــأتي ليقــــرر بــــأن األئمــــة كاألنبيــــاء فــــي هــــذا األمــــر، فيقــــولثــــ

اإلماميــــة إلــــى أن األئمــــة كاألنبيــــاء فــــي وجــــوب عصــــمتهم عــــن جميــــع القبــــائح 

                                                 
  .٦٥السابق، ص  -١

  .، منشورة آخر كتابه المسلك في أصول الدين٣٠٣الرسالة الماتعية، ص  -٢

  .٣٠٦السابق، ص  -٣

  .١٤٢نهج الحق وكشف الصدق، ص  -٤
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لقوامـون والفواحش مـن الصـغر إلـى المـوت عمـدا وسـهوا؛ ألنهـم حفظـة الشـرائع وا

  .)١("به، حالهم في ذلك كحال النبي

التي يقررها كل من المحقق جعفـر الحلـي  الشاملةالسلوكية وهذه العصمة 

المعرفــي الــذي والعالمــة ابــن المطهــر الحلــي، ستشــمل فيمــا تشــمل الجانــب العلمــي 

  .يتلقونه عن اهللا فليس هناك مجال للكذب فيه عمدا أو سهوا

بهــــــذا  اإلماميــــــة االثنــــــي عشــــــرية متكلمــــــيومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق عــــــن 

، والذي ذكروا فيه نسبة هذا القول إلى عمـوم الطائفـة، يتبـين التطـابق الخصوص

التــام بــين األنبيــاء واألئمــة فــي قضــية العصــمة لــديهم، فــنفس المعنــى والتفاصــيل 

عــن اآلخــرين فــي بعــض التفاصــيل كمــا  وٕان اختلــف بعضــهمواحــدة فــي كليهمــا، 

  .في كليهمايكون واحدا ه اختالف، فإن فعل المفيد

  .الداللة على صدق الدعوى بين النبي واإلمام: ثالثا

تعداده لمعتقدات اإلماميـة  أثناءفي عبارة موجزة أبو جعفر الصدوق  يذكر

 جملــةالمعجــزات مــن بــأن يشــير إلــى اعتقــادهم مــا  ،حــول األئمــة االثنــي عشــرية

. . .  :واعتقادنـا فـيهم": إذ يقـول ؛الدالئل علـى صـدق األئمـة فـي دعـوى اإلمامـة

  .)٢("لهم المعجزات والدالئلوأن 

ويتجــاوز المفيــد هــذه اإلشــارة المقتضــبة للصــدوق حــول هــذه القضــية إلــى 

تنــاول أوســع وأعمــق، فيقــول فيمــا يتعلــق باألنبيــاء فــي معــرض إجابتــه عــن ســؤال 

أنـه ادعـى : الـدليل علـى ذلـك: "حول الدليل على نبوة النبي صلى اهللا عليه وسـلم

النبوة وظهـر المعجـز علـى يـده؛ وكـل مـن ادعـى النبـوة وظهـر المعجـز علـى يـده 

  .)٣("فهو نبي حقا

ثم يقول فيما يتعلق باألئمة في معـرض إجابتـه عـن سـؤال عـن جهـة العلـم 

ومــن  -عــز وجــل–علمنــا بــالنص المتــواتر مــن اهللا : "بإمامــة علــي بــن أبــي طالــب
                                                 

  .١٦٤السابق، ص  -١

 .٦٨االعتقادات في دين اإلمامية، ص  -٢

  .٣٥النكت االعتقادية، ص  -٣
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معــرض إجابتــه عــن ســؤال حــول  ، ويقــول فــي)١("رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه

صـــلى اهللا عليـــه –الـــدليل علـــى ذلـــك أن النبـــي : "الـــدليل علـــى إمامـــة بقيـــة األئمـــة

وألن كل إمام مـنهم نـص : "، ويضيف)٢("نص عليهم نصا متواترا بالخالفة -وآله

ظهـر عـنهم  -صـلى اهللا علـيهم–م ــــــــة؛ وألنهـــــرا بالخالفـــعلى من بعده نصا متوات

  .)٣("رامات خارقة للعادة لم تظهر على غيرهممعجزات وك

فالمفيد يرى أن الدليل على صدق النبي ينحصـر فـي المعجـزة، بينمـا يـرى 

أن الدليل على صدق اإلمام يعتمد في المقام األول على النص على إمامته من 

   .النبي ومن اإلمام الذي قبله، ويضاف إليه أيضا المعجزة

المعجــزات حصــول وجــوب  :م يكترثــا بقضــيةلــ ،المفيــد والصــدوق مــن قبلــهو 

