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 الخلاصة
مام علي ا لى ابنه  عصيمة لتعياليم التحيديات مين العدييد فيي تسيببت والتيي البلاغة، نهج رسائل ا هم من واحدة( السلام عليهما) الحسن تعتبر وصية الأ 

 ليسيوا معصيومين مين الأ ئمية ا ن الرسيالة، هيذه بتحليل السلفيين علماء ا حد الجميعان الرحمان يستنتج عبد الصدد، هذا في. مذهب التشيع في ئمةالأ  
مام  النقيدبالأسيتعانة بمينهج  النظريية هيذه انتقياد سييتم الدراسية، هيذه فيي. البلاغية نهيج مع العصمة تعاليم توافق عدم ويثبت ،(ع) علي وجهة نظر الأ 

 واليذنب؛ الخطيئية مفهيوم ميع تتعيارل العصيمة ليأ وا ن مين بنيي ا دم، المخاطيب فيي هيذه الرسيالة هيو ا ن اليداخلي النقد في بينا .والخارجي الداخلي
 ليأ النظريية بينيا ا ن هيذه الخارجي، النقد في. اللدني ا لى الله علمه والمصعوم يحتاج في فالأ وامر والنواهي الموجهة ا لى المعصوم ذات جانب ا رشادي

 .العصمة تعاليم شرح من خلالها تم والتي البلاغة، فقرات نهج مختلف مع تتفق
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 المقدمة
مام عليي ا ليى ابنيه  مين واحيدة( السيلام عليهميا) الحسين تعتبر وصية الأ 

البلاغيية والتييي تحتييوي علييى تعيياليم ا خلاقييية وتربوييية  نهييج رسييائل ا هييم
 ا خيير ا مييام ا لييى يكتييب ا ماميياً  فييي ا ن الرسييالة هييذه هامية. وتكميين ا همييية

الواجبيييات وتجنيييب  ومعصيييوم ا ليييى معصيييوم ا خييير، موصيييياً ا يييياه بيييا داء
 ا لييى الرسييالة فقييرات هييذه بعييض ا دت الصييدد، هييذا فييي. المحظييورات

 ميع يتوافيق ظاهرهيا ليأ ليأ ن العلمياء، ة بيينالبحوث الكلاميي من العديد
 مصيباح) للشييعة الأ ساسيية تعتبير مين المعتقيدات والتي الأ ئمة، عصمة
 بمن فييهم النبيي( ع)ا ن الأ نبياء  الشيعة يعتقد. 9 (23: م2192 يزدي،
 ا و كبييرة خطيئية، ارتكياب ا يية عن حياتهم في معصومون( ص)محمد 
 فيا ن وبالتيالي(. 42: 9394 مفييد،) مقصيودة غيير ا و مقصيودة صغيرة،
 السيمة هيذه يتمتعون بمثيل ،(ع) الأ نبياء خلفاء هم الذين ،(ع) الأ ئمة

 (.45: 9394 مفيد،)الذنوب  من نوع ا ي يرتكبون ولأ
 سييلفي عييالم وهييو الجميعييان، اللييه عبييد بيين الييرحمن يتطييرق عبييد

لكتياب  راشيدة قيراءة" كتابيه في الشيعية ا لى دراسة المعتقدات وهابي،
هييذا  ينتقييد الرسييالة، هييذه فقييرات مختلييف باسييتخدام. 2"لبلاغييةنهييج ا

مامة مثل معتقداتهم ومبادئ الشيعية التعاليم العالم مختلف  هيذا في. الأ 
ثبيات البلاغة نهج استخدام ا لى الجميعان يسعى الصدد، الأ سيس  ا ن لأ 
 والقييم، المهيم الشييعي الكتياب هيذا في مكانة هامة ا لى تفتقر الشيعية

 .المعتمدة مصادرهم من باستنتاج سليم يتمتعون لأ الشيعة وا ن
لتعياليم  اليدقيق التي تطرق فيها الجميعيان ا ليى النقيد الحالأت ومن

 وفقييياً . الشييييعي الميييذهب فيييي( ع) الأ ئمييية عصيييمة الشييييعة، تعييياليم
 ا ييية يرتكبييون لييأ ،(ع) الأ نبييياء مثييل( ع) الأ ئميية الشيييعية، للمعتقييدات

(. 14 :9393 الصييدوق،) كلهييا حييياتهم كبيييرة ا و صييغيرة فييي خطيئيية
 مين معصيومين ليسيوا( ع) الأ ئمية ا ن ا ثبيات الجميعيان يحياول ، لذلك
يقيوم  وبالتيالي،. البلاغية نهيج فيي معينية ومفياهيم عناصر تحديد خلال

 مختلفييية مراحيييل خليييال الرسيييالة هيييذه مييين مختلفييية ا جيييزاء بدراسييية
 (.41: 9327 الجميعان،)

 هييذه فييي الييواردة بيروالتعييا المصييطلحات فييا ن نظييره، وجهيية ميين
 حييث يشيعر ابنيه، تعتبير عين عاطفية واليد رؤوف عطيوف عليى الرسالة
العصيمة  ميع متوافيق ا مير غيير بالتا كيد وهو وكماله، هدايته حيال بالقلق

                                                                                           

. يعتقد بعض العلماء الشيعة ا ن ا مير المؤمنين )ع( كتب هيذه الوصيية لمحميد بين حنفيية 9
(. ويبييدو ا ن ابين ميييثم البحرانيي قييد قبيل هييذه النظريية نفسييها 291م: 9116)ابين طياووس، 

(. ا ذا كان هذا هو الحال، وبسبب عدم عصمة المرسيل ا لييه، فلين 9/5 :9397)البحراني ،
مام. وميع ذليك، يعتقيد المشيهورون مين المحيدثين ا ن  يكون هناك ا ي تناقض مع عصمة الأ 

مام الحسن )ع( )انظر: ابن شعبه الحراني،  ؛ الحير العياملي،  68 :9313المرسل ا ليه هو الأ 
 .(918 /73: 9314؛ المجلسي، 971/ 27: 9311

شارة ا لى ا ن السلفيين قاموا بالكثير من الدعاية حيول هيذا الكتياب، وفيي بعيض 2 . تجدر الأ 
يرانيين.   السنوات قاموا خلال فترة الحج بتوزيعه على الحجاج الأ 

بسيبب عصيمته  المعصوم يبل  السيعادة لأ ن(. 43: 9327 ،الجميعان)
 .عن ارتكاب الذنوب

فيي دراسية  جامعيانال ا سيلوب سينقوم باسيتخدام الدراسية، هذه في
 البلاغية نهيج اسيتخدام سينحاول لذلك،. الصدد هذا في نقدية لنظريته
 الأ ييات الأسيتعانة بيبعض مين اليرغم عليى المؤليف، هيذا لنقص حجيج

 .الغرل هذا لتحقيق الأ حيان بعض في القرا نية
 

مام القائمة على الهداية  سمات الأ 
 ت عصيمة الأ ئمية،فيي ا ثبيا الشيعة يقدمها المفكرون التي ومن البراهين

مييام القائمية علييى الهدايية، ميام ا ن بييالقول سيمات الأ  البشيير  قائيد هييو الأ 
 صييحيحة غييير طاعتييه فييا ن ذنبيياً، ا و خطيئيية ارتكييب فييا ذا ومرشييدهم،

مييام بعبييارة و (.9/437: 9391كراكجييي،)  هييو ا مييين اللييه ا خييرى، الأ 
تطبييق  فيي الأ خطياء ارتكيب فيا ذا والنياس، اليدين عليى وتعيالى سبحانه

لهية،الأ ح ليأ  المجلسيي،) ا مامياً  يكيون ا ن على قادراً  يكون فلن كام الأ 
مامية بعيد الهدايية دائمياً  القرا ن يذكر لذلك،(. 31: تاريخ : الأ نبيياء) الأ 
 ا ذا لييييم يكيييين (.9/272: 9397الطباطبييييائي،( )23: السييييجدة ؛ 74

مييام اقتييران  فييا ن ،(الصييغائر ا و الكبييائر)معصييوماً وارتكييب الييذنوب  الأ 
مامة يخبر  لأ الله لأ ن ذا معنى، يكون لن القرا نية الأ يات هداية فيبال الأ 

 .وكاذب واقعي عن ا مر غير
 عليى( ع) الميؤمنين ا ميير الوصية في تا كييد هذه ا جزاء ا هم ويتمثل ا حد

