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ه ما من كامل ّني العودة إىل القرآن الكريم نلمس بوضوح أنح
وهذا هو مقتـىض . سبحانهّامل اإلمكان إال وينسبه هللا ع يف ّوجودي

ّالربوبية العامة ومقتىض  ّالقيته جل وعـالخّ ) ّجـل جاللـه(فـاهللا . ّ
ّخالق كل يشء، فكل ما يصدق عليه يشء  ُا  {: هـو خملـوق لـهفّ  

ٍخالق    ء ْ َ  ُ ُ ِ   .)١٦: الرعد(}َ

ــيمــ ــة الت ــسبة الكــامالت ن التطبيقــات القرآني ــدل عــىل ن ّ ت
 :ًالوجودية هللا حرصا

ُأم ا ذوا من دونه أوِ اء فا  {: ً عن الوالية مثالسبحانهوله ق �  َُ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ْ ِ ُ َ  ْ

ِ هو ا و  َ َْ   .)٩: الشورى(  }ُ
ُو نـا  حـن نـ  ونميـت {: عن اإلحياء واإلماتة قوله تعاىلو � ِ ُ َُ َ َ

ِ
ْ ُ ْ َ  

ِ
َو ن ا وارثون ُ

ِ َ ْ ُ ْ َ ِإنـا  ـن  ـ  {: ام قولـه سـبحانهكـ )  ٢٣:   الحجر(  }َ
ْ ُْ ُ َ  

ِ
ُونميت و  نا ا مص  ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َُ ِ   .)٤٣: ق(  }ُ

ِإن ا  هـو ا ـرزاق ذو القـوة {: ن قائـلمّوعن الرزق قوله عز  �  ُ ْ ُ ُ    َ ُ  َ ِ
ُا مت  ِ َ   .)٥٨: الذاريات(  }ْ
ُهو الغ  ا ميد{: وعن الغنى قوله � ِ َ ْ  ِ

َ ْ َ   .)٢٤: يدالحد(  }ُ
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ًفإن العزة   ِ يعا{: ّوعن العزة قوله � َ َِ  ِ  ِ
ْ  ِ

  .)١٣٩: النساء(  }َ
ِإن ا  م إال  {: وعن احلكم قوله �  ِ  ِ ُِ ْ ُْ   .)٥٧: األنعام(  }ْ
ًأن القوة   ِ يعا{: ّوعن القوة قوله � َ َِ  ِ  ُ ْ  َ

  .)١٦٥: البقرة(  }
َهو ال  ال{: وعن احلياة قوله �  َ ْ َ َ إ  إال هوُ ُ  

ِ َِ   .)٦٥: المؤمن(  }َ
ّوهكذا بقية اآليات التي يزخر هبـا الكتـاب العزيـز ممـا  فيـد يّ

  .حرص هذه الكامالت باهللا وحده

ذه نتيجة تنسجم متام االنسجام مع نتائج الرؤية يف التوحيـد ه
ّضافا إىل أهنـا مـن مقتـضيات م. األفعايل عـىل األسـامء شـتامل االً
 . احلسنى

َو  األسماء ا س  فادعوه بهـا {: ّص القرآن عىل قولهنيفعندما  ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ
ِ  ِ َ

َوذروا ا ين يلحدون   أسمائه سيجزون ما  نـوا  عملـون َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِِ ْ َ
ِ ُ ْ  َ ِ ُ َ : األعـراف ( }َ

َا  ال إ  إال هو   األسماء ا س {: وعندما يقول، )١٨٠ َْ ُْ ُْ َ ُ َ ََ ُ  
ِ َِ َ ُ  ،)٨: طـه ( } 

ِ  األسماء ا س   ـسبح   مـا   ا ـسماوات واألرض{: عندما يقولو ْ َ ََ َِ َ َ َ ُِ َ ُ َُ َُ  ْ َْ ُ ُْ
{ 

عـىل األسـامء احلـسنى أن تعاىل ه اشتاملّفإن مقتىض  ؛)٢٤: الحشر(
ّاجدا لكـل كـامل وجـوديويكون  ّ ، عـىل أحـسن وجـه وأكملـه ً
  .وأسامه

برهنـت ّىل أن البحوث العقلية يف الفكر التوحيدي سبق أن ع
ُاته من خـالل القاعـدة التـي تعـرف يف أدبيـات هـذا ذعىل املعنى 

. »ّل األشـياء ولـيس بـيشء منهـاكـبسيط احلقيقة «الفكر بقاعدة 
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ّومفاد هذه القاعدة أن الذات اإلهليـة املقدسـة  لـوءة بـالكامالت ممّ
ّأمجعها ال يشذ عنها كامل، بل هلـا مـن كـل كـامل وجـودي ّ عـاله أ ّ

  .)١(وأرشفه

هي املقابـل » ّبسيط احلقيقة كل األشياء«ّ إن قاعدة ؛قيقة احليف
لبحث العقيل يف الفكر التوحيدي، بـإزاء الـصياغة االذي يطرحه 

ِو  {: اهتا من خالل قوله سـبحانهذالتي يطرحها القرآن للقاعدة   ِ َ

َاألسماء ا س  َْ ُْ ُْ َ
{.  

ا ّاملنهجان القرآين والعقـيل يتفقـان عـىل القاعـدة يف حمتواهـف
ّفيد بأن هللا من كل كامل وجوديياألساس الذي  ّ بحسب ( أحسنه ّ
 وإن )بحسب لغة البحث العقيل(أرشفه وأو أعاله ) ّالنص القرآين

  .نهاعكانا خيتلفان يف صياغتها والتعبري 

                                                
ّتم استعراض هذه القاعدة بأدلة برهانية ميرسة أثناء تغطي) ١( ة مبحث العلـم ّّ

.. ّالذايت من بحوث العلم اإلهلي، خالل اجلزء األول من كتـاب التوحيـد
ًتقريرا لدروس السيد كامل احليـدري، . بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته

 . فام بعد٢٢٩ص: جواد عيل كسار ، دار فراقد، قم: بقلم
ّكام متت اإلشارة يف مقدمة ذلك الكتاب إىل األمهية الفائقة ا لتي حتظـى هبـا ّّ

ّهذه القاعدة عـىل صـعيد البحـوث التوحيديـة، حيـث تـم استحـضارها 
:  ّينظـر يف التنويـه بأمهيتهـا. ّواإلفادة منها يف أغلـب بحـوث اجلـزء األول

 .١٢ّاملقدمة، ص
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حلـسنى ا عن صـلة األسـامء نا فيهاّ هذه املقدمة التي كشفعدب
ّمهد ّري والربوبية، نّ خاصة ما يرتبط بالتدب؛ببحث التوحيد األفعايل

 مـن يف األسـامء احلـسنىالبحـث لبحث مظاهر االسم األعظـم ب
  :خالل املحاور التالية

  .املقصود من االسم .١

  .عدد األسامء .٢

  .ّسعة األسامء واآلثار املرتتبة عليها .٣

 .دور األسامء يف التدبري .٤
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)١( 
  

 هـذا يف. واالسم اخلـارجيناك متييز يقع بني االسم اللفظي ه
َو  األسماء ا ـس {: ملقصود من قوله سبحانهاّالضوء فإن  َْ ُْ ُْ َ

ِ  ِ ليس  }َ
ّأللفاظ حاكية عن مـسمياهتا اخلارجيـة، التـي اّاأللفاظ، وإنام هذه 

ّوأما االسـم بمعنـى «: لطباطبائيا  يقول.)١(هي األسامء اخلارجية
ألعيـان ال مـن اًالذات مـأخوذا بوصـف مـن أوصـافه فهـو مـن 

بحانه، سّإن لفظ العامل من أسامء اهللا : عىل سبيل املثال. )٢(»األلفاظ
ّهو اسم لالسم اخلارجي الذي هو الذات اإلهلية مـأخوذة بحيثيـة 

  .ّهكذا بقية األسامءوالعلم، 

ّكر املفرسون أن ذ ّيف اآلية هي مؤنث أحسن، ومـن » احلسنى«ِّ
ّثم فإن  ّ عـىل أن املـراد هبـا األسـامء ّوصيف األسامء باحلسنى يدلتّ

ّصـفي، دون مـا ال داللـة هلـا إال  عـىل الـذات وًالتي فيها معنـى  ّ
ّا هو كـذلك، لكـن ال كـل ماملتعالية فقط لو كان بني أسامئه تعاىل 

                                                
 . فام بعد١١١، ص١ج: التوحيد: للمزيد من التفاصيل، ينظر) ١(
 .١٧، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ّمعنى وصفي بل املعنى الوصفي الذي فيه يشء من  ّ حلسن، لكـن اً
ّمرة أخرى ال كل معنى وصفي حسن بل ما كان أحـسن با ً لنـسبة ّّ

  .)١(ُريه، إذا اعترب مع الذات املتعاليةغإىل 

ّىل هذا األساس فـإن كـل مـا يـصدر مـن اهللا سـبحانه مـن ع ّ
فـإذا . ّاسم من أسامء اهللا احلسنى ومرتتب عليهبأفعال، فهو مرتبط 

ّطلـق عليـه اإلحيـاء، فـذلك ألن مـن ُي فعل سبحانهما صدر عنه  َ
َ ا   تو  {: ّليه التويفعق ُ، وإذا صدر منه فعل يطل»املحيي«أسامئه  َ َ ُ  

َاأل فس ح   وتها وال   م  مت   منا ها َ َِ َ ِ ْ ُ َ ْ َْ
ِ
 َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ ّن أفباعتبـار  )  ٤٢:   الزمر( }َ
 هيـب ويعطـي سـبحانهّوإذا ما وجـدنا أن اهللا . من أسامئه املميت

ّألنه اجلواد الكريم الرازق الواهب املعطي، وإذا ما هدى فويرزق 
ّباعتبار أنه اهلادي، هكذا إىل بقية األفعالفالناس ًأحدا من  ّ.  