هما ؛ ألنه يبدو من كالمهما أناكتفاء بالنصجواز ذلك أو  ،لألئمة بجانب النص

مـن الناحيـة ، وبالتـالي فـال يهـم بالفعـلمتحققة وحاصـلة لألئمـة المعجزة  يريان أن

، وهــي القضــية التــي شــغلت إن كــان ذلــك علــى جهــة الوجــوب أو الجــوازالعمليــة 

  . الطوسي من بعدهما على العكس منهماأبو جعفر 

فــــأبو جعفــــر الطوســــي يــــرى أن المعجــــزة جــــائزة الحصــــول وليســــت واجبــــة 

ال طريـــق لنـــا إلـــى "بالنســـبة لألئمـــة خالفـــا لألنبيـــاء، وهـــو يعلـــل ذلـــك بـــأن النبـــي 

ـــ )٤("معرفتــه إال بــالمعجز ال يلــزم أن يظهــر اهللا علــى يــد كــل إمــام "، أمــا اإلمــام فـ

زة ، لكـن تظـل المعجـ)٥("أن يعلـم إمامتـه بـنص أو طريـق آخـر معجزا؛ ألنه يجـوز

مقارنة لـدعوى وهو ما يقتضي الحصول للبعض بالنسبة لإلمام في إطار الجواز 

                                                 
  .٤١ – ٤٠ص  السابق، -١

  .٤٣السابق، ص  -٢

هو األمر  :المعجز: "ويعرف المفيد المعجزة في هذا السياق فيقول. ٤٤السابق، ص  -٣

السابق، ". الخارق للعادة المطابق للدعوى المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق اإلتيان بمثله

  .٣٥ص 

  .١٥٩ – ١٥٨، ص الهادي إلى طريق الرشاد االقتصاد -٤

  .١٥٩ص لسابق، ا -٥
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ديق مـن ظهـر علـى ــــوٕاذا كانـت فائـدة المعجـز تص: "إذ يقـول ،الكلدون إمامتهم 

. . . اإلمامـة إذا ادعـوا . . .  ةــــهوره علـى يـد بعـض األئمــــواز ظـــفيجب جيده، 

  .)١("ألنه البد من دعوى يقترن بها

عنـد  ال يرجـع ،واالختالف بين موقف النبي واإلمـام فيمـا يتعلـق بـالمعجزة 

، بـل يقتضـيهوال فـي هـذا الجانـب بينهمـا رؤيـة تفاضـلية إلـى أبي جعفـر الطوسـي 

 ،وهـو انحصـار طريـق العلـم بـالنبوة فـي المعجـزة(لتعليـل الـذي ذكـره مقـرون باهو 

وهـــو تعليـــل مـــرتبط برؤيـــة ) غيرهـــاو  العلـــم باإلمامـــة ليتســـع للمعجـــزة قعـــدد طـــر وت

تمثـل ، تأعمق تسوي بين النبي واإلمام عند أبي جعفر الطوسـي فـي هـذا الجانـب

 ن فــيالطرفــا ولــذلك لــو انعكــس، كــل منهمــابللعلــم  مــا فــي ضــرورة وجــود طريــق

تــى فرضــنا أنــه وم: "إذ يقــول؛ ا فــي الحكــمالنعكســ -علــى ســبيل الفــرض-التعليــل 

ال طريــق إلــى معرفــة إمامتــه إال المعجــز، وجــب إظهــار ذلــك عليــه وجــرى مجــرى 

المتحمـل  تـه كمـا ال بـد لنـا مـن معرفـة النبـيالنبي سـواء؛ ألنـه ال بـد لنـا مـن معرف

لمصالحنا، ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته بـالمعجز، أنـه نـص علـى نبـي آخـر، 

بــي الثــاني، بــأن نقــول النبــي األول ألغنــى ذلــك عــن ظهــور المعجــز علــى يــد الن

  . )٢("أعلمنا أنه نبي، كما يعلم بنص إمام على إمامته، وال يحتاج إلى معجز

إذا كــــان أبــــو جعفــــر الطوســـــي رأى أن الــــدليل علــــى صــــدق النبـــــي لكــــن 

منحصر بالفعـل فـي المعجـزة وال يتعـدد إال علـى سـبيل الفـرض، وأن الـدليل علـى 

غيـر المعجـزة بالفعـل وال ينحصـر فيهـا إال علـى لصدق اإلمام يتعدد بحيث يتسـع 

أن الـدليل علـى صـدق كـل الحلـي جعفـر بـن الحسـن المحقق  سبيل الفرض، يرى

لمعجـــزة ل يتســـعبحيـــث بالفعـــل ال الفـــرض مـــن النبـــي واإلمـــام يتعـــدد فـــي كليهمـــا 