مييام فيهييا الييدهر، حيييث ذكّيير الييدنيا وا حييداث اسييتقرار عييدم  بالوفيياة( ع) الأ 
 مين. ينصل بعدم التعلق بهيا اليوبالت للدنيا وا حداثها؛ المستقرة غير والطبيعة
 والمفياهيم العناصير تحدييد ا ليى الجميعيان يسيعى البنيد، هيذا تحلييل خلال
مام لعصمة الشيعية تنقض النظرة التي ينَ ».الأ  ... ا  لَيى الَْمْولُيود  الَْوال يد  الَْفيان   م 

ييال ك  َسييب يَل َمييْن َقييْد َهَلييَك َغييَرل  الْ  ييل  َمييا َلييأ ُيييْدر ُك السَّ يَنيية  الُْمَؤمِّ أَْسييَقام  َو َره 
ييير   ر  الُْغيُرور  َو َغيير يم  الَْمَناَييا َو اَس  نَْيا َو َتيياج  يَّيية  الَْمَصيائ ب  َو َعْبييد  اليدُّ اْلأَيَّيام  َو َرم 
الَْميييْوت  َو َحل ييييف  الُْهُميييوم  َو َقييير ين  اْليييأَْحَزان  َو نُُصيييب  اْلأ َفيييات  َو َصييير يع  

 َ َهَوات  َو َخل يَفة  اْلأ  (.419: 9393)الشريف الرضي، «ْمَوات.الشَّ
مام الحسن ابن  ا ن التعابير المشار ا ليها ا علاه تتناقض مع عصمة الأ 
ميييام عليييي عليهميييا السيييلام. فكييييف تتغليييب شيييهوات اليييدنيا عليييى  الأ 

مييام يتحييدث المعصييوم؟ هييل  معانيهييا يفهييم )ع( عيين ا مييور لييأ علييي الأ 
. معصيوماً  يكون لن الحالة، هذه في مجدية؟ غير فهي كلمات وبالتالي

 هيذه مثيل فيا ن معصيومان،( ع) الحسين وابنيه( ع) عليياً  افترضنا ا ن ا ذا
 و(. 27: 9327 الجميعييان،) عصييمة ابنييه مييع تتوافييق لييأ التفسيييرات

هييذه  تنتهكهييا الصييدد هييذا فييي الشيييعية الحجييج فييا ن ا خييرى، بعبييارة
مام الفقرات من وصية  الميذكورة الصفات ا ذا كانت لأ نه علي )ع(، الأ 

ميام لييدى يكيون فليين صيحيحة، لياها ع الييأ خرين  توجييه علييى القيدرة الأ 
 تمتعه بالعصمة. لعدم وا رشادهم
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مام بسمة الهداية  نقد عدم تمتع الأ 
مام علي )ع( يوجه هذه الوصية ا لى بنيي ا دم  سلام ا ن الأ  يعتقد فيض الأ 
مام الحسن )ع( فحسب، حيث ا ن بعض الكلمات مثل عبيد  وليس للا 

ميام )ع( ومقيام عصيمته )فييض  الدنيا وتاجر الغرور لأ تتناسب وشا ن الأ 
سييلام،  مييام فييا ن ، . لييذلك(117-110 / 5: 9471الأ   علييي هييدف الأ 

 كان ا ذا لأ نه. استخدامها من قبل كافة الأ فراد هذه الوصية هو في( ع)
مييام علييي  معصييوماً ا خيير، ا ماميياً  يعييظ معصييوماً، ا ماميياً  باعتبيياره( ع) الأ 

 ليين تكييون مفيييدة والتييي صييمة،فسييوف يسييتخدم عبييارات تناسييب الع
لهية بالعلوم ونظراً لأ ن كلاً منهما يتمتع. للا خرين وعدم وجود شيء  الأ 

 بالنسيبة لليا خرين، فلين تكيون هيذه الوصيية ذات فائيدة مخفي عنهما،
 وعلى لذلك، ونتيجة. بهم متعلقة تكن الوصية لم ا ن الأ خرون وسيزعم
مام ا ن من الرغم  صوم مخاطب الوصيية،المع قد جعل ابنه( ع) علي الأ 

لأ سييما وا ن  استخدامها من قبل كافة الناس، هو الرئيسي لكن الهدف
المخاطييب يييدل علييى ا ن الوصييية موجهيية لكييل  صييفات عيين التعبييير
مخاطيب هيذه الوصيية  ا ن مين اليرغم عليى الصفات، هذه لديه شخص

مام هو  (.97-90: م2192 يزدي، مصباح( )ع) حسن الأ 
غة استدلأل الجميعان في هذا الجزء، وتنقض فقرات من نهج البلا

مام علي )ع( ا ل محميد بنجيوم السيماء السياطعة قائلياً:  حيث يشبه الأ 
ييَماء  ا  َذا َخييَوى نَْجييم  َطَلييَع  ا  نَّ َمَثييَل ا ل  » ييد  )ص( َكَمَثييل  نُُجييوم  السَّ ُمَحمَّ

ييَنائ ُع وَ  ييَن اللَّييه  ف يييُكُم الصَّ اََراكُييْم َمييا كُْنييُتْم  نَْجييم  َفَكيياَنَُّكْم َقييْد َتَكاَمَلييْت م 
(. ا ن تشييييبيه ا ل محمييييد 934: 9393)الشييييريف الرضييييي، « َتييييا ُْملُون

رشاد البشير فيي سيبيل الليه  ثني عشر لأ  بالنجوم يعني ا ن هداية الأ ئمة الأ 
. وكميا تشيرق 4تشبه النجوم التي ترشد البشير فيي ظلميات البير والبحير

مييا م الييذي نجميية جديييدة بغييروب ا خييرى، يحييل ا مييام جديييد خليفيية للا 
: 9311استشييهد. وهكييذا فييا ن هداييية الأ ئميية دائميية )هاشييمي خييوئي، 

7/949  .) 
 َدَعييائ مُ  ُهييمْ »... كمييا يبييين علييي )ع( حييول ا هييل البیييت قائليياً: 

ْسييَلام   (. ا ن 450: 9393 )الشييريف الرضييي،« ال أْعت َصييام َو َوَلييأئ جُ  اْلأ  
لمجتمع الغيارق ا هل البيت عليهم السلام مرجع الخلق الذي يلجا  ا ليه ا

(، ليأ سييما 3/544: 9397في الجهيل مين عيذاب اليأ خرة )البحرانيي،
 :م9100وا ن الأعتصام في اللغة يعني التمسك بشييء ميا )ابين اليأ ثير، 

 (، ولذلك يتمسك الأ خرون بالأ ئمة نظراً لأ نهم لأ يضلون.231 /4
النيياس ا لييى )ع(  میيير المييومنینيييدعو ا  ، وتا كيييداً علييى هييذا الييأ مر

: قائلاً )ع( وتجنب الضلال باتباع ا هل البيت و لهداية والرشد التماس ا
ي»...  فُيييوا الَّييذ  فُييوا الرُّْشيييَد َحتَّييى َتْعر  َُّكييْم لَيييْن َتْعر  ... َتَرَكيييه اْعَلُمييوا اَن

ْنييد  اَْهل ييه  َفييا  نَُّهْم َعييْيشُ  ييْن ع  ُسييوا َذل ييَك م  ْلييم   َفالَْتم   «الَْجْهييل   َو َمييْوتُ  الْع 

                                                                                           

ْلَنا  َوُهَو الَّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم ل َتْهَتُدوا ب ها في. »4 اْلأ يات  ل َقْوم  ظُلُمات  الَْبرِّ َو الَْبْحر  َقْد فَصَّ
 (.17الأ نعام: «)َيْعَلُمونَ 

سييمة  فييا ن لييذلك، ونتيجيية (.215-214: 9393، يشييريف الرضييال)
وهيييي تثبيييت  ا يضييياً  مؤكيييدة" البلاغييية نهيييج" فيييي( ع) هدايييية الأ ئمييية

 .عصمتهم
وقد ا كد ا ميير الميؤمنين علييه السيلام فيي خطبية ا خيرى عليى هيذه 

ْم نَب ييُِّكْم َفيالَْزُموا َسيْمَتُهْم َو اتَّب ُعيوا اََثيَرهُ  َبْييت   انُْظيُروا اَْهيلَ : »السمة قائلاً 
ييُدوكُْم ف يي َرًدى َفيا  ْن لََبيُدوا َفالُْبيُدوا َو  ْن ُهًدى َو لَْن ُيع  َفَلْن ُيْخر ُجوكُْم م 
ُروا َعيييْنُهْم  يييلُّوا َو َليييأ َتَتييياَخَّ ا  ْن نََهُضيييوا َفانَْهُضيييوا َو َليييأ َتْسيييب ُقوُهْم َفَتض 