ّ ملا يتعلـق بخلـق عـامل تعاىلّذن كل فعل عندما يصدر من اهللا إ
ّإلمكان وتدبريه إنام يرتبط باسم من أسامئه ويكون حتت قيموميـة ا

ً الطباطبائي مدلال عىل هـذا املعنـىيقول. ذلك االسم مـن هنـا «: ّ
يات الوجـود التـي يف األشـياء خـصوصوّيظهر أن جهات اخللقة 

ّلكريمة، أي أن الـصفات اترتبط إىل ذاته املتعالية من طريق صفاته  ّ
الـرزق وفـالعلم والقـدرة . وسائط بني الـذات وبـني مـصنوعاته

                                                
 . فام بعد٣٤٣، ٨ج: امليزان يف تفسري القرآن: رينظ) ١(
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ّوالنعمة التي عندنا بالرتتيب، تفيض عنه سبحانه بام أنه عامل قـادر 
درتـه، وجهلنـا يرتفـع بعلمـه، وعجزنـا بق. نعم بالرتتيبمرازق 

ّوذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه،    .)١(»ذنوبنا بعفوه ومغفرتهوّ

ّىل أن هذا املعنى الذي يفيد أن كل فعل يصدر يف هذا العـامل ع ّ ّ
ّ إنام يدل عليه الـذوق سبحانهّتوسط اسم من أسامء اهللا بّإنام يكون  ّ

فإذا ما رام اإلنسان الغنـى مـن . الفطرة الصافيةوالعبودي السليم 
ّغننـي، إنـام يـسأل اهللا ويـدعوه أّيا مميـت يـا مـذل :  يقولّربه، ال
ّلـذي يتجـه إليـه اًالغني والعزيز والقادر مثال، واملـريض : بأسامئه

يا شايف يا معايف يا رؤوف يـا رحـيم ارمحنـي : لشفاء مرضه، يقول
ّيا مميت يـا منـتقم يـاذا الـبطش اشـفني، ألن : اشفني، وال يقولو

ّ إذا ما رام الشفاء من ربه فـإن الـشفاء ال ّفطرته أنهباإلنسان يدرك  ّ
ّراد الرزق فإن الرزق ال يـصدر أّيصدر إال من اسمه الشايف، وإذا 

ّإال من اسمه الرزاق، وإذا أراد العلم فإن العلم ال  ّ ّصدر إال مـن يـّ
  .ّاسمه العامل، هكذا إىل بقية ما يصدر من أفعال يف عامل اإلمكان

ًىل أن األمر يبـدو طبيعيـاع ً جـدا يلمـسه اإلنـسان يف شـؤون ّّ ّ
ّفحينام يتجه املريض إىل . ّليومية وجتربته يف احلياةامعاشه وممارسته 

ّاهلندسة فإنه يرجع إليه يف وجه حاجتـه وّرجل متخصص بالطب 
                                                

 .٣٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّإليه، وهي الشفاء، طالبا منه أن يوظف  يثيته التي ترتبط بالشفاء حً
ُال تلك احليثيـة التـي تـرتبط بالبعـد اهلنـد علـم بيس واختـصاصه ّ

عىل هذا قامت سـنن احليـاة اإلنـسانية، وهـي مـا تـزال . اهلندسة
  .راها يف هذا املسارجمتواصل 

 سـبحانهذا املعنى الذي يفيد استمداد احلاجة مـن اسـم اهللا ه
ع احلاجة ذاهتـا ويتـسانخ معهـا، عـىل النحـو الـذي مّالذي يتسق 

ّ يؤكـده القـرآن يف ًالسم ومرتبطا به،اًيكون الفعل راجعا إىل ذلك 
ِصيغه التعبريية واألدائية َ ّلصيغة التـي تتـألف منهـا افاملالحظ يف . ِ

ّآيات القرآن أهنا ختتم يف األعم األغلب باسم أو اسـمني،  ّ دالـة يفّ
ّتفيد أن مضمون تلك اآلية إنام يتحقق من خالل ذلـك االسـم أو  ّّ

ّ تعد األسامء اإلهلي:ّبتعبري منطقي. السمنياذينيك  ة التـي تنطـوي ُ
ًدا وسطا إلثبات مضمون اآلياتحعليها اآليات القرآنية  ً ّ.  

ّذا املنحى الذي يربط بني حمتوى اآلية وما تتضمنه من أسامء هل
ّ خلفية معرفية عريقة يف الفكر القرآين وخاصة يف جمال سبحانهاهللا 

ّننا نكتفي بإشارة دالة عليه ألحـد أبـرز رمـوز هـذا أَالتفسري، بيد  ّ
القرآن الكريم يصدقنا يف هـذا «: يهافجتاه من املعارصين، يقول اال

ّىل صـحة هـذا النظـر، عـوهو أصدق شاهد ، )١(السلوك والقضاء
                                                

ّيقصد ما مر ذكره من أننا نطلب الشفاء من اسـم اهللا ) ١( ، والـرزق »الـشايف«ّ
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ألسـامء اّفرتاه يذيل آياته الكريمة بام يناسب مضامني متوهنـا مـن 
ّاإلهلية، ويعلل ما يفرغه من احلقائق بذكر االسـم واالسـمني مـن 

والقرآن هو الكتـاب . املورد من ذلكحسب ما يستدعيه باألسامء 
ستعمل األسامء اإلهلية يف تقرير مقاصده، يالساموي الوحيد الذي 

ن الكتب الساموية املنـسوبة مّويعلمنا علم األسامء من بني ما بلغنا 
  .)١(»إىل الوحي

ّحلصيلة التي ينتهي إليها البحث يف هذه الفقـرة أننـا ننتـسب ا
ئه، وبأسامئه بواسطة آثارها املنترشة يف إىل اهللا سبحانه بواسطة أسام

ّملشهود، حيث االرتباط به جل جالله من خالل اسم اأقطار عاملنا 
بيعة احلاجة وخصوصية املوضوع، بحيث طمن أسامئه ينسجم مع 

ّملسانخة بني االثنني، ومـن ثـم ايكون هناك رضب من التوافق بل 
 .ويب يف الوجودلربافاألسامء اإلهلية احلسنى هي مظاهر للتدبري 

                                                                                                             
 ...وهكذا» ّالرزاق«من اسمه 

 .٣٥٣، ص٨ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّل ثمة عدد حمـدد ألسـامء اهللا احلـسنى؟ لقـد وره  القـرآن د يفّ
ّ وبضعة وعرشين اسام، بل قيل إن ما ذكره منها هو ئةمالكريم ذكر  ً

ّ البارئ، الباطن، التـواب، :نهام )١(لتحديداًاسام عىل وجه ) ١٢٧(
خلبـري، اخلـالق، ذو العـرش، ذو اّاجلبار، اجلامع، احلكيم، احلليم، 

لـشهيد، الـشاكر، االطول، الـرمحن، الـرحيم، الـسميع، الـسالم، 
اإلصـباح، ّالصمد، الظاهر، العليم، العزيز، الغني، الغفور، فـالق 

ــري، الكــريم، الكــايف، ا ــوم، الكب ّلفــاطر، القــوي، القــدوس، القي ّّ
، ّملــؤمن، املهــيمن، النــصري، النــور، الوهــابا امللــك، اللطيــف،

  .)٢(الواحد، الودود، اهلادي

كن عند العودة إىل املصادر الدينية األخـرى ككتـب الـدعاء ل
، )٣(ناية فائقة ألسامء اهللا احلسنى وآثار الـدعاء هبـاعًمثال التي تويل 

                                                
، ٨ج: امليـزان يف تفـسري القـرآن: رهذا ما ذهـب إليـه الطباطبـائي؛ ينظـ) ١(

ً حيث توفر عىل إحصاء وضبط ما ذكره القرآن الكريم كامال٣٥٧ص ّ. 
 .ّسقنا هذه األمثلة ألسامء اهللا احلسنى مرتبة عىل حروف اهلجاء) ٢(
، ٨٤، ٨٢ص : مهج الدعوات ومـنهج العبـادات: ينظر عىل سبيل املثال) ٣(

 .، ومواضع أخرى٩٢، ٩٠، ٨٩
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ّتخطى العدد الـذي ذكـره القـرآن الكـريم تّنجد أن هذه املصادر 
ور بـدعاء ّلنبـوي املـشهاًوتتجاوزه عىل مدى أوسع، ففي الـدعاء 

ّربـام وهناك ألف اسم مـن أسـامء اهللا احلـسنى، » اجلوشن الكبري«
ّقادت عملية البحث والتقيص يف مـصادر الـنص الـديني خاصـة  ّ ّ

صـلوات اهللا عليـه وعلـيهم (ألدعية املأثورة عن النبي وأهل بيته اكتب 
  .زيد عىل هذا العددي إىل ما )أمجعني

ًألدعية املـأثورة فـضال ا يلحظ عىل استعامل هذه األسامء يف ام
ّفكل فعل ىف الوجود . ّو داللتها املكثفة عىل التوحيدهعن القرآن، 

ن خالل اسم من هذه األسامء، بـرشط أن م سبحانهُينسب إىل اهللا 
 فالـشجاع .و عيب أو حتديدأال يكون يف هذا االسم رائحة نقص 

ساحة قدسـه بـنّهام ال يليقـان لكـوالعفيف من األسـامء احلـسنة، 
. نهامعـ إلنبائهام عن خصوصية جسامنية ال يمكن سلبها ؛بحانهس