فيقـــول فيمـــا دون أدنـــى خـــالف بينهمـــا فـــي ذلـــك، والـــنص عليهمـــا ممـــن ســـبقهما، 

إمــــا المعجــــز، أو نــــص : وذلــــك أمــــران: "دعي النبــــوةيســــتدل بــــه علــــى صــــدق مــــ

                                                 
  .١٥٩ – ١٥٨السابق، ص  -١

  .١٦٠السابق، ص  -٢
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: ، ويذكر قول طائفته في الطريق إلى تعيين اإلمام وصدق دعواه فيقول)١("النبي

  .)٢("النص، والمعجز: قالت اإلمامية ال طريق إلى تعيينه إال"

بــدوره فيمــا يتعلــق باألئمــة، أن مــذهب ويقــرر العالمــة ابــن المطهــر الحلــي 

تعــدد طــرق تعيــين اإلمــام والداللــة علــى صــدقه بحيــث يتســع  اإلماميــة جميعــا هــو

ذهبـت اإلماميـة كافـة إلـى أن الطريـق إلـى : "للنص والمعجزة على السـواء، فيقـول

الــنص مــن اهللا تعــالى أو نبيــه أو إمــام ثبتــت إمامتــه بــالنص : تعيــين اإلمــام أمــران

  .)٣("عليه، أو ظهور المعجزات على يده

أن كـال مـن  متفقـون فـي يعة اإلماميـة االثنـي عشـريةأن الشـومن خـالل ذلـك يتبـين 

 كمــايتســاويان فــي الحاجــة إلــى طريــق للعلــم بهمــا والداللــة علــى صــدقهما،  :النبــي واإلمــام

بينمــا يختلــف اإلماميــة االثنــي  .المعجــزة صــالحة لــذلك فــي كــل منهمــا يتســاويان فــي كــون

فــي حــق  المعجــزةانحصــار الــدليل علــى يــرى الــبعض  فــي بعــض التفاصــيل، فقــد عشــرية

بينمـا يـرى الـبعض أن المعجـزة تشـارك الـنص في حـق اإلمـام، عليها  عدم انحصارهالنبي و 

في صالحيتهما للداللة على صـدق كـل مـن النبـي واإلمـام علـى السـواء، وقـد يـرى الـبعض 

 فقـط حاصـلة للـبعض هـابعض أنأن المعجزة حاصلة لكل إمام بجوار الـنص، بينمـا يـرى الـ

 .)بـالنص كمـا يـرى الـبعض نبوتـههو ما قد يشاركه فيه النبي الـذي ثبتـت و ( اكتفاء بالنص

وهــــي اختالفــــات هامشــــية ال تخــــل باالتفــــاق والتســــاوي الجــــوهري بــــين النبــــي واإلمــــام عنــــد 

  .الشيعة اإلمامية االثني عشرية في هذا الجانب

                                                 
  .١٦١المسلك في أصول الدين، ص  -١

  .٢١٠السابق، ص  -٢

  .١٦٨نهج الحق وكشف الصدق، ص  -٣
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  .امنهماإليمان والجحود بكل  منزلةو  التفاضل بين النبي واإلمام: ثالثالمبحث ال

  :التفاضل بين النبي واإلمام

ية ـــيبين المفيد موقف اإلمامية االثني عشرية واختالفهم حول هذه القض

عليهم - ة ــــة بفضل األئمـــقد قطع قوم من أهل اإلمام: "يل فيقولــبالتفص

على سائر من تقدم من  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- من آل محمد  -السالم

وأوجب فريق  -صلى اهللا عليه وآله وسلم–نا محمد الرسل واألنبياء سوى نبي

وأبى  -عليهم السالم–منهم الفضل على جميع األنبياء سوى أولي العزم منهم 

القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل األنبياء كلهم على سائر األئمة عليهم 

  .)١("السالم

فقان في فالمفيد ذكر في هذا المقام ثالثة أقوال لطائفته، قوالن منهم يت

تفضيل األئمة على األنبياء والرسل لكن مع استثناء بعض األنبياء والرسل من 

هذا التفضيل، ويختلف هذا القوالن في تحديد المستثنى، فالقول األول يجعله 

فقط، والقول الثاني يجعله أولو العزم وهم  -صلى اهللا عليه وسلم–النبي محمد 

 - المهصلوات اهللا وسأجمعين هم علي–محمد وٕابراهيم ونوح وموسى وعيسى 

  .وأما القول الثالث للطائفة فهو يرى تفضيل األنبياء أجمعين على األئمة

ليس للعقول في : هذا باب: "والمفيد يميل إلى القول األول إذ يضيف فيقول

آثار عن النبي : وقد جاءت. إيجابه والمنع منه مجال، وال على أحد األقوال فيه إجماع

وذريته من األئمة، واألخبار  عليه السالمفي أمير المؤمنين  ه وآله وسلمصلى اهللا علي