 (.934: 9393الشريف الرضي، «)َفَتْهل ُكوا.
ظ ا ن الفقييرة الييأ ولى ميين وصييية بييالنظر ا لييى مييا تقييدم ذكييره، نليياح

مام الحسن عليهما السلام:  مام علي ا لى ابنه الأ  نَ الأ  ... الَْوال د  الَْفان   "م 
ييال ك  َسييب يَل َميْن َقييْد َهَلييَك َغييَرل   ييل  َمييا َليأ ُيييْدر ُك السَّ ا  لَيى الَْمْولُييود  الُْمَؤمِّ

يَّية  الَْمَصي يَنة  اْلأَيَّام  َو َرم  ر  الُْغيُرور  َو اْلأَْسَقام  َو َره  نَْيا َو َتياج  ائ ب  َو َعْبيد  اليدُّ
ير  الَْمْوت  َو َحل ييف  الُْهُميوم  َو َقير ين  اْليأَْحَزان  َو نُُصيب   َغر يم  الَْمَناَيا َو اَس 
يييَهَوات  َو َخل يَفييية  اْلأَْمَوات.")الشيييريف الرضيييي،  اْلأ َفيييات  َو َصييير يع  الشَّ

ت فييي نهييج البلاغيية حييول تتنيياقض مييع بعييض العبييارا( 419: 9393
 هيذه الحالية من ا ية اذي يطرح نفسه هو، السؤال ا ذن،. عصمة الأ ئمة
على ا خير توافقيه  حديث تفضيل جوانب ا هم من الأ خرى؟ نفضلة على

يَقًة َو َعَلى كُلِّ َصَواب  نُوراً َفَما َواَفيَق : »القرا ن مع ا  نَّ َعَلى كُلِّ َحقٍّ َحق 
: 9317، يكلينيال«)َفيَدُعوُه. اللَّيه   ك َتياَب  َما َخالَفَ  ك َتاَب اللَّه  َفُخُذوُه وَ 

بالتالي، نلاحظ ا ن التعابير التي تثبت عصمة الأ ئمة فيي نهيج (. 41 /9
البلاغة مرجحة على العبارات الأ ولى في الوصية نظيراً لأ نهيا تتوافيق ميع 

ي الظَّييال مينالقييرا ن الكييريم ) ن ، كمييا ا  (923: ةبقييرال)( لييأ َينيياُل َعْهييد 
ثبييات بييالبراهين العقلييية، لييأ نهم ا ن لييم يكونييوا  عصييمة الأ ئميية قابليية للا 
معصومين فلا سبب يدعونا ا لى طاعتهم. ا ذن فا ن العبيارات التيي تثبيت 

 عصمة الأ ئمة )ع( مرجحة من الجانب العقلي والنقلي.
 

مام المعصوم لأ يغلبه هوى النفس  الأ 
مام يتمتع الشيعة، نظر وجهة من  مين والتقيوى ا كثير ضييلةالف من بمزيد الأ 
رشياد التوجييه خصوصييات بسيبب المجتميع ا فراد من غيره  الحليي،) والأ 

 كيونهم لهيوى الينفس بسيبب الأ ئمية يتعيرل لين لذلك،(. 212 :9324
 لييديهم الييأ خرين البشيير ا ن حييين فييي. معصييومين وليين يرتكبييوا الييذنوب

 .الذنب والخطيئة من ا يضاً  يعانون كما ا نهم عاطفية، رغبات
مييام مييع تتوافييق لييأ الحجيية هييذه ا ن الجميعييان ويعتقييد ( ع) تعييابير الأ 
َغْيَر اَنِّيي َحْييُث َتَفيرََّد »...  الوصية الموجودة في نهج البلاغة: الواردة في

يي َفَصيَدفَن ي َرا ْي يي َو َصيَرفَن ي َعيْن َهيَواَي َو  ب ي ُدوَن ُهُميوم  النَّياس  َهيمُّ نَْفس 
يْدق  َصرََّح ل ي َمْحُض اَْمر ي فَاَفْ  يب  َو ص  يدٍّ َليأ َيُكيوُن ف ييه  لَع  َضى ب ي ا  لَى ج 

ي َبْل َوَجيْدتَُك كُلِّيي َحتَّيى َكياَنَّ َشيْيئاً لَيْو  ب  َو َوَجْدتَُك َبْعض  َلأ َيُشوبُُه َكذ 
 (.419-412: 9393)الشريف الرضي،  .«اََصاَبَك اََصاَبن ي... 
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مام التي التعابير ا ن  تنكير الفقيرة  هيذه فيي( ع) عليي استخدمها الأ 
 هييوى اليينفس والتفكييير وا بعيياد الفكيير، صييدق مثييل. عصييمته بصييراحة

 هيذه ليأ ن. المعصيوم ا ن هذه الأ مور لأ تنطبق عليى الشيخص. الصريل
 وا ن الأ فكييار صيحيحة، المتحيدث ليسييت ا فكيار ا ن عيين الفقيرات تعبير

 الحاجية وبالتيالي مثل هيوى الينفس، شقت طريقها ا لى داخله، الخاطئة
هيو: هيل يعياني  الجوهري السؤال فا ن السبب، ولهذا. عنه الأبتعاد ا لى

ا م ا نيه ييتمكن  جانيب؟ كيل المعصوم من هوى النفس الذي يقوده ا ليى
 الحيال، هو هذا كان ا ذا(. 49: 9327 الجميعان،) عليه؟ من السيطرة

مام لعصمة الشيعية النظرة فا ن  .منتهكة الأ 
مام علي )ع( ابنه من اللجيوء ا ليى اليوهم  والأ منييات غيير ويحذر الأ 

المجدييية لكييي لييأ يكييون ميين الييذين يمتنعييون عيين القيييام بالأ عمييال 
ْنُهمْ  الَْخْير  َتُكنْ  اَْهلَ  َقار نْ »الصالحة:  رِّ َتب ْن َعيْنُهْم ...  م  َو َباي ْن اَْهَل الشَّ

لرضيي، الشيريف ا«)َو ا  يَّاَك َو ال أتَِّكاَل َعَلى الُْمَنيى َفا  نََّهيا َبَضيائ ُع النَّيْوَكى
ميام عليي )ع( تيدل عليى ا ن عيدم  (.312: 9393 بالتالي فا ن تعابير الأ 

مام الحسن )ع( بسبب وجود هوى النفس لديه.  عصمة الأ 
 خداعيية النيياس بييينالموجييودة  الأختلافييات تكييون ا ن يمكيين كيييف

مام بالنسبة  جمييعمين قبيل الليه ويكيون معصيوماً عين  تعيينيه يتم الذي للا 
مَّ اَْشيَفْقُت اَْن َيلَْتيب َس َعلَْييَك َميا اْخَتَليَف النَّياُس ثُي»؟ والأ خطاء الأنحرافات

ْم. ي الَْتيَبَس َعَليْيه  ْثيَل الَّيذ  يْم م  ْم َو ا َرائ ه  يْن اَْهيَوائ ه  الشيريف الرضيي، «)ف يه  م 
فيا ن  لذلك، ونتيجة. ابنه يرشد الله ا ن يا مل( ع) علياً  . ا ن(413: 9393
 البشير والظيروف مثيل الحالأت عجمي بل ا نهم في ليسوا موجهين، الأ ئمة

رشاد )الجميعان،  التوجيه ا لى يحتاجون الأ خرين،  .(43: 9327والأ 
 

مام من هوى النفس  نقد عصمة الأ 
 تتعيارل فا ن القدرة عليى ارتكياب اليذنوب ليأ للمتكلمين الشيعة، وفقاً 
 يفكيير ا و يتخيييل المعصييوم ا ن للشييخص يمكيين بالتييالي،. العصييمة مييع

يتنيياقض مييع  الخطيئيية فعيل ا ن. نياقض مييع عصييمتهتت لييأ مختلفيية با شيياء
 وا بعياد الفكير، صيدق مثيل عبارات تتناقض لأ لذلك، ونتيجة. العصمة

 .مع عصمة المخاطب الصريل هوى النفس والتفكير
ولأ يتطلب هذا النوع من التعابير ا ن لأ يكون ا مير المؤمنين )ع( قبيل 

، بل ا نه كان عليى عليم كتابة هذه الوصية عالماً بالدنيا والأ خرة ا و الموت
بها دائماً، لكن هذه الحالية تصيبل ا قيوى فيي مرحلية الشييخوخة وتجعيل 

نسان يشعر با خرته )ابن ا بي الحديد، (. ومميا ييدل عليى 9/50: 9313الأ 
هذا اليأ مر تعبيير ا ميير الميؤمنين )ع( عين سيبب قبيول الخلافية بالتفصييل، 