ّفلله األسامء احلسنى كلها مما يـدل عـىل معنـى كـاميل ّ ّ الط خمـ غـري ّّ
لنقص أو عدم، عىل النحـو الـذي ال يمكـن معهـا حتريـر املعنـى 

َّأما لو أمكن فليس ثم مانع من . ن ذلك النقص والعدمموتطهريه  َّ
كـن هـل ل .ال يف اجلواد والعدل والـرحيمحلاإطالقه عليه كام هو 

كون تتقع هذه األسامء ـ احلقائق عىل حالة وجودية واحدة بحيث 
 ّفاعليتها واآلثار املرتتبة عليها واحدة؟
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)٣( 
  

ّند مقارنة األسامء احلسنى بعضها ببعض يلحـظ أن بعـضها ع
عـىل هـذا . ّاآلثار املرتتبة عليهالبعض اآلخر من حيث اأوسع من 

ّفإن القول بأن بعض  ألسـامء أوسـع وبعـضها أضـيق أو بعـضها اّ
ّأعظم وبعضها ليس كـذلك، إنـام يـتم  لحـاظ فاعليـة االسـم يف بّ

سـامء اهللا أفعندما نـأيت إىل اسـم مـن . ّالوجود واآلثار املرتتبة عليه
ميع البـصري ّفإن هذا االسم يدخل حتته الـس ًاحلسنى كالعامل مثال،

فهذه األسامء يمكن أن تنطوي . لشهيد اللطيف اخلبري ونحو ذلكا
هكذا احلال بالنسبة . ّلعامل من حيث األثر املرتتب عليهااحتت اسم 
  .ًللقادر مثال

ً هــذه املالحظــة راح الفالســفة بــل العرفــاء أيــضا يف ضــوء
ن واملقـصود مـ. ّ إىل أسامء كلية وجزئيةسبحانهّيقسمون أسامء اهللا 

عنامها الفلسفي أو املنطقـي، بـل املعنـى مّالكيل واجلزئي هنا ليس 
ّفكلـام . الـضيق الوجـوديوالعرفاين الذي يعني السعة الوجودية 

ًكان اليشء أوسع وجودا وأبعد أثرا يف هذا العامل فهو  ّيل، وكلـام كـً ّ



 ٢٣ ................................................................   األسامء احلسنى

ّكان أضيق وأقل تأثريا فهو جزئي ً املناط يف هذا التقسيم لألسـامء . ّ
ّايري الكـيل واجلزئـي يف الفلـسفة واملنطـق كـام سـلفت يست معـل

ّملرتتبة عليها وفاعليتها الوجودية، ألهنا حقائق ااإلشارة، بل اآلثار  ّ
  .خارجية

ّمن هنـا يظهـر أن مـا «:  بقولهىل هذا املعنىإ الطباطبائي شريي
ًألسامء سعة وضيقا، وعموما وخصوصا عـىل الرتتيـب ابني نفس  ً ً ً

ّملوجودة يف عاملنـا، فمنهـا خاصـة ومنهـا عامـة، االذي بني آثارها  ّ
قائقها الكاشفة عنهـا آثارهـا حوخصوصها وعمومها بخصوص 

قائقهـا النـسب حّوعمومها، وتكشف عن كيفية النسب التي بني 
ّ بالنـسبة إىل احلـي وعـامّفالعلم اسـم خـاص. التي بني مفاهيمها ّ 

ّالرازق خاص النسبة إىل السميع البصري الشهيد اللطيف اخلبري، وب
 بالنسبة إىل الشايف النارص اهلادي، وعـىل ّلرمحن، وعامابالنسبة إىل 
  .)١(»هذا القياس

ّألمثلة واضحة، فإذا ما نسبنا العلم إىل احلياة فإن احلياة أعـم ا ّ
. ّن أن احلياة سنخ صفة يلزمهـا العلـم والقـدرةمَّ ملا مر ؛من العلم

ًذا ثبـت أن موجـودا مـا يـث إحفالعلم والقدرة من لوازم احلياة،  ّ
سبة العلـم إىل نـّعـىل هـذا إذا متـت . ّحي فيثبت له العلم والقدرة
                                                

 .٣٥٤، ص٨ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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ّاحلياة فالعلم خاص واحلياة عامة، أما إذا نسب العلم إىل  ّ لـسميع اّ
ًوالبصري واللطيف والشهيد واخلبري، فيكـون عامـا وهـذه األسـامء  ّ

ًيكـون كليـا وهـذه األخـرية جزئيـة، كـام يكـون وسـيو ّخاصة ًعا ّ
  .)١(واألسامء األخرية جزئية

ّذلك احلال بشأن الرازق فهـو خـاص بالنـسبة إىل الـرمحن، ك
 نفإ. ىل الشايف والنارص واهلادي واملعطي والواهبإوعام بالنسبة 

ًلرمحن، فمن الواضح أن الرازق يكون اسـام اّمتت نسبة الرازق إىل  ّ
ًخاصا ضيقا وجزئيا بالنسبة إىل  ً ًّ َور {: لرمحناّ ْ َ ٍ  وسـعت    ءَ ْ َ  ُ ْ َ ِ َ ِ{ 

ًوالرمحن اسام عاما واسعا كليا )١٥٦: األعراف( ً ًّ ّ ني ينـسب حـّأمـا . ً
الرازق إىل الشايف والنارص واهلادي واملعطي والواهب، فـسيكون 

ًاماع ّ. 
ّالقاعدة العامة أننا حني ننسب األسـامء بعـضها إىل بعـض، و ّ

ًاسعا وعاما وكليا بالوّفإن االسم يكون  ً ًّ ًنسبة إىل ما دونه، وخاصـا ّ ّ
ًوضيقا وجزئيا بالنسبة إىل ما  ًّ ّوقه، حتى ينتهي النسق الرتتيبـي إىل فّ

ا صعدنا حلقة حلقة مفإذا . ذروة عليا بحسب التسلسل األعالئي
                                                

ّتنظر العالقة بني احلياة والعلم والقدرة، وهي أبرز ثالث صفات تتصدر ) ١(
ّالصفات اإلهلية الذاتيـة، وإن احليـاة هـي األصـل وعنهـا يرتشـح العلـم  ّ

 . فام بعد١٩٠، مبحث احلياة، ص١ج: التوحيد: والقدرة، يف
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لفاعليـة انحو األعىل ننتهي إىل اسم ال يوجد فوقه اسم من حيـث 
 االسم أو احلقيقـة وهذه الذروة أو. ّالوجودية واآلثار املرتتبة عليه

ي التي يطلق عليهـا يف النـصوص الروائيـة الـواردة عـن هالعليا 
لوات اهللا، بـل يف الـرتاث اإلسـالمي صالنبي وأهل البيت عليهم 

عـض األدعيـة باالسـم بّكام قد يعرب عنه يف .  االسم األعظم؛ّعامة
  .األعظم األعظم األعظم

صعودي يف أسـامء ّىل هذه احلقيقة التي تشري إىل أن املـسار الـإ
نتهي إىل اسم ال يوجد فوقه اسـم مـن حيـث اآلثـار ياهللا احلسنى 

فلألســامء «: ّشري الــنص التــايليــ إىل هــذه احلقيقــة ؛ّاملرتتبــة عليــه
ّو أسامء خاصة ال أاحلسنى عرض عريض تنتهي من حتت إىل اسم 

ّل كـّيدخل حتتها اسم آخر، ثم تأخذ يف الـسعة والعمـوم، ففـوق 
ّسع منه وأعم حتى تنتهي إىل اسم اهللا األكـرب الـذي اسم ما هو أو ّ

يع حقـائق األسـامء وتـدخل حتتـه شـتات احلقـائق مجيسع وحده 
ّبرمتها، وهو الذي نسميه    .ًالبا باالسم األعظمغّ

ّمن املعلوم أنه كلام كان االسـم أعـم كانـت آثـاره يف العـامل و ّ ّ
ثار لألسـامء كـام ّ ملا أن اآل؛ّلنازلة منه أكرب وأتماأوسع، والربكات 

لعموم واخلـصوص حياذيـه بعينـه اعرفت، فام يف االسم من حال 
  .)١(»ّخيضع له كل أمروّأثره، فاالسم األعظم ينتهي إليه كل أثر، 

                                                
 .٣٥٤، ص٨ ج:امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّكررت اإلشارة مرات إىل أن االسم األعظـم ومـا حتتـه مـن ت ّ ّ
يتبـادر ًوذلـك خالفـا ملـا قـد . )١(ًقائق وليست ألفاظاحأسامء هي 

ي هذه األلفاظ واألصوات واحلروف، هّلألذهان من أن املقصود 
للفـظ هنـاك مفهـوم، افبـإزاء . أو معاين هذه األلفاظ واألصوات

 ّارجيخـ هبذا اللفظ، كام يوجد بإزائه مصداق ّوهو املعنى املحكي
ّفعند القول إن االسم األعظم هو منشأ جلميع اآلثـار التـي . ًأيضا

جود فليس املراد بـه هـو االسـم اللفظـي الـذي امل الوعتصدر يف 
صــوات مـسموعة، واألصـوات هـي مــن أّيتـألف مـن جمموعـة 
ّملعنـى واملفهـوم، ألن اكام لـيس املقـصود بـه . ّالكيفيات العرضية

ملستحيل أن ااملفهوم صورة ذهنية ال أثر هلا من حيث نفسها، فمن 
ّيكون صـوت أوجـدناه عـن طريـق احلنجـرة أو صـورة خياليـة 