تقوى العزم على ما قاله الفريق . عن األئمة الصادقين أيضا من بعد، وفي القرآن مواضع

  . )٢("األول في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه، وباهللا أعتصم من الضالل

وترجيح احتمال ما  ألئمةفالمفيد يرى أن قضية التفاضل بين األنبياء وا

وبالتالي فمردها . عندهم ، وليست محل إجماعليست محال لألدلة العقلية :فيها

                                                 
   .٧٠أوائل المقاالت، ص  -١

  .٧١السابق، ص  -٢
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المتمثلة في األخبار واآلثار المروية عند الشيعة اإلمامية  :إلى األدلة السمعية

هم الخاص آليات من في فهمأيضا االثني عشرية بهذا الخصوص، والمتمثلة 

د يرى أن هذه الدالئل السمعية تدل على صحة القول الذي والمفي .القرآن الكريم

اهللا يرى تفضيل األئمة على سائر األنبياء والرسل باستثناء النبي محمد صلى 

  .عليه وسلم

نظرا يتوسع فيه عما ذكره في هذا وقد وعد المفيد بالنظر في هذه القضية 

ل أمير المؤمنين تفضي: ، وهو ما وفى به في رسالة أفردها لذلك بعنوانالمقام

في بداياتها اختالف طائفته في قضية التفاضل بين أمير ذكر و  .عليه السالم

أصناف أصحاب  احدد فيهو  المؤمنين علي بن أبي طالب واألنبياء والرسل،

واختلف أهل اإلمامة في هذا : "فقال، لم يسبق له ذكره األقوال نوعا من التحديد

األنبياء عليهم السالم أفضل منه على  إن: الباب، فقال كثير من متكلميهم

وقال جمهور أهل اآلثار منهم والنقل والفقه بالروايات وطبقة . القطع واإلثبات

إنه عليه السالم أفضل من كافة البشر : من المتكلمين منهم وأصحاب الحجاج

   .)١("فإنه أفضل منه -صلى اهللا عليه وآله–بن عبد اهللا سوى رسول اهللا محمد 

ني ون بتفضيل األنبياء أجمعين على األئمة هم أكثرية متكلمي اإلمامية االثفالقائل

له، والقائلون بتفضيل األئمة على  ونعلى عصر المفيد أو المعاصر  عشرية، السابقون

هم جماهير علماءهم في  صلى اهللا عليه وسلم،األنبياء والرسل باستثناء النبي محمد 

، ولعل ذلك هو ما دفع المفيد المتكلمين عندهموالروايات مع بعض واألخبار الحديث 

ليقرر فيما سبق أن قضية التفضيل ال مجال للعقل فيها، وأن مرد الحكم فيها إنما هو 

عشري  وهو المتكلم االثنا- ، ليكون في ذلك رد منه وآيات القرآن لألخبار والروايات

ن له، أو المعاصرو  ليه أكثرية متكلمي طائفته السابقون عليهعلى ما ذهب إ - األبرز

  .وتأييد منه لما ذهب إليه جمهور علماء طائفته في األخبار والروايات

                                                 
وت، ، تحقيق علي مدرسي الكعبي، دار المفيد، بير ١٩تفضيل أمير المؤمنين، ص  -١

  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية، سنة 
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ويذكر المفيد أيضا في رسالته هذه قوال رابعا لم يذكره فيما سبق، وهو 

–باستثناء النبي محمد  ،فيها بشيءالقول بالتوقف في هذه المسألة وعدم القطع 

ووقف منهم : "ه على الجميع، فيقولالمقطوع بأفضليت -صلى اهللا عليه وسلم

يقصدون أمير [لسنا نعلم أكان : نفر قليل في هذا الباب، فقالوا] يقصد طائفته[

ممن سلف من األنبياء، أو كان مساويا أفضل ] المؤمنين علي بن أبي طالب

صلى اهللا عليه وآله –فأما رسول اهللا . لهم، أو دونهم، فيما يستحق من الثواب

  .)١("عبد اهللا، فكان أفضل منه على غير ارتياب محمد بن -وسلم

ويذكر المفيد أيضا في هذه الرسالة القول المتبقي مما سبق له ذكره في 

غيرها، والذي يرى أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على جميع 

، ثم يشرع المفيد بعد ذلك فيما تبقى )٢(األنبياء والرسل باستثناء أولي العزم منهم

اآليات القرآنية التي يفهمها اإلمامية االثنا عشرية بعض في ذكر  :لرسالةمن ا

األخبار والروايات في ذكر بعض فهما خاصا بهم ويحملونها على أئمتهم، و 

التي تدل على نصرة القول بأفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي . المنقولة لديهم