 َليأَلَْفْيُتْم ُدنَْيياكُمْ »... مبيناً ا ن الدنيا لأ تساوي عنده ا كثر مين عفطية عنيز 
ييْن َعْفَطيية  َعْنييز   ي م  ْنييد  ه  اَْزَهييَد ع  . (51: 9393الشييريف الرضييي، «)َهييذ 

ولذلك فا ن التعيابير التيي يسيتدل بهيا الجميعيان فيي هيذا الجيزء، ليأ تبيين 
مام، بل تبين غلبة التفكير بالله )ابين ا بيي الحدييد، : 9313عدم عصمة الأ 

 لتفكير بالدنيا وشؤونها.(. و تراجع ا41-51/ 94

يْنُهْم" الَْخْيير  َتُكينْ  اَْهلَ  "َقار نْ  ا ن عبارات يرِّ َتيب ْن  م  "َو َبياي ْن اَْهيَل الشَّ
مين الجانيب المنطقيي، ليأ يتوقيف صيدق . هي عبارات شيرطيةَعْنُهْم" 

العبارة الشرطبة على صدق المقيدم ا و التيالي لوحيده، بيل يتوقيف عليى 
(. وميين هييذا المنطلييق، فييا ن 43: 9315 صييدق الشييرط )ابيين سييينا،

مضمون هذا النوع من القضيايا ليأ ينطيوي عليى عيدم كيون المخاطيب 
مييين ا هيييل الخيييير ا و كونيييه مييين ا هيييل الشييير، بيييل تبيييين حكمييياً عامييياً 

ا ي ا ن من يجالس ا هل الخير يصبل  (.9/234: م2114)المازندراني، 
 منهم ومن يبتعد عن الأ شرار لأ يكون منهم.

"َو ا  يَّياَك َو ال أتَِّكياَل َعَليى الُْمَنيى ة قضيیفيا ن معنيی، البناًء على هيذا 
قضييية شييرطية، بالتييالي فا نهييا لييأ تتطلييب صييدق  َفا  نََّهييا َبَضييائ ُع النَّييْوَكى"

لَيْو كياَن : »المقدم ا و التالي في المخاطب. ولهذا المدعى شاهد قرا ني
َّ اللَّييُه لََفَسييَدتا مييا ا ل َهيية  ا  لييأ لكييي تكييون هييذه الأ ييية و( 22نبیيياء: لأ  )ا «فيه 

رغيم ا نهيا  لأ يتطلب الأ مر وجيود ا لهيين فيي السيماء واليأ رل،، صادقة
 .  قضية شرطية صحيحة

ينفيي ، في التعابير التي يستخدمها ا مير المؤمنين )ع( حيول ا هيل البييت
فييي ختليياف لأمور والييأ  االأشييتباه فييي ، عيينهم ا ي نييوع ميين هييوى اليينفس

ْليم   ُهيْم َعيْيشُ [: »الينفس والنياجم عين هيوى]ة عقیيدالنظر ووجهات ال َو  الْع 
مْ  الَْجْهل   َمْوتُ  ه  لْم  لُْمُهْم َعْن ع  َلأ يَُخيال ُفوَن الَْحيقَّ َو َليأ َيْخَتل ُفيوَن  يُْخب ُركُْم ح 

يه  َو انَْقَطييَع ل َسيانُُه َعييْن َمْنب ت يه . يُل َعييْن ُمَقام  )الشييريف  «ف ييه  ... َو انْييَزاَح الَْباط 
وفنيياء  المعرفيية ا ي حييياة التعييابير، ا ن هييذه(. 457-450: 9393الرضييي، 
 وعييودة حولهييا، اختليياف وجييود وعييدم الحقيقيية عييدم معارضيية الجهييل،
 عليى تيدل واجتثياث الباطيل مين جيذوره، جيانبهم، من مكانها ا لى الحقيقة
 الأ ئمية يتيا ثر ليأ ليذلك، ونتيجية. يقيني وعدم وجود هوى الينفس علم وجود

 معصومون. فهم نفس وبالتاليوهوى ال العاطفية بالرغبات
 

 الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكر
لليا مر بيالمعروف  خاضيعين يكونيوا ا ن فيجيب خطيئية، الأ ئمة ارتكب ا ذا

 الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكير ا مير عيام وليأ لأ ن. والنهي عن المنكر
لين تكيون  الحالية هذه وفي محددة، جماعة ا و معين شخص يقتصر على

مامة  (.443 :9394 الحلي،)لأ يجب اتباعهم  وبالتالي ة بهم،لأئق الأ 
فيبيين عيدة فقيرات مين ، ويا خذ الجميعان هذا اليأ مر بعيين الأعتبيار

يَك ب َتْقيَوى اللَّيه  اَْي ُبَنييَّ َو لُيُزوم  اَْمير ه  َو : »نهج البلاغة لنقضه َفا  نِّي ا وص 
ْكر ه  َو ال أْعت َصييام ... َفاَ  َميياَرة  َقْلب ييَك ب ييذ  َرَتييَك ع  ْصييل ْل َمْثييَواَك َو َلييأ َتب ييْع ا خ 

يْك  َطاَب ف يَما لَْم تَُكلَّيْف َو اَْمس  ب ُدنَْياَك َو َدع  الَْقْوَل ف يَما َلأ َتْعر ُف َو الْخ 
يْن  يَلال  َخْيير  م  ْنيَد َحْييَرة  الضَّ ْفيَت َضيَلالََتُه َفيا  نَّ الَْكيفَّ ع  َعْن َطر يق  ا  َذا خ 

 (.412: 9393)الشريف الرضي، .«ُركُوب  اْلأَْهَوال  
 بينمييا يعلييم ا ن يوصييي معصييوم معصييوماً ا خيير بعمييل الخييير، لميياذا

 اليأ كثر والسيؤال ذنبياً؟ ا و خطيئية يرتكيب ليأ وا نه صحيحة ا فعاله جميع
 وتلبييية بتقييوى اللييه( ع) الحسيين( ع) علييي يوصييي لميياذا هييو، ا همييية

حيياء يرشده ثم وصاياه، لمعصيوم ا يتبيع ا ليأ اليوعظ؟ خليال مين قلبيه لأ 



 
مام علي  25                                                                     عانيالرحمن الجم عبد يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

 

 ا خيرى، وبعبيارة ليه؟ وفقاً  ا فعاله منهجاً محدداً ويمارس سلوكه في دوماً 
 يعياني وليأ حياتيه محيددة فيي طريقية دائما المعصوم لديه الشخص فا ن
 ليذلك،(. 42: 9327 الجميعيان،)وهوى النفس  العاطفية الرغبات من
 لها هنا. معنى لأ الله نصيحته بتقوى فا ن

مام  علياً )ع( يتطرق لتعيابير مثيل النهيي عين والأ هم من ذلك ا ن الأ 
نسيان معرفية بهيا،  بيع الدنيا بالأ خرة والتحدث عن الأ مور التي لييس للا 

مام ليس معصيوماً  ، بتعبيير ا خير(. 42: المصدرالنفسيه) مما يثبت ا ن الأ 
)ع( ي عليهذه الأ مور ولذلك قيام حسن )ع( من الممكن ا ن يخالف ال
 .  بتوصيته بتجنب مخالفتها

مام علي )ع( ابنه بالأكتفاء بما فرضه الليه تعيالى والأ خيذ ينصل الأ  
َو اْعَليْم َييا ُبَنييَّ : » بما مضى عليه الأ ولون والصالحون مين ا هيل البييت

يَّت ي َتْقَوى اللَّه  َو ال أْقت َصاُر َعَلى َميا  ْن َوص  ذ  ب ه  ا  لَيَّ م  اَنَّ اََحبَّ َما اَنَْت ا خ 
ييْن ا َبائ يييَك َو َفَرَضييُه اللَّيييُه َعَلْيييَك َو  لُوَن م  اْلأَْخيييُذ ب َمييا َمَضيييى َعَلْيييه  اْليييأَوَّ

ْن اَْهل  َبْيت َك. ال ُحوَن م  ثم يقول (. 413: 9393الشريف الرضي، «)الصَّ
مام علي )ع( بيا ن كيل عميل يحتياج ا ليى تفكيير وتيدبير وليذلك ليأ . الأ 

لهي ْن اَْهل  َبْيت َك َفا  نَُّهْم لَيْم : »يجب انتظار الوحي الأ  َييَدُعوا اَْن نََظيُروا م 
ر  َو َفكَُّروا َكَما اَنَْت ُمَفكِّير . ْم َكَما اَنَْت نَاظ  ه  الشيريف الرضيي، «)ل أَنُْفس 