ّصورها يف أذهاننا هي منشأ لكل ما يصدر يف هذا العامل مـن أثـر، ن ّ
ّلترصف يف الوجود، مما يـتم بـه مـن خـالل االسـم اوإليها يعزى  ّ ّ

  .عجيبةواألعظم من أمور مذهلة 

ّا لهم إ  أسـأ ك «: ًبدا ليس األمر كذلك، فإذا ما قلنا يف الدعاءأ ّ

                                                
 . فام بعد١١٣، ص١ج: التوحيد: ًينظر مثال) ١(
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ّلعظيم األعظم األعز األجل األ رم، ااباسمك  ُ ي إذا دعيت به   مغـالق ّ

ُلفتح با ر ـة انفتحـت، و ذا دعيـت بـه    ـضائق أبـواب  أبواب ا سماء 

ّنفرجـت، و ذا دعيـت بـه   العـ   ل ـ  ت ـ ت، و ذا ااألرض  لفرج  ُ ُ ُ

ُل شور ان  ت، و ذا دعيت به   كـشف ا أسـاء  ُدعيت به   األ وات 

ّ أن هذه التغيـريات املـذكورة ليس املقصود ف؛)١(»ّوا  اء ان شفت
ّاملفهوم واملعنى الذهني، ألن بيف الدعاء حتصل باالسم اللفظي أو 

  .ّملذكورة يف النصاّهذه كلها ليست هلا القدرة عىل إجياد التأثريات 

ّن النظام الذي حيكم العامل هو نظام السببية الـذي يرجـع إىل إ ّ
ء اإلهليـة واسـمه واألسـام«: يقول الطباطبـائي. خلارجيةااحلقائق 

ًؤثرة يف الكـون ووسـائط وأسـبابا مـّاألعظم خاصـة وإن كانـت  ّ
ّلعامل املشهود، لكنّها إنـام النزول الفيض من الذات املتعالية يف هذا 

ّتؤثر بحقائقها ال باأللفاظ الدالة يف لغة كذا عليهـا، وال  معانيهـا بِّ
ّ أن اهللا ومعنـى ذلـك. ّاملفهومة من ألفاظها املتـصورة يف األذهـان

ّو الفاعل املوجد لكل يشء بام لـه مـن الـصفة الكريمـة هسبحانه  ِ
السم املناسب، ال تـأثري اللفـظ أو صـورة ااملناسبة له التي حيوهيا 

  .)٢(»لذات املتعاليةامفهومه يف الذهن أو حقيقة أخرى غري 

                                                
َّمقطع افتتاحي من دعاء السامت، مفاتيح اجلنان املعرب، ص) ١( ّ٧١. 
 .٣٥٦ ـ ٣٥٥ ص٨ ج:امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ْىل هذا إذا ما حتدثتع  بعض النصوص الروائيـة عـن االسـم ّ
ّمن ثالثة وسبعني حرفا، أو أن لفظ ّركب مّاألعظم وأنه  بسم اهللا «ً

السم األعظم ونحو ذلك، فـال ينبغـي أن احيوي » الرمحن الرحيم
لكالم هو الوجود اللفظـي أو اّيتبادر إىل األذهان أن املراد من هذا 

ــذهن،  ــة يف ال ــصورة املفهومي ــذهني وال ــل هــذه فالوجــود ال مث
 منشأ تلك اآلثـار الوجودات اللفظية والذهنية ال يمكن أن تكون

ّلعظيمة يف عامل الوجود اإلمكـاين، إنـام املقـصود بـه هـو االسـم ا
ّلــذات اإلهليــة املقدســة مــأخوذة بحيثيــة مــن ااخلــارجي، يعنــي  ّ

 .ّحليثياتاّاحليثيات أو مأخوذة من مجيع 
فهـو اسـم لـذات واجـب » اهللا«ّما بالنسبة إىل لفـظ اجلاللـة أ

ة، وهو ليس االسم األعظم ّصفات الكامل كافلالوجود املستجمع 
االسم األعظم هو الـذات اإلهليـة وّوإنام هو اسم لالسم األعظم، 

  .اجلاملوّاملقدسة املستجمعة جلميع صفات الكامل 

ّ هذا كله يتبني املغـزى العميـق الـذي ينطـوي عليـه يف ضوء ّ
 :  االسم األعظمحولّالنص التايل 

ّشاع بني الناس أنه اسم لفظي« عي ُد سبحانه إذا  من أسامء اهللاّ
ّبه استجيب، وال يشذ من أثره يشء، غـري أهنـم ملـا مل جيـدوا هـذه  ّّ ُ

 يشء من األسامء احلسنى املعروفة وال يف لفظ اجلاللـة، يفة ّاخلاص



 ٢٩ ................................................................   األسامء احلسنى

َّاعتقدوا أنه مؤلف  ًن حروف جمهولة تأليفا جمهوال لنـا لـو عثرنـا مّ ً
 ... ّعليه أخضعنا إلرادتنا كل يشء

ّن العلة واملعلول وخواصها يـدفع ذلـك البحث احلقيقي عو ّ
ّكله، فـإن التـأثري  ّحلقيقـي يـدور مـدار وجـود األشـياء يف قوتـه اّ

واالسم اللفظي إذا اعتربنـا . ّاملتأثروّوضعفه، واملسانخة بني املؤثر 
صوات مسموعة هـي مـن أمن جهة خصوص لفظه كان جمموعة 

ان صورة كّور ّالكيفيات العرضية، وإذا اعترب من جهة معناه املتص
 .)١(»ذهنية ال أثر هلا من حيث نفسها يف يشء البتة

                                                
 .٣٥٥، ٣٥٤املصدر السابق، ص) ١(
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)٤( 
  

ّبني من خالل سياق البحث وما طواه من نـصوص وأفكـار ت
ُو  األسـماء {: إلمكاين يدار من خالل أسامء اهللا احلسنىاّأن العامل  َ ْ َ

ِ  ِ َ

َا س  فادعوه بها ِ ُ ُ ْ َْ َ ُ ّلكن ثم إىل جوار هذه احلقيقة . )١٨٠: األعراف( }ْ َ
ًيضا، فيام ذهب إليه مـن أّحقيقة أخرى حتدث عنها القرآن الكريم 

ّاجلـن ونسبة عدد كبـري مـن األفعـال إىل خملوقـات اهللا كاملالئكـة 
  .والناس من األنبياء واألوصياء واألولياء وغريهم

ّمن جهة يتحدث القرآن عن نسبة عدد كبري من األفعـال إىل ف
ىل نحو احلرص، ويف الوقت ذاته ينسب األفعال ذاهتا ع سبحانه اهللا

ًجنّا وإنساوإىل خملوقاته مالئكة  األمثلة عىل ذلك كثرية، فبعـد أن . ً
ّاهللا، ورصح بأن اهللا وحده هو بحرص القرآن فعل اإلحياء واإلماتة  ّ

: سـبحانهام يف قوله كاملميت واملحيي، عاد يسند اإلحياء إىل غريه، 
ْومن{ َ ً أحياها فك  ما أحيا ا ـاس ِ يعـاَ َ َ َ ََ  ْ َْ َ ََ  َ أو يف قولـه ، )٣٢: المائـدة ( }َ

ِوأ  ا مـو  بـإذن ا {: عليـه الـسالم  سبحانه عىل لسان عيـسى   ِ
ْ
ِ ِ

َ ْ َ ْ
ِ

ْ ُ آل ( }َ
ْقـل {: سـبحانهحلال يف اإلماتة، كام يف قولـه اكذلك . )٤٩: عمران ُ
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ِ توفا م  لك ا موت ا ي  ْ
ِ ْ َْ َُ َ ُ  َ َ ْ و  ب مَ ُ ِ

َ ُتو ته {: وقوله، )١١: السجدة( }ُ  ْ  َ َ

َرسلنا ُ ُ   .)٦١: األنعام( }ُ

ّىل مستوى آخر بعد أن أثبت القرآن أن اهللا هو الغني احلميد ع ّ
ّوأنه ال غني  صـلّى  ّواه، عاد يسند الغنى واإلغناء إىل رسوله حممد سّ

َإال أن أ نا{: ام يف قولهكً أيضا، ا عليه وآلـه  ْ َ َْ ِهم ا  ورسو  من فضلهِ  ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ  َ َ ُ ُ ُ{ 
ستوى الواليـة، فبعـد أن أثبـت مـكذلك احلال عىل . )٧٤: التوبة(

ّحرصا أن اهللا هو الويل عاد يتحدث عـن واليـة  ّ لرسـول والـذين اً
َإ ما وِ  ـم ا  ورسـو  وا يـن آمنـوا ا يـن يقيمـون ا ـصالة {: آمنوا َ  ُ  َُ ُ ِ ُ َُ َِ ِ  َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ  َ  ِ

َو ؤتون ا ز ة َ  َ ُ ْ ُ ّاألمـر بحـذافريه يتكـرر يف العـزة . )٥٥: المائـدة ( }...َ ّ
ّوالقوة، فبعد أن نص  َفـإن العـزة {: ّلقرآن يف موضوع العزة بقولـهاّ  ِ

ْ  ِ
َ

ً  ِ يعا َ ِ َو  العزة و ِرسو ِ و ِلمؤمن {: عاد يقول )١٣٩: النساء( }ِ  ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ُ  ُ  ِ ِ ِ{ 
ِأن القـوة   { :ّوبعد أن حـرص القـوة بـاهللا وحـده. )٨: المنافقون(  ِ َ  ُ ْ  َ

ًِ يعا ٍ   خذ الكتـاب بقـوة َيا{: ِّعاد يسجل )١٦٥: البقرة( }َ  ُ
ِ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ْ : مـريم ( }َ