  .  )٣(هللا عليه وسلمطالب على جميع األنبياء باستثناء النبي محمد صلى ا

التي تحوي قول القائلين بتفضيل المصادر اإلمامية االثني عشرية يبدو أن لكن 

يضاف إلى - شيئا المتاحة حاليا تكاد تذكر المصادر  بل الاألنبياء على األئمة مفقودة، 

، إال إشارة ألبي ي عشرية بهذا الخصوصحول اختالف اإلمامية االثن - ما ذكره المفيد

أنا سيد : عن قول النبي صلى اهللا عليه وآله: "لطوسي تضمنها جوابه حول سؤالجعفر ا

وهذا من التناقض . أنا سيد األنبياء، وعلي سيد األوصياء: وقوله. ولد آدم، وعلي بعدي

أجاب أبو إذ  .)٤("البين وهو ال يجوز عليه إن صحت الروايتان، فما الكالم في ذلك؟

                                                 
  .السابق، نفس الموضع -١

  .نفس الموضع :انظر السابق -٢

 .٣٨ص نهاية الرسالة  – ٢٠ص  :انظر السابق -٣

تصحيح الشيخ  ، أبو جعفر الطوسي،٣٠٦المسائل الحائريات، منشورة ضمن الرسائل العشر، ص  - ٤

  .إيران –لجماعة المدرسين، قم مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة  رضا األستادي،
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ثم ذكر ، )١("ين الخبرين، والخبران صحيحانال تناقض ب"أنه ب جعفر الطوسي

من أصحابنا . وعلي بعدي" :الواردة في الخبر األولجملة الفي بيان ذلك بأن 

والخبر  -صلى اهللا عليه وآله–من يقول إنه أفضل من سائر األنبياء بعد النبي 

ال يدل على . وعلي سيد األوصياء: على ظاهره، ويكون قوله في الخبر اآلخر

إال بدليل ] سيدا لألنبياء كونه ليسيقصد [س سيدا لغير األوصياء أنه لي

 ،عليه جميعهماألنبياء أو  بعضومن فضل . الخطاب، الذي هو ليس بصحيح

   .)٢("يقول أخص الخبر وال أحمله على عمومه

: عشرية اإلمامية االثنافقد تضمن هذا الجواب أن أصحابه الذين هم 

علي بن أبي طالب أفضل من سائر األنبياء  منهم من يرى أن أمير المؤمنين

ومنهم من يرى أن بعض األنبياء فقط . إال النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم

أي أنه أفضل من األنبياء (أفضل منه والمقصود بهم أولو العزم من الرسل 

   .، ومنهم من يرى أن جميع األنبياء أفضل منه)باستثناء أولي العزم منهم

تخلو مؤلفات كالمية مهمة لمتكلمين كبار بعد المفيد من  لكن في المقابل

: منها على سبيل المثال من األساس، ذكر قضية التفضيل بين األنبياء واألئمة

، والذي يبدو مما ذكره ألبي جعفر الطوسي االقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد

ن اآلراء المسائل الحائريات عدم ميله إلى رأي م تهفي جوابه السابق في رسال

بن  وكذلك المسلك في أصول الدين للمحقق جعفر. المختلفة بهذا الخصوص

نهج الحق و  .البن ميثم البحراني قواعد المرام في علم الكالمو . الحلي الحسن

وهو ما قد يفهم منه أن هؤالء  .للعالمة ابن المطهر الحلي )٣(وكشف الصدق

                                                 
  .السابق، نفس الموضع -١

  .٣٠٧ – ٣٠٦السابق، ص  -٢

نين أسهب ابن المطهر الحلي في هذا الكتاب في ذكر الدالئل على إمامة أمير المؤم -٣

كما أفرد كتابا . ٢٦١ – ١٧١: والتي استغرقت الصفحات علي بن أبي طالب وذكر مناقبه

لكن كل ذلك كان بعيدا عن . ين في فضائل أمير المؤمنينليقكشف ا: في فضائله بعنوان

  .بينه وبين األنبياءوالتفاضل مجال المقارنة 
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عنها وٕاعراضهم تبعا لسكوتهم  ،المتكلمين يميلون إلى التوقف في هذه المسألة