 (.45: 9327( )الجمیعان، 413: 9393
مام علي )ع( نصييحة ابنيه بتجنيب الوقيوع فيي الشيبهات  ويتابع الأ 

م  َو َتعَ : »قائلاً  يُبَهات  َو ُعَليق  َفْلَيُكْن َطَلُبيَك َذل يَك ب يَتَفهُّ لُّيم  َليأ ب َتيَورُّط  الشُّ
. َّييَك »(؛ 413-415: 9393الشييريف الرضييي، «)الُْخُصييوَمات  َفيياْعَلْم اَن

ين  َميْن َخيَبَ  اَْو  ا  نََّما َتْخب ُ  الَْعْشَواَء َو َتَتَورَُّط الظَّْلَماَء َو لَْيَس َطال يُب اليدِّ
ْمَساُك َعيْن َذل يَك اَْمَثيلُ  (. 415: 9393الشيريف الرضيي، .«)َخَلَ  َو اْلأ  

نسان صحته من عدمها ا و حلاله مين حراميه . الشبهة عمل لأ يدرك الأ 
مام المعصوم في الشبهات هيل يمكين ؟! ولكن السؤال هو: هل يقع الأ 
ا ذا ليم يكين ؟! لهوى النفس ا ن يضلله كما يفعل بالأ خرين من بنيي ا دم

ميام عليي )ع( ال، الأ مر كيذلك موجيه ا ليى ابنيه فميا هيو معنيى كليام الأ 
 (.45: 9327؟)الجمیعان، 

مييام علييي  فييا ن )ع(، وبالتييالي ونظييراً لوجييود هييذه التعييابير فييي وصييية الأ 
مييام ال غييير معصييوم ووجهيية نظيير الشيييعة خاطئيية فييي هييذا حسيين )ع( الأ 
 .المجال

 

مام  تناسب الأ وامر والنواهي مع عصمة الأ 
ميام المعصيوم،  ا ن يبدو تعنيي انتهياك  ليأالأ وامر والنواهي التي تخاطيب الأ 

 اتبياع فيا ن ولذلك،. يتخطونها ا بداً  الذين لأ لأ تباعه خبر ا نها بل عصمته،
مقابيل  التيوجيهي المبدا   ا ن. المسائل لهذه الأ ولوية سيعطي الأ خرين البشر

فعيل الواجبيات وتيرك  المكليف عليى تحفييز منه المقصود وليس للمولوي
مصلحته في الميا مور  ا لى توجيهه منه هو الوحيد الغرل بل المحظورات،

وميين هييذا  (.3/394: 9310 الصييدر،)بييه ومفسييدته فييي المنهييي عنييه 

رشييادي تكميين فييي توجيييه المييرء ا لييى  المنطلييق، فييا ن حقيقيية الحكييم الأ 
/ 5: 9393مصلحته في الما مور به ومفسدته في المنهيي عنيه )الحكييم، 

ن (. ا ن هييذه الييأ وامر والنييواهي ا رشييادية وليسييت مولوييية، وبالتييالي فييا  244
سبب صدورها يكمن في دفع المكلف ا لى فعل ما ا مر بيه وتيرك ميا نهيي 

 عنه، وهذا لأ يتعارل مع عصمة الأ ئمة )ع(.
تتنافى ميع  العصمة لأ ا ن المتكلمون الشيعة يزعم ذلك، فضلاً عن

 المعصيومون الثنياء يستحق السبب، لهذا. الخطايا ارتكاب على القدرة
 يخضيييع ليييأ فهيييو ليييك،ذ وبخلييياف. تجنيييب ارتكييياب الخطاييييا عليييى

نسياني ا بطال ويتم الدينية، للواجبات المعصيوم  ا ن حيين فيي. جانبيه الأ 
مكلييف مثييل البشيير بالتقيييد بالواجبييات وتييرك المحظييورات  ا يضيياً  هييو
سييبب توجيييه الييأ وامر  فييا ن ، لييذلك ونتيجيية (.445: 9394 الحلييي،)

 المفييد،) الخطاييا فعيل يكمين فيي قدرتيه عليى المعصيوم والنواهي ا لى
ميام والنتيجة(. 995: 9394 ( ع) عليي هي توجيه النصيحة من قبل الأ 

 .العصمة مع متناقضة ا لى ابن الحسن )ع( ليست
ا ن الفقييرات التييي يستشييهد بهييا الجميعييان فييي نقييد وجهيية النظيير 
الشيعية حول المعصوم، تتناقض مع ا ييات مين القيرا ن الكيريم. وتجميع 

سلامية على ا ن النبي محمد )ص( م عصيوم عين ارتكياب كافة الفرق الأ 
(، وعلى الرغم مين 995-994/ 2: 9104المعاصي والخطايا )الرازي، 

ذلك فا ن الله سبحانه وتعالى ييا مره بفعيل الواجبيات وتيرك المحظيورات 
ييَن الْك تيياب  َو اَق ييم  »حيييث يقييول:  ييَي ا  لَْيييَك م  ييلاة. اْتييُل مييا ا وح   «الصَّ

يييع  الْكييياف ريَن َو  ييييا اَيَُّهيييا النَّب ييييُّ اتَّييق  »(؛ 35عنکبييوت: ال) اللَّيييَه َو ليييأ تُط 
ا الَْيتييَم َفليا »(؛ 9حزاب:لأ  )ا «الُْمناف قيَن ا  نَّ اللََّه كاَن َعليماً َحكيما. َفاَمَّ

ا ب ن ْعَمة  َربِّيَك َفَحيدِّث ائ َل َفلا َتْنَهْر َو اَمَّ ا السَّ -99ضيحی: ال) «َتْقَهْر َو اَمَّ
لهي علييى النياس؟ ا لييم . ا ليم يكيين رسيول اللييه )ص( يتليو الييوح(1 ي اليأ 

يكن تقياً ويتجنب اتباع الكفار والمنافقين؟ ا لم يتجنب قهر اليتييم ونهير 
السييائل؟ فلميياذا ا ذن يوجييه تعييالى هييذه الييأ وامر ا لييى رسييول وهييو ا كثيير 
المعصومين كمالأً؟ نستنتج ا ن هذه الأ يات لأ تتناقض مع عصمة النبيي 

د بهيا الجميعيان فيي التيي يستشيه محمد )ص(، وبالتالي فيا ن الفقيرات
 نقد وجهة النظر الشيعية حول المعصوم لأ تنفي عصمة الأ ئمة. 

 

مام ليس كسبياً   علم الأ 
نسيانية  مامية، وكيفيية ا دارة الشيؤون الأ  مام عالم فيما يتعلق بشؤون الأ  الأ 

 :9314والشييريعة، ويييتم ا ثبييات مثييل هييذا الييرا ي بعقلانييية )الطوسييي،
ر الشيعة ، فيا ن الأ ئمية )ع(  مثيل (. لهذا السبب، وفقاً لوجهة نظ491

النبييي محمييد )ص(، يتمتعييون بييالعلم الغيبييي واللييدني. وهكييذا فكلمييا 
: 9321 ا رادوا يكون هذا العلم في متناول يدهم بيا ذن الليه )خيرازي ، 

ا  َذا اََراَد »(. وقد ذكر هذا الأ مر ا يضاً في بعض رواييات الشييعة: 34/ 2
َماُم اَْن َيْعَلَم َشْيئاً اَ  (. 258 /9: 9317)الكلينيي، « ْعَلَميُه اللَّيُه َذل يَك.اْلأ  

 التعلم، ا لى العلم هذا بسبب الأ ئمة يحتاج لأ الشيعية، النظر وجهة في
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 شييبهة فييي ا و هنيياك ا ي خطييا   فليييس كييون هييذا العلييم ا لهييياً، وبسييبب
نسيانية، العليوم والشبهة موجيودان فيي الخطا   لأ ن علمهم،  الكسيبية والأ 

 وجيود عيدم وبسيبب ليذلك، نتيجية. لهيية واللدنييةفيي العليوم الأ   وليس
 الذنوب. ا و يرتكبون الخطيئة فهم لأ في علم الأ ئمة، خطا  

يييرى الجميعييان ا ن هييذا الييأ مر لييأ يتفييق وبعييض الفقييرات فييي نهييج 
... َو اَْكث ييير  ال أْسيييت َخاَرةَ : »...البلاغييية ين  يييْه ف يييي اليييدِّ )الشيييريف  .«َتَفقَّ
" ارة لأ ن عب ،(412-414: 9393الرضي،  ين  ْه ف ي اليدِّ ا مير بالتفقيه "َتَفقَّ