ٍخذوا ما آت نا م بقوة{: وقوله )١٢  ُ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْوأعدوا  هم {: وقوله، )٦٣: البقرة( }ُ ُ َ  ِ
َ َ

ُ ما استطعتم من قو ْ ِ ْ ُ ْ َ ََ َقال عفر ـت مـن ا ـن أنـا {: وقوله، )٦٠: األنفال( }ٍةْ َ  ِ
ْ ْ ِ ٌِ ْ َ َ

ٌآ يك به  بل أن  قوم من مقا ك و   عليه لقوي أم  ِ ِ ِ
َ َ ِ ِ

َ ََ َ َِ ِْ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ
ِ  .)٣٩: النمل( }ِ
ّىل مستوى آخر يتمثل بالطاعة، فمن الواضح بـدهييا أهنـا ال ع ً ّّ

ّ، بيد أن القرآسبحانهجتب لغري اهللا  َيـا   هـا {: ِّأن يسجلن ال يلبث َ َ َ
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ْا ين آمنوا أطيعـوا ا  وأطيعـوا ا رسـول وأو  األ ـر مـن م ُ ُ  ْ ِ ِ ِِ ِ
ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ ََ  َ ََ َ َ ِ : النـساء ( } 

ِألـ س ا  بـأح م {: كذا عىل مستوى احلكـم، حيـث قولـه. )٥٩ َ َْ َْ َ
ِ ُ  َ

َا اكم  ِ ِ َ : لـهّالـذي يفيـد تعـدد احلـاكمني، وكـذا قو )٨: التين( }ْ
ُفاح م ب نهم بما أنزل ا { ْ ْ َُ َ َ َ ِ ُ ْ َْ َ ًوهو ما يبدو متعارضـا ، )٤٨: المائدة( }َ

ِإن ا  م إال  { :مع قوله  ِ  ِ ُِ ْ ُْ   .)٥٧: األنعام( }ْ

ًبام كان أوضح األمثلة مجيعا هو املثال الذي يـرتبط بـاخللق، ر
ُا  خـالق{: لقرآن برصاحة ال لـبس فيهـااِّام يسجل نيبف ِ َ ُ ٍ    ء  ْ َ  ُ{ 

: خـرين، كـام يف قولـهآتـراه يعـود لنـسبة اخللـق إىل  )١٦: الرعد(
َ تبارك ا  أحـسن ا ـالق { ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ ّالـذي يفيـد تعـدد  )١٤: المؤمنـون ( }َ
ْ   أخلق ل ـم مـن {: عليه السالم خلالقني، أو قوله عىل لسان عيسى ا ُِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ 

الط  كهيئة الط  فأ
َ َ َ

ِ ْ   ِ َ َْ
ِنفخ  يه  يكون ط ا بإذن ا ِ  ُِ

ْ
ِ ِ ً ْ َ ُ َ َ ِ ِ ُ   .)٤٩: آل عمران( }ُ

  

ّىل أن هناك مبحثا قرآنيا آخر يعمـق االجتـاه الـذي نتحـدث ع ّ ً ً ّ
ًن أن كثريا من األمور التي ينـسبها القـرآن إىل اهللا معنه، فيام يفيده  ّ

. ن يف الوقـت ذاتـهنـسبتها إىل آخـريلّجل بنحو احلرص يعود ّعز و
ن دور املالئكـة يف عـّاملبحث الذي نعنيه ما يتحدث به كتـاب اهللا 

  .ّالتدبري، وأهنا وسائط يف ذلك

ّا يفيده كتاب اهللا يف العديد من آياته أن املالئكة وسائط بـني م
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ً وبني األشياء بدءا وعـوداسبحانهاهللا  ًومعنـى الوسـائط حتديـدا . ً
ّسباب املادية يف العامل املشهود قبـل لحوادث فوق األلّأهنم أسباب 

  .ىل نشأة اآلخرة وبعدهإحلول املوت واالنتقال 

ّما يف مرحلة العود وعند ظهور آيات املوت فإن دور املالئكة أ ّ
لوساطة واضح يف قـبض الـروح، وإجـراء الـسؤال، وثـواب ايف 

ّلكل بنفخ الصور وإحيائهم بعد ذلـك، ثـم االقرب وعذابه، وإماتة  ّ
ْملوازين واحلساب، والسوق إىل ارش وإعطاء الكتاب ووضع يف احل َ

ألخبار املـأثورة فيهـا اّاجلنّة والنار تدل عليه آيات كثرية، تعضدها 
  .عليهم السالم ّ وأئمة أهل البيتصلّى ا عليه وآلهّعن النبي 

ّام تتبدى وساطة املالئكة يف مرحلـة التـرشيع بوضـوح مـن ك
ّلشياطني عن التدخل فيـه، وتـسديد الوحي ودفع ابخالل النزول 

  .تطهريهم باالستغفاروّالنبي وتأييد املؤمنني 

ّما وساطتهم يف تدبري األمـور يف هـذه النـشأة، فيـدل عليهـا أ ّ
وكـذا قولـه . »النازعـات« مفتـتح سـورة يف منها مـا ،آيات كثرية

ُجاعل ا مالئ ة رسـال أو  أجنحـة مثـ  وثـ{: سبحانه َ َ َ َ َْ َ ٍ ِ ْ َ
ِ

ُ ً َُ ُ ِ ِ َِ ْ
َالث ور ـاعِ َ ُ َ َ َ{ 

ّالذي يدل عىل أهنم خلقوا وشأهنم أن يتوسطوا  )١: فاطر( ُّ ني اهللا بـّ
ِ وخلقه، ويرسلوا من قبله إلنفاذ أمره بحـسب مـا يفيـده سبحانه َ ُ

َبــل عبــاد مكر ــون{: عــاىلتقولــه  ٌُ َ ْ ُ َ َِ ِال  ــسبقونه بــالقول وهــم بــأ ره  * ْ ِ
ْ َُ

ِ ِْ َْ ِ ِ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
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َ عملـون ُ َ ْ ْ ـافون ر هـم مـن فــوقهم {: وقولـه، )٢٧ ـ  ٢٦: األنبيـاء ( }َ ْ ِْ ِ
َ ْ ِ ُ  َ َ ُ َ َ

َو فعلون ما يؤ رون َُ َ ْ ُ َ ُ َ َْ م هلـوربام كان يف جعـل اجلنـاح  )٥٠: النحل( }َ
  .إشارة هلذا الدور

ّدور املالئكة يف النظـام الوجـودي التوسـط بـني اهللا وخلقـه ف
ُ ذلك عىل سبيل االتفاق بأن جيـري اهللا ليسوبإنفاذ أمره،   نهسـبحاّ

ُأمرا بأيدهيم، ثم جيري  ّ ّثله بغري توسيطهم، بل هي سنّة مطردة ال مً
ٍإن ر     اط  ـستقيم{: ّاختالف فيها وال ختلف ِ َ ْ  ُ ٍ َ ِ َ َ َ ، )٥٦: هـود ( }ِ 

ًفلن  د  ِسنة ا   بديال ولن  د  ِسنة ا   و ال{ ً
ِ ْ ْ َْ َ َ

ِ ِ ُ  ُِ ِ  َ َِ ِ
َ َ ََ ِ ْ  .)٤٣: فاطر( }َ

ّرؤية إىل دور املالئكة يف الوجود وأهنا وسـائط  هذه اليف ضوء
  :ّلتدبري، يرتتب عدد من النتائج، منهاايف 

من مقتضيات نظام الوساطة أن يكون بعض املالئكة فوق  . ١
ما يقوم به العايل منهم من أمر من يليـه بـيشء مـن وًبعض مقاما، 

 وبـني سـبحانهّحلقيقة توسط املتبـوع بينـه اّأمور التدبري إنام هو يف 
ّحلال يف توسط ملـك املـوت اًتابعه يف إيصال أمر اهللا، متاما كام هو 

ّدل عىل هذا النسق ي. يف أمر بعض أعوانه بقبض روح من األرواح
ٌومـا منـا إال   مقـام {: ً حاكيـا عـن املالئكـةسبحانهالرتاتبي قوله  َ َ َُ َ  

ِ  ِ َ

ٌمعلوم ُ ْ ِمطاع  م أم{: وقوله، )١٦٤: الصافات( }َ
َ  َ ٍ َ   .)٢١: التكوير( }ٍ ُ

ّمر أن معنى توسط املالئكة يف نظام الوجود أهنـم أسـباب  . ٢ ّ َّّ
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وال منافــاة بــني كــوهنم واســطة بــني اهللا . حلــوادثاتــستند إليهــا 
ّســتناد احلــوادث إىل أســباهبا املاديــة ا واحلــوادث، وبــني ســبحانه

ّالقريبة، ألن الـسببية طوليـة ال عرضـية ّن الـسبب القريـب أ أي ؛ّ
  .ب للحادث والسبب البعيد سبب للسبب وهكذاسب

ّبني توسط املالئكة واستناد احلـوادث  ٍكام ليس هناك تناف . ٣
ستنادها إىل اهللا سبحانه كونه هو السبب الوحيـد هلـا اإليهم، وبني 

. َّوحيد الربوبية بحـسب البحـث الـذي مـرتًمجيعا عىل ما يقتضيه 
ّومرد ذلك أن السببية طولية ال عرضية،  اليريد استناد احلـوادث وّ

ّالقـرآن صـدق وّإىل املالئكة استنادها إىل أسباهبا الطبيعية القريبة، 
ّ اسـتناد احلـوادث إىل أسـباهبا الطبيعيـة كـام اسـتنادها إىل ؛االثنني

 .ملالئكةا
ّليس ليشء من األسباب استقالل بإزاء اهللا حتى ينقطع عنه، و

ض اهللا تـدبري األمـر إىل ليه الوثنيـة يف تفـسري تفـويإعىل ما ذهبت 
ّلقرآين ينفي االستقالل عن كل يشء، افالتوحيد . ّاملالئكة املقربني

ًا وال موتـا وال ّرضًال يملكـون ألنفـسهم نفعـا وال : ّمن كل جهة ً
ًحياة وال نشورا ً.  