  .عن تناولها

قبل المفيد وبعده تؤكد تفضيل األئمة وفي المقابل أيضا توجد مؤلفات 

على األنبياء باستثناء النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، فالصدوق على سبيل 

ويجب أن يعتقد أن اهللا : "المثال يقرر في كتابه االعتقادات في دين اإلمامية

يخلق خلقا أفضل من محمد صلى اهللا عليه وآله، واألئمة عليهم عز وجل، لم 

ونعتقد أن اهللا تبارك : "، كما يقول)١("السالم، وأنهم أحب الخلق إلى اهللا وأكرمهم

وتعالى، خلق جميع الخلق له وألهل بيته عليهم السالم، وأنه لوالهم ما خلق اهللا 

دم وال حواء وال المالئكة وال سبحانه السماء واألرض وال الجنة وال النار وال آ

  . )٢("شيئا مما خلق

يقرر ) هـ٤٣٦ ت( من تالميذ المفيدكبير وهو متكلم  والشريف المرتضى

أيضا على تقديمهم  مما يدل: "فيقول في رسالته الباهرة في العترة الطاهرةذلك 

ة بهم عليهم السالم وتعظيمهم على البشر، أن اهللا تبارك وتعالى دلنا على أن المعرف

كالمعرفة به تعالى، في أنها إيمان وٕاسالم، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك 

ألحد من البشر إال لنبينا صلى  تفيه، في أنه كفر وخروج من اإليمان، وهذه منزلة ليس

اهللا عليه وآله، وبعده ألمير المؤمنين عليه السالم واألئمة من ولده على جماعتهم 

رفة بنبوة األنبياء المتقدمين من آدم عليه السالم إلى عيسى عليه السالم؛ ألن المع

   .)٣("وال تعلق لها بشيء من تكاليفنا ،السالم، أجمعين، غير واجبة علينا

كما يذكر محقق رسالة تفضيل أمير المؤمنين للمفيد في مقدمة تحقيقه، 

أو غير مؤلفات في فترات زمنية مختلفة، أغلبها مفقود  عشرأكثر من أسماء 

                                                 
  .٦٧االعتقادات في دين اإلمامية، ص  -١

  .٦٨ – ٦٧السابق، ص  -٢

الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة، منشورة ضمن الجزء الثاني من رسائل الشريف  -٣

م وٕاشراف السيد أحمد الحسيني، مطبعة الخيام، نشر دار القرآن تقدي ،٢٥١المرتضى، ص 

   .هـ١٤٠٥إيران، سنة  –الكريم، قم 
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مطبوع، في تفضيل األئمة على األنبياء باستثناء النبي محمد صلى اهللا عليه 

   .)١(وسلم

  :منزلة اإليمان والجحود بالنبوة واإلمامة

واتفقت : "يقول فيهاالثني عشرية يحكي المفيد إجماعا عن اإلمامية 

ن اإلمامية على أن من أنكر إمامة أحد األئمة وجحد ما أوجبه اهللا تعالى م

  .)٢("فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار

يؤدي والذي  ،كل ما سبق تناوله في هذا البحثوهذا اإلجماع يتسق مع 

عند اإلمامية االثني عشرية أن النبوة واإلمامة  هيو  ،إلى نتيجة واحدةجميعه 

 حد؛ إذ ال ريب عند أالكفر بالجحودو  وجوب اإليمانجهة من  درجةالفي نفس 

في كفر من جحد  ،غيرهم ين قاطبة سواء كان من اإلمامية أم منمن المسلم

   .)٣(لوجود النص المحكم الدال على ذلك في القرآن الكريم ؛نبوة أحد من األنبياء

                                                 
  .على مدرسي الكعبي :، للمحقق٧ – ٤ص : انظر مقدمة تحقيق كتاب تفضيل أمير المؤمنين - ١

  .٤٤أوائل المقاالت، ص  -٢

فرقوا بين اهللا ورسله ويقولون إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن ي: "يقول تعالى -٣

أوالئك هم الكافرون حقا * نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال 

صريحة وقاطعة في كفر من  واآليات .١٥١ – ١٥٠: ، النساء "وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

وجحدوا نبوة  كاليهود الذين آمنوا بكثير من األنبياء  :آمن ببعض األنبياء وجحد ببعض

عيسى ومحمد عليهما صلوات اهللا وسالمه، وكالنصارى الذين آمنوا باألنبياء وجحدوا نبوة 