ميام  والتعلم في الدين ا و كونه كسبياً وهذا يتناقض ميع العليم الليدني للا 
 (.  44: 9327)الجمیعان، 

يييتم اللجييوء ا لييى الأسييتخارة . هييذا الييأ مر"اَكْث يير  ال أْسييت َخاَرَة"  وتؤيييد عبييارة
رشياد مين الليه لطلب المساعدة  للوصيول مختلفيةسيبحانه فيي المجاليأت  والأ 

مييام كييان ا ذا. والقييويم الصييحيل الطريييق ا لييى ا ن  يعنييي فهييذا علييم لييدني، للا 
الأ ئميية لييم يكونييوا  ا ن ا لييى الأسييتخارة تشييير فييا ن ثييم وميين. للسييتخارة معنييى

 (.44: 9327)الجمیعان، يعتبرون ا نفسهم معصومين 
سييلام  مييام علييي )ع( ا نييه علييم ابنييه ا ولييأً كتيياب اللييه وشييريعة الأ  ويبييين الأ 

ْسيَلام  : »حكامهوا   ئََك ب تَْعل يم  ك تَاب  اللَّيه  َعيزَّ َو َجيلَّ َو تَا ْو يل يه  َو َشيَرائ ع  الْأ   اَْن اَبْتَد 
ييه . ييه  َو َحَلال ييه  َو َحَرام  ا ذا كييان (. 413: 9393الشييريف الرضييي، «)َو اَْحَكام 

ميام علييى معرفيية بجميييع العلييوم مييام الحسيين )ع( ا لييى العلييم ، الأ  فمييا حاجيية الأ 
 (.  43: 9327؟)الجمیعان، ذي علمه ا ياه والده ال

ميام عليي )ع( مين ابنيه ا ن يفهيم وصييته جييداً ويصيغي ا ليى  ويطلب الأ 
ييَّت ي.: »كلامه ويا خذه على محمل الجد قائلاً  ْم َييا بَُنييَّ َوص  الشيريف «)فََتَفهَّ

ميام الحسين )ع( ليم (. 415: 9393الرضي،  هيذا التعيابير تشيير ا ليى ا ن الأ 
: بل هناك ا شياء ليأ يعليم بهيا ويتعلمهيا مين اليأ خرين، ل شيءيكن يعرف ك

يييْن َذل يييَك...َفيييا  ْن اَْشيييَكَل َعلَْييييَك َشييييْ »   9393)الشيييريف الرضيييي،  «ء  م 
ميام الحسين (. 415: تفيد هذه العبارة بيا ن بعيض العليوم ليم يكين متاحياً للا 

 .(46: 9327)الجمیعان، )ع( 
مام علي  و ائر البشر وليد وليم يكين مثل سحسن)ع( ا ن ال)ع( يؤكد الأ 

ًليا ثُيمَّ : »فتعلم وتقدم فيي علميه، يعرف شيئاً  ُل َميا ُخل ْقيَت ب يه  َجاه  فَا  نَّيَك اَوَّ
عليى )ع( ي ميام عليلأ  ايؤكيد  و(. 415: 9393)الشريف الرضيي، «ُعلِّْمتَ 

ْ »هذا الأ مر قائلاً  َن اْلأَْمر  َو َيَتَحيَُّر ف يه  َرا  يلُّ ف ييه  َو َما اَكَْثَر َما تَْجَهُل م  ُييَك َو َيض 
ُرُه َبْعَد َذل يك مميا ييدل ( 415: 9393)الشيريف الرضيي،  .«َبَصُرَك ثُمَّ تُْبص 

علييى الجهييل بييبعض الييأ مور والحيييرة والضييلال ثييم ا دراكهييا، وهييذا مييا ينفييي 
 .3(47: 9327)الجمیعان، عصمة المخاطب 

                                                                                           

ما كُْنيَت َتيْدري َميا ». ا ن الفقرات التي يستدل بها الجميعان تتناقض مع الأ ية الكريمة التي تقول: 3
نيا َو ا  نَّيَك لَتَْهيدي ا  ليى باد  يْن ع  يماُن َو لك ْن َجَعلْناُه نُوراً نَْهيدي ب يه  َميْن نَشياُء م  يراط   الْك تاُب َو لأَ اْلأ  ص 

(. وكمييا ا ن هييذه الأ ييية لييأ تتنيياقض مييع عصييمة النبييي محمييد )ص(، فييا ن 52شييوری: .«)ُمْسييَتقيم
الفقرات المذكورة لأ تتناقض مع عصمة الأ ئمة. تفييد هيذه الأ يية الكريمية بيا ن النبيي ليم يكين عالمياً 

ت (. وهكييذا فييا ن الفقييرا98/77: 9397لوحييده بييل اسييتمد علمييه ميين اللييه تعييالى )الطباطبييائي، 
 المذكورة تبين ا ن علم الأ ئمة مستمد من الله سبحانه وتعالى. 

مييام الحسيين )ع( غييير معصييوم، فييا نوبنيياًء علييى ذلييك،   ونظييراً لييأ ن الأ 
مييام علييي )ع( يعظييه باتبيياع سيينة النبييي محمييد )ص( لأ جييل النجيياة مثييل  الأ 

َو اْعَلْم َيا ُبَنيَّ اَنَّ اََحداً لَْم ُيْنب ْئ َعن  اللَّيه  ُسيْبَحانَُه َكَميا »: سائر المسلمين
الشيريف «)[ َفياْرَل ب يه  َرائ يداً َو ا  لَيى النََّجياة  َقائ يدا.اَنَْباَ َعْنُه الرَُّسوُل ]ص

 (.47: 9327الجمیعان، ؛416: 9393ي،الرض
مام علياً  ا ن بما يعظه  فا نه ابنه، بمستقبل يثق لأ( ع) طالب ا بي بن الأ 

 يعرفها حتى تلك المبادئ البسيطة التي وا صوله، الدين ومبادئ بتوحيد الله
 و والمخلوقيات، الأ عميال والتيدبر فيي والتفكير مثيل التوحييد مسيلم، كل

َّييُه لَيْو َكياَن ل َربِّيَك َشيير يك  » :وييذكره بصيفة اليأ ول والييأ خر َو اْعَليْم َييا بَُنييَّ اَن
يَفات ه  َو لَك نَّيُه  يه  َو ُسيلَْطان ه  َو لََعَرْفيَت اَفَْعالَيُه َو ص  َلأَتَْتَك ُرُسلُُه َو لََراَْيَت ا ثَاَر ُملْك 

يه  اََحيد  َو َلي د  َكَما َوَصَف نَْفَسُه َلأ يَُضادُُّه ف يي ُملْك  أ َييُزوُل اََبيداً َو لَيْم ا  لَه  َواح 
ر  َبْعَد اْلأَْشَياء  ب َلا ن َهاَيية  َعُظيَم ]اَْن تُثَْبيتَ  ل يَّة  َو ا خ  ل  قَْبَل اْلأَْشَياء  ب َلا اَوَّ [ َيَزْل اَوَّ

: 9393)الشييريف الرضييي،  «َعييْن اَْن تَثُْبييَت ُربُوب يَُّتييُه ب ا  َحاَطيية  قَْلييب  اَْو َبَصيير .
، يؤكد علي )ع( على تعليم ابنيه مين هيذه الجميل وفضلاً عن ذلك(. 416

يَغر  : »والعبارات ثْل يَك اَْن َيْفَعَليُه ف يي ص  يي ل م  فَا  َذا َعَرفَْت َذل َك فَافَْعْل َكَميا َيْنَبغ 
ميييام  (.416: 9393)الشيييريف الرضيييي،  .«َخَطييير ه ...  فهيييل يحتييياج الأ 

الرضيي،  )الشيريف ا خير؟ ا نسيان ا ي مثيل التذكير هذا مثل ا لى( ع) الحسن
 (.48: 9327()الجمیعان، 416: 9393

 

مام الكسبي  نقد علم الأ 
مام علم ا ن من الرغم على  تتماشيى ا رادتيه ا ن ا ليأ ا رادته، على يعتمد الأ 
 جييوادي ا ملييي،)ا لييأ مييا يريييد اللييه يريييد  وليين وغایتييه، اللييه ا رادة مييع

العلم  يعني لأ العلم اللدني ا ن وهي ا خرى نقطة هناك(. 221 :م2191
ميام يحتياج ولييذلك البدايية، منيذ ليهبا كم . علمييه فيي الليه ا لييى دائمياً  الأ 

فا ن الأ مر بالتعلم ينطوي على ا رادته كما ا ن الأستخارة تنطيوي  ولذلك،
رادة لهية بعلم الأ ئمة على الأ  ميام ا ميا بالنسيبة لعليم (.ع) الأ   الليدني، الأ 