ّأخريا ال منافـاة بـني شـأن املالئكـة املتمثـل بالتوسـط يف  . ٤ ِّ ً
ّآنيـة أخـرى عـىل أن بعـضهم أو ظهر من آيات قريالتدبري وبني ما 
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هللا وتـسبيحه والـسجود لـه، كـام يف امجيعهم مداومون عىل عبادة 
َومن عنده ال  ستك ون  ن عبادته وال  ستح ون{: سبحانهقوله  َ َُ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِْ ُْ ِ

ْ ُ َ ْ َ * 
َ سبحون ا ليل وا هار ال  ف ون َ َُ ُ  ْ َ ََ َ  َ َ ْ  ُ واز ذلـك جلـ و،)٢٠ ـ  ١٩: األنبياء( }ُ

سجودهم وتسبيحهم عني عملهـم يف التـدبري وأن تكون عبادهتم 
ّامتثاهلم األمر الصادر عن ساحة العزة واجلالل بالتوسطو ّ)١(.  

ّمصداق حمدد لدور املالئكة كوسائط يف التدبري الكوين نقف ك
: سـبحانه، حيث قوله »النازعات«لتالية مفتتح سورة امع اآليات 

ًوا از ت غرقا{ ْ َ ِ َ ِ ًوا اشطات  شطا * َ  َْ َ ِ ِ ًوا سا ات سـبحا * َ  ْ َ ِ َ ِ ِفا ـسابقات  * َ  َ
ِ  َ

ًسبقا ْ ًفا مدبرات أ را * َ َْ َ
ِ  َ ُ ْ مع اخـتالف البحـث ف. ).٥ ـ  ١: النازعات( }َ

ّتوزعـه عـىل والتفسريي يف حتديد املراد من اآليات األربـع األوىل 
ّأقوال، إال أنه ال خيفي ميوله الكبرية إىل أن النا ّ زعات والناشـطات ّ

ّالسابحات والسابقات هي صنوف من املالئكة ينهض كل منهـا و
ّثال إن املراد من مّبمهمة، إذ قيل  مالئكة املـوت تنـزع » النازعات«ً

ُاملالئكـة التـي ختـرج » الناشـطات«األرواح من األجساد، ومـن 
ّاألرواح من األجـساد أيـضا مـع فـارق أن  ّخاصـة » النازعـات«ً

                                                
ّما ذكرناه عرض بترصف لبحث الـسيد الطباطبـائي عـن املالئكـة وأهنـا ) ١( ّ ّ

 ١٨٢، ص٢٠امليزان يف تفسري القرآن، ج: ينظر. تدبري الربويبوسائط يف ال
فام بعد، حيث ساق البحث بمناسبة احلديث عن تفـسري اآليـات اخلمـس 

 .األوىل من سورة النازعات
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ّ تنـزع أرواح الكفـار مـن أجـسادهم بـشدة، بيـنام باملالئكة التـي ّ
» الـسابحات«وقيـل يف . ّخاصة بنزع أرواح املؤمنني» الناشطات«

لتي تنهض بمسؤولية األرواح فترسع بـروح املـؤمن اّأهنا املالئكة 
ّأهنا مطلق » السابقات«لنار، كام قيل يف اإىل اجلنّة وبروح الكافر إىل 
َيـد ب. اإليامن والعمل الصالحوم باخلري ّاملالئكة ألهنا سبقت ابن آد

ّأن هذا االختالف يف اآليات األربع مل يمنع اتفاق الكلمة عـىل أن  ّ
ًفا مـدبرات أ ـرا{: ن اآليـة األخـريةماملراد  َْ َ

ِ  َ ُ ْ هـو مطلـق املالئكـة  }َ
ّذهب أكثر املفرسين، حتى ادعى بعـضهم مهذا . ّاملدبرين لألمور ّ ِّ

ّاتفاق املفرسين وإمجاعه   .م عليهّ

يف ) هــ٦٠٦: ت(ىل سـبيل املثـال يـذهب الفخـر الـرازي ع
ًفا مدبرات أ را{: تفسري اآلية َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّإىل أن مجيـع أنحـاء التـدبري يف عـامل  }َ
ّكام أن اآليات التي سـبقت هـذه . ملالئكةاُاإلمكان قد عهد هبا إىل 

ّلعاملة، ألن كـل حـال مـن اّاآلية هي إشارة إىل رشح حال قوهتم  ّ
ملالئكة الذين هم اّوال العامل السفيل مفوض إىل تدبري واحد من أح

ّعامر العامل العلوي وسكان بقاع الساموات ّ)١(.  

واآليات يف مفتـتح «:  عن سورة النازعاتقولّما الطباطبائي فيأ
. » تصف مطلق املالئكة يف تدبريهم أمر العامل بإذن اهللالسورةاهذه 

                                                
 .٢٩، ص٣٢ج: التفسري الكبري) ١(
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 الصفات املذكورة يف هذه اآليات ّإن أظهر«: لقولاّثم انعطف إىل 
ًفا مـدبرات أ ـرا{: ملالئكـة قولـهااخلمس يف االنطباق عىل  َْ َ

ِ  َ ُ ْ وقـد . }َ
املراد بـه التـدبري العـاملي فّطلق التدبري ومل يقيد بيشء دون يشء، أ

مطلـق وّمتييـز أو مفعـول بـه للمـدبرات، ) ًأمرا(بإطالقه، وقوله 
  .)١(»ّد باملدبرات مطلق املالئكةالتدبري شأن مطلق املالئكة، فاملرا

  

ذن ينتهي هذا املثال القرآين عن تدبري املالئكة ووسـاطتها يف إ
ّالجتاه العام الذي نتحدث عنه، متمـثال يف أن القـرآن اّذلك ليعزز  ًِّ ّ

فحيث . ّ ثم يعود لنسبتها إىل غريهسبحانهحيرص بعض األمور باهللا 
ُإن ر  ـم {: ّوجـل ّول اهللا عـزق يواجهنا يدور الكالم عن التدبري ُ  َ  ِ

ُا  ا ي خلق ا سماوات واألرض   ستة  يام  م استوى   العـرش يـدبر   ْ   َ َ َ َُ  ِ ْ  َ َ َْ  َ َ ُ ٍ ِ
َ

ِ ِ ْ َُ َ َِ
َ َ ِ  

َاأل ر ْ َ
َا  ا ي ر ع ا سماوات بغ   مد ترو هـا {: وقوله، )٣: يونس( } ََ ْ َ ََ ٍ َ َ َِ ْ َ

ِ ِ  َ َ ِ  ُ  

ُستوى   العرش وسخر ا شمس والقمر    ريِ ألجـل  ـس  يـدبر ُ  م ا  َْ َ َ َُ ْ َ َ َُ ْ
ٍ

َ
ِ

َ  ُ َ َ َ ََ ْ ْ  ِ ْ َ ََ َ

ِاأل ر  فصل اآليات َ ُ َ ُ َْ َ
ِا  ا ي خلـق ا ـسماوات {: وقولـه، )٢: الرعد( } َ َ َ َ َ ِ  ُ  

َواألرض وما ب نهما   ستة  يام  م استوى   ا َ ََ َ َ َ َْ    ُ ٍ ِ
َ

ِ ِ ُ ْ َ َ َْ َ
ِلعرش مـا ل ـم مـن دونـه  ِ ُِ ُْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ

َمن و  وال شفيع أفال  تذكرون ُ  َ َ َ َ ََ َ
ٍ ِ َ َ َ ِ ِيدبر األ ـر مـن ا ـسماء إ  األرض * ِ ْ َ ََ

ِ ِ َ َ ْ ُْ ِ َ ُ  { 

  .)٥ ـ ٤: السجدة(

                                                
 .٨١، ص٢٠ ج:امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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كيف ينسجم منطق القـرآن بـني إثبـات التـدبري هللا : السؤالو
ّلك شأنا من شؤون الربوبية وبني ما يتحدذًحرصا بوصف  ّ ث عنه ً

ّ التدبري؟ عىل أن إشكالية التعارض يفًرصاحة من وساطة املالئكة 
ًتتعمق أكثر وتكتسب أبعـادا أكثـر تعقيـدا  ً ني نـرى القـرآن ال حـّ

نسبه إىل يّيقترص يف نسبة الترصف والتدبري إىل املالئكة وحدها، بل 
ّغريها أيضا كاجلن كام يف قول اهللا سبحانه ِقال عفر ـت مـن ا ـ{: ً

ْ ْ ِ ٌِ ْ َ  ن َ

ٌأنا آ يك به  بل أن  قوم من مقا ـك و   عليـه لقـوي أمـ  ِ ِ ِ
َ َ َ ِ ِ

َ ََ َ َِ ِْ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ
ِ : النمـل ( }ِ

: إلنسان كذلك، عىل ما هو عليه قوله سـبحانهاكام ينسبه إىل . )٣٩
ِقال ا ي عنده علم من الكتاب أنا آ يك به{ ِ َ َِ َ َ

ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ  ْ ٌ ُ ْ ِ َ   .)٤٠: النمل( }َ

ّلترصف باألمور األلوهية إىل األنبياء فلـه مـصاديق ّما نسبة اأ
علـيهم  ام يف حال إبراهيم وسليامن وداود وعيسى ككثرية يف القرآن، 