تفسير اآليات هذا ر مفسروا اإلمامية االثني عشرية وقد أق. محمد صلى اهللا عليه وسلم

القمي ففسرها تفسيرا حملها فيه على من آمنوا بمحمد علي بن إبراهيم التفسير، لكن شذ 

انظر في تفصيل . اهللا عليه وسلم وجحدوا إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى

، ألبي جعفر الطوسي، تحقيق ٣٧٤، ص ٣تفسير التبيان، جزء : ذلك على سبيل المثال

إيران، الطبعة األولى،  –أحمد حبيب قصير العاملي، نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم 

ت (، للفيض الكاشاني ٢٤٩ص ، ١جزء ر األصفى، التفسي: انظر كذلكو . هـ١٤٠٩سنة 

قم  ، تحقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي،)هـ١٠٩١

 .١٥٧، ص ١تفسير القمي، جزء : وانظر أيضا .هـ١٤١٨الطبعة األولى، سنة  إيران، –
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وهي كون النبوة واإلمامة بمنزلة واحدة من جهة وجوب (وهذه النتيجة 

الطوسي عليها نص كل من الصدوق وأبي جعفر ) اإليمان والكفر بالجحود

واعتقادنا فيمن : "، فيقول الصدوقااعتقاد الطائفة ومذهبه اصراحة وذكرا أنه

جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم واألئمة من بعده، 

أنه كمن جحد نبوة جميع األنبياء عليهم السالم، واعتقادنا فيمن أقر بأمير 

ا ممن بعده من األئمة عليهم السالم، أنه منين عليه السالم وأنكر واحدالمؤ 

بمنزلة من أقر بجميع األنبياء عليهم السالم وأنكر نبوة محمد صلى اهللا عليه 

  .)١("وآله

ظاهر مذهب اإلمامية أن الخارج على أمير : "ويقول أبو جعفر الطوسي

د يقص[ودفع اإلمامة عندهم : "، ثم يقول"المؤمنين عليه السالم والمقاتل له كافر

  .)٢("وجحدها، كدفع النبوة وجحدها سواء] اإلمامية

  

  

                                                 
  .٧٩االعتقادات في دين اإلمامية، ص  -١

  .٢٢٦سبيل الرشاد، ص  االقتصاد الهادي إلى -٢
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  المراجع والمصادر

  .القرآن الكريم -١

  )هـ٦٩٩كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم تـ (البحراني 

قواعد المرام في علم الكالم، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مكتبة آية اهللا  - ٢

  .هـ١٤٠٦العظمى المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة 

  )هـ٦٧٦أبو القاسم جعفر بن الحسن، الملقب بالمحقق تـ (الحلي 

  .الرسالة الماتعية، منشورة آخر كتابه المسلك في أصول الدين - ٣

المسلك في أصول الدين، تحقيق رضا األستادي، طبع مؤسسة الطبع  - ٤

والنشر في اآلستانة الرضوية المقدسة، نشر مجمع البحوث اإلسالمية، مشهد، 

 .هـ١٤١٤ان، الطبعة األولى، سنة إير 

 أبو منصور الحسن بن يوسف، المشهور بابن المطهر الحلي،(الحلي 

  ) هـ ٧٣٦تـ  والملقب بالعالمة،

كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، تحقيق آية اهللا حسن زادة اآلملي،  - ٥

  .هـ١٤١٧مؤسسة نشر اإلسالمي، قم، الطبعة السابعة، سنة 

  .نشر مؤسسة دار الهجرة ف الصدق، مطبعة الصدر،هج الحق وكشن - ٦

  )هـ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تـ (الصدوق 

االعتقادات في دين اإلمامية، تحقيق عصام عبد السيد، دار المفيد للطباعة  - ٧

    .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

   هـ١٤٠٤المكتبة اإلسالمية، قم، الطبعة الرابعة، سنة ) أمالي الصدوق(األمالي  - ٨

  . هـ١٣٧٨، سنة )جهان(عيون أخبار الرضا، دار العالم للنشر  - ٩

من ال يحضره الفقيه، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين  -١٠

  .هـ١٤٣١في الحوزة العلمية، قم، الطبعة الثالثة، سنة 

  )هـ٢٩٠جعفر محمد بن الحسن بن فروخ تـ  أبو(الصفار 

بصائر الدرجات، مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة  -١١

  .هـ١٤٠٤
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  )هـ٤٦٠أبو جعفر الملقب بشيخ الطائفة تـ (الطوسي 

االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، تحقيق حسن سعيد، مطبعة خيام،  -١٢