مام من ا نسان ا نكار معناه فا ن لميه ع يتعيارل ليأ وبالتيالي ا خير، تعلم الأ 
مام ولأ ن. ا خر علم ا مام مع  البشير مين فضييلة ا كثير يكيون ا ن يجيب الأ 

. الميتعلم مين ا كثير ذا فضيل يكون المعليم العلوم، تعليم ففي الأ خرين،
 ا لييى وهييي تهييدف ا رشييادية، الجييزء هييذا وصييايا فييا ن الصييدد، هييذا فييي

 وبغيض البشيري، العقيل لأ ن المجال، هذا ا لى حكم العقل في التوجيه
 .وعدم الشرك به وتوحيد الله بالتعلم يعترف ريعة،الش عن النظر

ويرفض ا میر المؤمنین )ع( في فقرات من نهيج البلاغية كيون عليم ا هيل 
َعاَية  َو ر َعاَية  َليأ َعْقيَل َسيَماع  »البیت )ع( كسبياً فيقول:  يَن َعْقَل و  َعَقلُوا الدِّ

ْلييم  كَث ييير  َو ُرَعاَتيي  9393، الشييريف الرضييي.« )ُه قَل يييلَو ر َواَييية  َفييا  نَّ ُرَواَة الْع 
(، وبمييا 9444م: 2118(. "وعاييية" تعنييي الحفييظ والفهييم )ا زدي، 458:

" و "ر َواَيية " فيي هيذا الينص، فيا ن المقصيود بالوعايية هيو  ا نها تقابيل "َسيَماع 
 العلم غير الكسبي الذي لأ يحتاج ا لى التعلم. 

ميييام عليييي )ع( فيييي خطبييية ا خيييرى ا هيييل البييييت )ع(  ووصيييف الأ 
يه  َو »مايلي: ك يه  َو َمْوئ يُل ُحْكم  ْلم  ه  َو لََجيا  اَْمير ه  َو َعْيَبيُة ع  رِّ ُع س  ُهْم َمْوض 



 
مام علي  27                                                                     عانيالرحمن الجم عبد يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

 

َنيياَء َظْهيير ه  َو اَْذَهييَب اْرت َعيياَد  ييْم اََقيياَم انْح  ين ييه  ب ه  َبيياُل د  كُُهييوُف كُُتب ييه  َو ج 
ه   (.37: 9393،الشريف الرضي.« )َفَرائ ص 

ضافة م يعتبر ذلك، ا لى بالأ  عليم " البلاغية نهيج" في( ع) ام عليالأ 
مام واحداً  ضافة ا لى سماته الهامية الأ ساسية الشروط من الأ   اليأ خرى بالأ 

هميال مثل : 9393 الرضيي، الشيريف) والرشيوة وتجنيب الظليم عدم الأ 
مام فا ن ، والأ حكام الشروط هذه ا لى وبالنظر(. 981  من فضًلا ا كثر الأ 

ميام ا ذا. لمتفيوق علييهم فيي هيذا المجيا وهو الأ خرين  بحاجية كيان الأ 
 ا فضل مين جمييع ا فيراد المجتميع، يكون فلن معلم، لديه يكون ا ن ا لى
 .والكمال العلم في فضيلة ا كثر سيكون معلمه لأ ن

 ا مييير يعتقييد با نييه ا ن للمييرء يمكيين بييالنظر ا لييى مييا تييم ذكييره، كيييف
 منهج كسبي في العلم؟ لديه البلاغة نهج في( ع) المؤمنين

توجيييه الييأ وامر  فييا ن السييابقة، الأ قسييام فييي اردةالييو للنقيياط ووفقيياً 
مام لأ يتناقض مع عصيمته وسيماته اليأ خرى مثيل العليم  والنواهي ا لى الأ 

فييا ن  لييذلك،. القييدرة والأختيييار نفييي تعنييي العصييمة لييأ لييأ ن اللييدني،
 .الدين المعصوم مكلف بالتفقه في

مييام علييي الجمیعييان،  وميين الفقييرات التييي استشييهد بهييا )ع( تعليييم الأ 
 ووفقيياً  (.413: 9393)الشييريف الرضييي، لأبنييه  يةسييلاملأ  اة شييریعالقييرا ن ولا

ميام، للحجة التيي تنطيوي عليى ا فضييلة المعصيوم مين معصيوم  تعليم فيا ن الأ 
 فيي ذليك، وميع. مرفوضية ا مامته فا ن وبالتالي ا فضلية، ا نه على ا ليه ا خر يُنظر

مام تعليم مام الأ   بعيض يفي ذكير وكميا. القضية هذه مثل تحدث لن ا خر، لأ 
ييُرهُ »(: ع)الحسيين  معلييم تحديييد يييتم لييم الفقييرات، هييذه  «ُعلِّْمييَت؛ تُْبص 

 .حيث استخدمت ا فعال مجهولة( 415: 9393)الشريف الرضي، 
ميام فيا ن البلاغة، نهج المنصوص عليها في النقاط لهذه وفقاً   لييس الأ 

يْن  َلأ يَُقاسُ » المجتمع: في الناس من غيره مثل يد  )ص( م  ه  ب يا ل  ُمَحمَّ َهيذ 
ييْم َمييْن َجييَرْت ن ْعَمييُتُهْم َعلَْيييه  اََبييدا. ى ب ه  يية  اََحييد  َو َلييأ ُيَسييوَّ الشييريف «)اْلأ مَّ

 (.37: 9393الرضي، 
 

مام ليس ظالماً   الأ 
ي ميين ا هييم حجييج المفكييرين الشيييعة قييول اللييه تعييالى  "لييأ َينيياُل َعْهييد 

يَن.")البقرة: ئمية )الحليي، . تبين هذه الأ ية الكريمة قضيية دا(923 الظَّال م 
مييام معصييوماً 274: 9311 (. وميين هييذا المنطلييق، يجييب ا ن يكييون الأ 

طوال عمره، وبميا ا ن حيرف "ليأ" فيي الأ يية الميذكورة يلعيب دور النفيي 
ميام ظالمياً، وبالتيالي فيا ن 9/54: 9325)عاس، (، فلا يمكن ا ن يكون الأ 

 ارتكابه لأ ي ذنب يتناقض مع مفهوم الأ ية الكريمة.
ميام عليي  عين )ع(  حسينفيي فقيرات مين وصييته ابنيه ال)ع( وينهى الأ 

حسان يبُ : »الظلم ويدعوه ا لى الأ  يْن  تُْظَليمَ  اَنْ  َو َلأ تَْظل ْم َكَما َليأ تُح  َو اَْحس 
ييبُّ اَْن يُْحَسييَن ا  لَْيييك فهييل (. 417: 9393الشييريف الرضييي، .«)َكَمييا تُح 

مام علياً لأ يعتبر ابنيه معصيوماً عين  هناك تفسير ا وضل من ذلك يثبت با ن الأ 
لييأ ن النهييي عيين ارتكيياب الظلييم يييوحي بييا ن المخاطييب قييد يرتكبييه  الخطييا ؟

 فييي ا عليياه الأسييتدلأل المييذكور فييا ن ثييم وميين(. 48: 9327)الجمیعييان، 

مام ا ثبات  .البلاغة نهج في ومعتقداتهم الشيعة مبادئ ينتهك عصمة الأ 
 

مام  نقد ا مكانية ارتكاب الظلم من قبل الأ 
الظليم اليذي ليأ يقبيل : ا نيواع ا ليى ثلاثية" لبلاغيةا نهيج" فيي الظلم يقسم

 يرتكيب والذي يقبل المغفيرة مثيل الظليم اليذي المغفرة وهو الشرك بالله،
نسان الخطايا فيه لبعضيهم اليأ خر وهيو  النياس وظلم بعيض بحق نفسه، الأ 

ا ذا ارتكيب الميرء  .(255: 9393مشمول بالقصاص )الشيريف الرضيي، 
مامية، والأ يية  ا ياً من هذه الأ نواع مين الظليم مين  923فهيو ليأ يسيتحق الأ 

سورة البقرة تثبت ذلك. ويصف ا مير المؤمنين )ع( ا هيل البييت فيي نهيج 
الشييريف .«) َلييأ يَُخييال ُفوَن الَْحييقَّ َو َلييأ َيْخَتل ُفييوَن ف يييه»البلاغيية كمييايلي: 

ميام عادليأً غيير 458: 9393، الرضي (. ويتطلب هيذا اليأ مر ا ن يكيون الأ 
 مين على خلاف مع العادلين.ظالم، لأ ن الظال