: سـبحانه يواجهنا قوله عليه الـسالم  براهيم اخلليل إفعىل لسان . السالم
ْو ذ قال إبراهيم رب أر  كيف ت  ا مو  قال أو م{ َْ َ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ْ

ِ
ْ ُ ْ َْ

ِ ِ ِ
 َ ُ ِ ِ

ْ تؤمن قال ب  ول ن ْ ِْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ

ٍِ طم  قل  قال فخذ أر عة من الط  ف هن إ ك  م اجعل     جبل 
َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ ْْ ُ ُُ ْ َ ِ  ْ  ْ َ َ َ َ

ِ ْ  ْ ِ ً َ ُ
ِ
ْ

ِ ْ َ

ًمنهن جزءا  م اد هن يأت نـك سـعيا َ َْ َْ َ ِ
ْ   ُ ُ ُْ  ُ ً ْ ُ إذ نـسبت اآليـة  )٢٦٠: البقـرة ( }ِ

ًدعوة الطري كي حتيى جمددا ّليس إىل اهللا جل و عليه السالم  إىل إبراهيم ّ
  .جالله

ّىل أن املسألة ال تقترص عىل هـذه اآليـات وحـدها يف نـسبة ع
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ّلتــرصف والتــدبري يف هــذا العــامل إىل املالئكــة واجلــن انحــو مــن  ّ
ّخر، ممـا يركـز أّغريهم بل تتعداها إىل آيات وواألنبياء والصاحلني  ّ

إذا :  صيغة الـسؤال التـايليف التعارض الذي صاغه الفخر الرازي
ويقـصد  )١(؟ألمـراّكان األمر كله هللا فكيف أثبت هلم هاهنا تـدبري 

ملالئكـة اّ عـىل أن املـسألة ال تقتـرص عـىل ؛املالئكة) هلم(بالضمري 
  .وحدهم كام رأينا

ّ إن السالبة اجلزئية تناقض املوجبة الكلية، فبعـد :منطقية لغةب ّ
ّبت أن اهللا خـالق كـل يشثأن  ّء، فـإن إثبـات اخللـق ألحـد غـريه ّ

وهكـذا األمـر بالنـسبة إىل الواليـة . ّلكليـةايناقض تلك املوجبـة 
ّلـويل والتـدبري إليـه اّوالتدبري وغريمهـا، فحيـث ثبـت أن اهللا هـو 

ّ وال مـدبر سـواه، فـإن إثبـات الواليـة أو التـدبري لغـريه سبحانه ِّ
رض الظـاهر يستدعي معاجلة التعـافّناقض تلك املوجبة الكلية، ي

 .لطائفتني من اآليات القرآنيةابني هاتني 
  

قد حفل الفكر اإلسـالمي عـىل مـستوى البحـث العقيـدي ل
ن ـادي بيــارض البــاجلة التعـوه ملعـن الوجمديد ـوالقرآين بالع

ّبيـد أن . اتني املجموعتني مـن اآليـاتـه لكتـاب سـيعزف عـن اَ
                                                

 .٢٨، ص٣١ج: التفسري الكبري: ينظر) ١(
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ّتفيا بوجه يعده هو األرجح يف اإلشارة إىل تفاصيلها مك ّل هـذا حـً
ينطلـق . التهافت البدوي املرتائي بني هاتني الفئتـني مـن اآليـات

ُملختار يف أن مجيع األشياء واملواقع ـ غري اهللا ـ التـي نـسب االوجه  ّ
ّالغنـى والعـزة والقـوة واإلحيـاء واإلماتـة وإليها اخللق والتدبري  ّ

ّونحو ذلك، إنام هي مظاهر وجتلي آيات خلالقيـة اهللا وتـدبريه وات ّ
  .وآمريته وواليته سبحانه

ذه النظرية ترفض برصاحة أن يكون هلذه املوجودات والية ه
ّوة أو إحياء أو إماتة يف عرض والية اهللا وعزته وقوتـه قّأو عزة أو  ّّ

ّن الرشك اجليل، فإذا فرضنا أن الوالية مّوإحيائه وإماتته، ألن هذا  ّ
خرى حدامها يف عرض األإّ ووالية غري اهللا وأن  والية اهللا؛واليتان

ًفهذا من الرشك اجليل الذي ثبت بطالنه عقال ونقـال َّا مـر مـن ملـ ؛ً
  .بحوث التوحيد األفعايل

ام ترفض النظرية ذاهتـا أن تكـون هـذه الواليـة ـ ورضوب ك
يف طول والية اهللا، عـىل النحـو الـذي تنتهـي ـ ّالترصف األخرى 

ّ عند حد معني سبحانهوالية اهللا  تبدأ واليـة املخلـوق، أو تنتهـي لٍّ
ّعز وجل(ّعزته  ّعند دائرة حمددة لتبدأ عـزة ) ّ ملخلـوق، أو تنتهـي اّ

ّقوته لتبدأ قـوة املخلـوق وهكـذا، ألن هـذا الـنمط مـن التفكـري  ّ ّ
الفهم واالعتقاد يرجع إىل الرشك اخلفي، وإىل افرتاض حمدوديـة و
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ّالكتـاب مجلـة وتفـصيال، وركـز الله، وهو أمر يرفضه جّاهللا جل  ً ً
  .ّ الكثري من مقدماته املنهجية وبحوثهيفّعىل بطالنه وعدم صحته 

ُن النظريــة التــي تبنّاهــا الكتــاب يف معاجلــة املــسألة املثــارة، إ ّ
ن تكون هذه األمور مـن تـدبري وواليـة ونحـو أترفض أن تؤمن 

. ضـهامًضال عن أن تكون يف عرفذلك يف طول تدبري اهللا وواليته، 
ــة  ــدبري أو الوالي ــو حــصل األول وافرتضــنا أن الت ّفل ــسوبني اّ ملن

للموجودات هي يف طول واليـة اهللا وتـدبريه للـزم مـن ذلـك أن 
ّأمـا لـو افرتضـنا هـذه الواليـة . اليتـه حمـدودة ومتناهيـةوتكون 

ّالية اهللا وتـدبريه، لكـان معنـى ذلـك أن وّوالتدبري أهنام يف عرض 
ٌمها عـدل لواليـة اهللا هذه الوالية والتدبري  تـدبريه، وهـذا رشك، وِ

  . واحد ال رشيك لهسبحانهّوقد ثبت أن اهللا 

ّ أول ما ترفضه النظرية التي نحن بشأن احلديث عنها، هـو ًاذإ
ً طـوال سـبحانهّ نسبة رضوب الترصف إىل غري اهللا يفّالتصور هذا 

ة ّناك نحو من اخلالقيـة والواليـة والعـزهأجل إذا كان  .ًأو عرضا
ّنحو الظهور والتجيل، أو بوما شابه ذلك، فهو  والقدرة واحلاكمية

ّآليتيـة املـشتقة مـن اّصحت الصياغة ـ بنحو هو بحسب القرآن ـ إن  ّ
ُس  هم آياتنا   اآلفاق و  أ فسهم ح  ي بـ   هـم  نـه { :سبحانهقوله    َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ

ِ َ ِ ِ ِ ِ
ُ َ

َ ا ق   .)٥٣: لتفصّ( }ْ
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ّكي تتضح فكرة الـتجيل والظهـور واآليتيـة نـستعني بمثـال ل ّ
 اسـتلهموه مـن اسـتدالالت ؛لامت أهل املعرفـةكيكثر استعامله يف 

 ؛ املتعاليـة والفلـسفة الـصدرائيةحلكمـةا ومنه نفذ إىل ،أهل البيت
ففـي مثـال الـصورة . ملرآةانعني به مثال الصورة التي تنعكس يف 

لتي يف املرآة اّاحبها من الواضح أن الصورة املرآتية التي تعكس ص
غري صاحبها وهي ليست عينـه، لكنّهـا يف الوقـت ذاتـه هـي آيـة 

ًعالمة دالة عىل صاحبها وليست شيئا بـإزاء صـاحب الـصورةو ّ .
ًضعت نارا أمام املـرآة فـستبدو الـصورة املرآتيـة و إذا :بمثال آخر

ّوكأهنا جامعة لكل اخلصائص  ّقيقية، لكـن مـن ملوجودة للنار احلاّ
ي تعكـس النـار هـدون أن يكون هنـاك يشء بـداخل املـرآة، بـل 

ًاخلارجية وحسب، ال أن يف داخل املرآة نارا أخرى أيضا ً ّ.  

ُك اب بقيعـة  ـسبه {ذا هو يف احلقيقة الفارق بني الرساب ه ُ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ ٍ َ َ َ

ًالظمآن مـاء َ ُ ْ  ّفإن الرساب خيـال ووهـم ال. وبني اآلية )٣٩: النور( } 
ّقيقة، لكـن ال يف نفـسها، وإنـام هـي حّواقع له، بعكس اآلية فإهنا 

ّالـرساب كـاذب بيـد أن فتعكس حقيقة أخرى ثابتة هللا سـبحانه،  َ
هـذا هـو و. ّاآلية صادقة يف كل ما حتكيه عن خصائص ذي اآليـة

ِسـ  هم آياتنـا   {: ّمعنى اآلية والتجيل بحسب االستعامل القرآين َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ
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َاآلفاق و ِ
ُ   أ فسهم ح  ي ب   هـم  نـه ا ـقَ  َ ْ  َ َْ ُْ َ َ َ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ

أو قولـه  )٥٣: فـصلت ( }ِ
ًفلما    ر ه  ِلجبل جعله د  وخر  ـو  صـعقا{: تعاىل ِ َ َ ََ ُ  َ  َ  َ ُ ُ  َ َ ََ َ

ِ
ْ  َ َ : األعـراف ( }َ

١٤٣(.  