  .هـ١٤٠٠، سنة نجهلستو نشر مكتبة جامع 

    .هـ١٤١٤دار الثقافة للنشر، قم، الطبعة األولى، سنة ) أمالي الطوسي(األمالي  - ١٣

تفسير التبيان، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، نشر مكتب اإلعالم  -١٤

  .هـ١٤٠٩إيران، الطبعة األولى، سنة  –اإلسالمي، قم 

الشيخ رضا  المسائل الحائريات، منشورة ضمن الرسائل العشر، تصحيح -١٥

  .إيران –مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم  األستادي،

  )هـ٤١٥تـ  القاضي المعتزلي(عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 

تحقيق د عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الطبعة  شرح األصول الخمسة، -١٦

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثالثة، سنة 

ح ونشر األب جين يوسف اليسوعي، المطبعة المحيط بالتكليف، تصحي -١٧

   .الكاثوليكية، بيروت

  على مدرسي الكعبي

  .مقدمة تحقيق كتاب تفضيل أمير المؤمنين للمفيد -١٨

  ) هـ٣٢٠أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش تـ ( العياشي 

  .هـ١٣٨٠تفسير العياشي، المطبعة العلمية، طهران، سنة  -١٩

  )هـ٥٠٥د محمد بن محمد تـ اإلمام أبو حام(الغزالي 

المنقذ من الضالل، نشره الدكتور عبد الحليم محمود مع أبحاث في  -٢٠

  .التصوف ودراسات عن اإلمام الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرة

  ) علي بن إبراهيم، عاش في القرن الثالث الهجري(القمي 

  .هـ١٤٠٤، سنة تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة -٢١

  )هـ١٠٩١محمد بن المرتضى، المشهور بالفيض الكاشاني تـ (الكاشاني 

التفسير األصفى، تحقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، نشر  -٢٢

  .هـ١٤١٨إيران، الطبعة األولى، سنة  –مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم 
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اإلسالم تـ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق، الملقب بثقة (الكليني 

  )هـ٣٢٩

هجرة  ١٣٦٥الكافي، دار الكتب اإلسالمية، طهران، الطبعة الرابعة، سنة  -٢٣

  .شمسية

  )هـ٤٣٦الشريف علي بن الحسين الموسوي البغدادي تـ (المرتضى 

الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة، منشورة ضمن الجزء الثاني من رسائل  -٢٤

يد أحمد الحسيني، مطبعة الخيام، نشر الشريف المرتضى، تقديم وٕاشراف الس

   . هـ١٤٠٥إيران، سنة  –دار القرآن الكريم، قم 

  )هـ٤١٣محمد بن محمد بن النعمان تـ (المفيد 

االختصاص، نشر المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد، قم، الطبعة  -٢٥

   . هـ١٤١٣األولى، سنة 

نجاني الخوئيني ، دار أوائل المقاالت، تحقيق إبراهيم األنصاري الز  -٢٦

  .هـ١٤١٤المفيد، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

تفضيل أمير المؤمنين، تحقيق علي مدرسي الكعبي، دار المفيد، بيروت،  -٢٧

  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية، سنة 

دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة  النكت االعتقادية، -٢٨

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثانية، سنة 
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  الموضوعات) فهرس(ثبت 

  رقم الصفحة  البيان

  .مقدمة

  

  :حكم بعثة األنبياء ونصب األئمة: المبحث األول

  .حكم بعثة األنبياء

  .حكم نصب األئمة

  

  :أبرز خصائص النبوة واإلمامة: المبحث الثاني

  .النبي واإلمام بينالتلقي عن اهللا : أوال

  .العصمة بين النبي واإلمام: ثانيا

  .الداللة على صدق الدعوى بين النبي واإلمام: اثالث

  

 ومنزلــة التفاضــل بــين النبــي واإلمــام: ثالــثالمبحــث ال

  :منهمااإليمان والجحود بكل 

  .التفاضل بين النبي واإلمام

  .بالنبوة واإلمامةمنزلة اإليمان والجحود 

  

  .المراجع والمصادر
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(Summary) 
 

the relationship between Prophecy and Imamate at 
doctrine of Twelver Imami  Shia  
(Analysis and Comparison study) 

 
this study deals with a problem about the relationship 
between Prophecy and Imamate at doctrine of Twelver 
Imami  Shia. we can Specify this problem in Exact and 
Clear question: is there a real difference  between Prophecy 
and Imamate, or it just a difference in the name with an 
Agreement in the Meaning? 
 
(keyboard): 
Shia, imamate, religion, Doctrine, Prophecy, Islamic Philosophy.   
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