 التيي اسيتدل بهيا الجميعيان العبيارة فيي النهي الوارد فا ن الصدد، هذا وفي
حسيان، فعيل عيدم ا و الأتصاف بالظلم لأ تعني الأتصياف  بيل بعيدم الخيير والأ 
 ا ن توجييييه اليييأ مر السيييابقة الأ قسيييام بينيييا فيييي. الصيييالل وفعيييل العميييل بيييالظلم

 وبالتيالي،. ليأ يتنيافى ميع عصيمتهم أ ئميةبالمعروف والنهيي عين المنكير ا ليى ال
 هيذه النهي فيي فا ن ا خرى، وبعبارة. فا ن النهي عن الظلم لأ يعني الأتصاف به

 فيا ن ليذلك، ونتيجية. الظليم وقبحيه واضيل شير ليأ ن ذو طابع ا رشادي، العبارة
 ا ن يعنيي ليأ وبالتيالي العقلياني، الحكيم لهيذا توجييه هيو العبيارة هذه في النهي

مام مخاطب الوصية،  .ظالم ،(ع) حسن ا ي الأ 
َو »وهييذه الفقييرة ميين نهييج البلاغيية تشييبه الأ ييية القرا نييية التييي تقييول: 

نْ  )القصيص: .« َكما اَْحَسَن اللَُّه ا  لَْيَك َو لأ َتْبي   الَْفسياَد ف يي اْليأَْرل اَْحس 
حسييان ونهيييه عيين الفسيياد لييأ يعنييي 77 (. ا ن ا ميير النبييي محمييد )ص( بالأ 

 يتنافى مع عصمته. اتصافه با ضدادها ولأ 
 

 الخاتمة
 ا ليى تحلييل السيلفيين، الكتياب وهيو مين الجميعيان، اليرحمن تطرق عبد

مام  عيدم ا ثبيات سياعياً ا ليى عليهميا السيلام، علي لأبنيه الحسين وصية الأ 
ييرى الجميعيان فيي هيذه . مع هذه الوصيية الشيعي تعاليم المذهب توافق

موصي والموصيى كلاهميا الوصية ووفقاً لبعض فقرات نهج البلاغة، ا ن ال
با خيذه لهيذه اليأ مور . من ا بناء ا دم وغير معصيومين عين ارتكياب الخطيئية

 يسيعى الأ ئمية، عصيمة ا ثبيات فيي الشييعية بالحجج بعين الأعتبار وربطها
 .الداخلي التناقض هذا تضخيم الجميعان ا لى
 عليى مبنيية النظريية هيذه فيي الجميعيان حجيج ا ن حقيقة ا لى وبالنظر

 ا ثبتيت الكتياب، هيذا على تركزت التي الحالية الدراسة فا ن ،البلاغة نهج
 البلاغية، نهيج عبيارات باسيتخدام السيلفي الكاتب هذا نظرية صحة عدم
. الكتياب من هيذا ا نحاء مختلفة مشروحة ومفسرة في العصمة تعاليم لأ ن
 النبييي ا لييى ا يضيياً  الكريميية موجهيية القرا نييية الأ يييات فييا ن بعييض ذلييك، ومييع

 .وا له وسلم عليه الله محمد صلى
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 المصادر 
 کریمالقرا ن ال 
  النهايية فيي غرييب الحيديث و  .(م9188أثير، مبيارك بين محميد)الابن

 . قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.الأ ثر
 (9313ابن ا بي الحديد، عبد الحميد بن هبه الله).  شرح نهيج البلاغية

 قم: مكتبة ا ية الله المرعشي النجفي. لأبن ا بي الحديد.
 تحييف العقييول عيين ا ل  .(9313عبه حرانييى، حسيين بيين علييى)ابيين شيي

 . قم: جامعه مدرسين. الرسول صلى الله عليه و ا له
 (9315ابيين سييينا، حسييین بيين عبداللييه). قييم: مرعشييى  .منطييق الشييفاء

 نجفى.
 (م9116ابييين طييياووس، عليييى بييين موسيييى).  كشيييف المحجييية لثميييرة

 قم:  بوستان كتاب. المهجة.
 (9397بحرانى، ابن ميثم). نهج البلاغه، ترجمه محميدى مقيدم  شرح

سلامية.  و نوايى.  مشهد: مجمع البحوث الأ 
 (9327الجمیعان، عبدالرحمان بن عبدالله).  قراءه راشيده لکتياب نهيج

 کویت: بيت التمويل الكويتي. البلاغه.
 (9326حلى، حسن بن یوسف). تسليك النفس اليى حظييرة القيدس. 

 .  مام الصادق )ع(مؤسسة الأ   تحقيق فاطمه رمضانى. قم:
 _______(9311،) قم: هجرت. الأ لفين ، 
 _______(9394). تصيحیل كشف المراد في شرح تجريد الأعتقاد .

 : موسسه النشر الأسلامی.قم .زاده ا ملىحسن
 (9311حيير عيياملى، محمييد بيين حسيين).  تفصيييل وسييائل الشيييعة ا لييى

   . قم: مؤسسة ا ل البيت عليهم السلام.تحصيل مسائل الشريعة
 (9393حکييیم، سييید عبييد صيياحب حکييیم). قييم:  .منتقييی الأصييول

 انتشارات امیر.
 (9481جييوادی ا ملييی، عبداللييه).  همتييايي قييرا ن و اهييل بيييت عليييهم

 قم: اسراء. .السلام
 (9321خييييرازی، محسيييين).  بدایيييية المعييييارف الألهیييييه فييييی شييييرح

 . قم: نشر اسلامی. عقائدالأمامیه للمظفر
 (9325دعاس، حميدان قاسم). دمشيق: ناشير  . اب القرا ن الكيريماعر

 دارالمنير و دارالفارابى. 
 (9186رازى، محمد بن عمير).   اليأربعین فيی اصيول اليدین. حسيین

 قاهره: مکتبه الکلیات الأزهریه. .محمد امبابی

 
 
 
 
 
 
 

 (9393الشريف الرضي، محميد بين حسيين).  نهيج البلاغية. تصيحیل
 . قم: هجرت.صبحي صالل

 (م9111شييهيدى، جعفيير). طهييران: شييركت ترجمييه نهييج البلاغيية .
 انتشارات علمى و فرهنگى.

 (9393صدوق، ابن بابویيه قميی). قيم: الميؤتمر العيالمي  .الأعتقيادات
 للشيخ المفيد.

 (9318صييدر، محمييد بيياقر). قييم: مکتييب الأعلييام  .مباحييث الأصييول
 الأسلامی.

 (9397طباطبييايى، سيييد محمييد حسييين). الميييزان فييى تفسييير القييرا ن. 
 .  ى مدرسين حوزه علميه قمفتر انتشارات اسلامى جامعهد قم:

 (9316طوسييى، محمييد بيين حسيين). الأقتصيياد فيمييا يتعلييق بالأعتقيياد. 
 دار الأ ضواء.  بيروت:

 (م2111فيييض الأسييلام اصييفهانى، علييى نقييى).  ترجمييه و شييرح نهييج
سلام.  البلاغة.  طهران: مؤسسه چاپ و نشر تا ليفات فيض الأ 

 قم: انتشارات دار الذخائر.كنز الفوائد .(9391، محمد)كراجكى . 
 (9317كلينيييى، محميييد بييين يعقيييوب). طهيييران: دار الكتيييب الكيييافي .

سلامية.  الأ 
 (م2114مازندرانى، محمد صالل بن احمد).  شرح الكيافي لأ صيول و

سلامية. .الروضة  طهران: المكتبة الأ 
 (9394مفيد، محمد بن محميد بين نُعميان). قيم:  .المسيائل العكبريية

 ؤتمر العالمي للشيخ المفيد.الم
 ،طهران: انتشارات اسلاميه .حق اليقين .محمد باقر)بی تا( مجلسى  . 
 (_________9314).  بحيييار الأ نوارالجامعييية ليييدرر ا خبيييار الأ ئمييية

 بيروت: دار ا حياء التراث العربي. .الأ طهار
 (م2112مصيباح ييزدي، محميدتقي).  پنييد جاوييد: شيرح وصيييت

ليه السلام( به فرزندظ امام حسن مجتبى)علييه )ععلي المؤمنين  ميرا  
نگييارظ علييي زينتييي. قييم: انتشييارات مؤسسييه ا موزشييى و  السييلام(.

 پژوهشى امام خمينى)قدس سره(.
 (9394مفيد، محمد بن نعمان).  ا وائل المقالأت فيي الميذاهب و

 قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. .المختارات
 (9311هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله).  منهاج البراعة في شيرح

سلامي. .نهج البلاغة  طهران: مكتبة الأ 