بقى هناك إشارة هلا مغزاها، فمثال املرآة وكيف تعكس قدرة ت
عظمته وعلمه ونحـو ذلـك، اسـتعمله اإلمـام  أو ،اللهجّجل  اهللا

 يف ذلك اللقـاء الفكـري الـسجايل عليه السالم ّعيل بن موسى الرضا 
ودعا إليه أبـرز ) هـ٢١٨: ت(ّلعبايس االشهري الذي عقده املأمون 

لقيـادات الفكريـة عنـد اِرموز احلجاج الكالمي يف عرصه وكبـار 
لشخـصيات االنصارى واليهود والـصابئة والزرادشـتية وبعـض 

  .العلمية الرومية

ّقد كان من خطة املأمون العبـايس أن جتتمـع هـذه القيـادات ل ّ
ّتلف النحل عىل اإلمام عيل بـن موسـى الرضـا خمالفكرية من  عليـه  ِ

ّ علها تفت من الـسالم  َجته أو تنال منه، لكي يزعزع بـذلك موقـع حّ ّ
اعـدة ّلعبـايس مـن جهـة ويف عـني القا يف البالط عليه الـسالم  اإلمام 

ّقيــة املــسلمني بالــشعبية املواليــة لإلمــام مــن جهــة ثانيــة، وعنــد 
واالجتاهات الفرقية واملذهبيـة مـن جهـة ثالثـة، وذلـك يف إطـار 

ًلرصاع السيايس الذي كان خيوضه املأمون انطالقا مـن خراسـان ا
ّضد الشق  ّآلخـر يف العائلـة العباسـية القـاطن يف بغـداد، وضـد اّ ّ
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ّللحكم العبـايس عامـة بـام فـيهم بنـو وكمه االجتاهات املناوئة حل ّ
  .ّلعباساّهاشم الشق املنحدر من عبد مناف مع بني 

ً كل األحوال عقد املجلس وانطلق احلوار فيه سـاخنا قويـا يف ًّ ُ ّ
حلارضين، وكان حموره اإلمام عيل بـن موسـى الرضـا الـذي ابني 

سئلة احلارضين واسـتفهاماهتم ومـا اسـتخدموه أطفق جييب عن 
ــن  ــة، إىل أن م ــناعة كالمي ــدل وص ــران بج ــوار إىل عم ــغ احل ل

ّالذي كان يوصف بقوة اجلدل وأنه مل يقطعه عـن  الصابئي ّجتـه حّ
لقـد دخلـت الكوفـة «: ّأحد قط، بل كان يتحدى اآلخرين بقوله

ِّالشام واجلزيرة ولقيت املتكلمني، فلـم أقـع عـىل أحـد ووالبرصة 
ّريه قائام بوحدانيغًيثبت يل واحدا ليس    .)١(»تهً

ّواضح ما ييش بـه الـنص مـن قـوة التحـدي يف أس أسـس و ّ ّّ
ّل اإليامنيـة متمـثال بوحدانيـة اهللا، خاصـة وأن بـاملنظومة الدينيـة  ِّّ ً

ّمهات حوارض العلم أ عرصه يفِّالبلدان التي أشار إليها كانت متثل 
  .وأبرز املراكز العلمية يف العامل اإلسالمي

 عليـه الــسالم ًطـويال بــني اإلمـام ىل هــذه اخللفيـة دام احلــوار عـ
ّللته وقفة للصالة، ثم انتهـى إىل إعـالن عمـران ختوعمران، وقد  ّ

                                                
ّ ذكره عمران بني يدي اإلمام الرضا وهو يقدم األسـئلة، وواضـح هذا ما) ١(

 .٤٣٠، ص٦٥توحيد، الباب ال: ٍّما تنطوي عليه الكلامت من نربة حتد ينظر
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  .)١(ن موسى الرضابّعيل  إلسالمه بني يدي اإلمام

ان من بني ما وقـف احلـوار عنـده، سـؤال عمـران لإلمـام ك
يف اخللق أم اخللق فيه؟ قـال ) اهللا(ّيدي أهو سأال ختربين يا : الرضا

اعمران عن ذ ك، ل س هو   ا لـق وال ا لـق ي جل «: ليه الـسالم  عالرضا 
ّسأعلمك ما تعرفه بـه، وال حـول وال قـوة إال بـاهللاوفيه، تعا  عن ذ ك،  ّ ُ

 .
فـإن  ن لـ س واحـد منكمـا   !  فيـك؟ أخ   عن ا رآة أنت فيها أم 

  فسك؟نّصاحبه فبأي  ء استد لت بها   
 .ينهابضوء بيني وب: قال عمران

ّ ك ا ضوء   ا رآة أ ـ   مـا ذترى من  هل: عليه الـسالم فقال الرضا 

 .نعم: قال تراه   عي يك؟
عليـه  ًفلم حير جوابا، قـال الرضـا ،  فأرنـاه: عليه السالم قال الرضا 

ّ ـك ودل ا ـرآة   أنفـسكما مـن غـ  أن دّفال أرى ا ور إال وقد : الـسالم  ّ

ث ة غ  هـذا ال  ـد ا اهـل فيهـا كال و ذا أمث. ي ون   واحد منكما
  .)٢(»ًمقاال، وهللا ا ثل األ 

ّق لعمران أن ينشغل هبذه املسألة، وحق هلـا أن تـضغط عـىل ح ّ
                                                

، ذكـر جملـس الرضـا ٦٥توحيد، باب ال: ينظر احلوار بأكمله وما دار فيه) ١(
 .٤٤١ ـ ٤١٧عيل بن موسى مع أهل األديان وأصحاب املقاالت، ص

 .٤٣٥ ـ ٤٣٤صدر السابق، صامل) ٢(
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ــشغل  ــه وت ــهعذهن ــة . قل ــسائل األساســية يف املعرف ــن امل فهــي م
ّ يف أنه عليه الـسالم  إلمام أمري املؤمنني االتوحيدية، إذ تكاثفت نصوص 

مامزجة، وخارج عنها ال بمزايلة، كـام باألشياء ال  داخل يف سبحانه
لبينونة والتمييز بينه وبني األشـياء ا يف وصف هذه عليه الـسالم  يف قوله 

تـاج إىل تـصوير، عمـد حتو املسألة . ّبأهنا بينونة صفة ال بينونة عزلة
  . إىل مثال املرآةعليه السالمفيه اإلمام الرضا 

ِسـ  هم آياتنـا   {: سـبحانهما دمنا نريد أن ننطلق من قولـه و َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ

ُ اآلفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق  َ ْ  َ َْ ُْ َ ََ َ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ
ِ َ لننطلـق  )١()٥٣: فـصّلت ( }ِ

ّملوجودات ما هي إال  جتليات ألسامء اهللا اّيف االستدالل به عىل أن  ّ
 ّالبد أن نستعني بمثال املرآة،فوصفاته ومظاهر وآيات له سبحانه، 

 ّلعقيدية لإلمام عـيلاّمع إشارة إىل خلفيته التأرخيية يف السجاالت 
  .عليه السالمبن موسى الرضا 

ّتبني مما مر بأن أفعال اخللق واإلحياء واإلماتة والتويف وغـري ي ّ ّ ّّ
ّنسبه القرآن الكريم إىل اهللا وحيرصه به، ثم يعود لنـسبتها يّذلك مما 

                                                
يعــود إىل اهللا ) ّأنــه(ّالكــالم يف املــتن جيــري عــىل أســاس أن الــضمري يف ) ١(

ّسبحانه، خاصة وأن عددا مـن املفـرسين يـذهب إىل أن الـضمري يف اآليـة  ً ِّّ ّ
ْحتى يتبني هلم أن القرآن هـو احلـق، وفـصل : يعود إىل القرآن ليكون املفاد ّ ّ ّ ّ

 .ا يضطلع به البحث التفسرييّالقول بني الرأيني هو مم
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فهـذه . و الـصورة املرآتيـةّنـام هـو عـىل نحـإإىل خملوقات أخرى، 
ّإنام يكـون بـام هـي مظهـر فـاملخلوقات حيث ينسب إليها اخللـق 

 ولواليتـه سـبحانهّالقيته خل وبام هي آية ؛ٍّ وجتل هلاتعاىلخلالقية اهللا 
ّولعزته ولقدرته ولقوته ونحو ذلك، ال أن هذه  ّ ملخلوقات متلـك اّ

ًشيئا قبال اهللا ال عرضا وال طوال ً ملخلوقـات اكه هـذه ّفكل ما متل. ًِ
ّومتام ما يوجد لدهيا، إنـام هـو إراءة ملـا هـو موجـود هللا سـبحانه، 

ّاملالك والقادر هو اهللا، وما عند اإلنسان وبقية املوجـودات فهـو ف
  .)١(»ك والقادر   ما عليه أقدرككّ ا ك  ا  لافهو «: من عنده

مـن ّم تأييد آخر هلذا النمط من الفهم الذي يمكن استمداده َث
ّاآلية هي العالمة الظاهرة، وحقيقته لكل يشء ظاهر ف. معنى اآلية

فمتى أدرك مدرك الظاهر منهام، . هورهظهو مالزم ليشء ال يظهر 
ّعلم أنه أدرك اآلخر الذي مل يدركه  فمتى ما أدرك اإلنـسان . ذاتهبُ
ّالصورة علم أنه أدرك ذا الصورة َ ِ)٢(.  

ــذه ال ــرآن الكــريم يف وصــف ه ــستخدم الق ــات ي  املخلوق
ّمصطلح املعلوالت بل يعرب عنها بأهنا آيات وجتليات وظهـورات  ّ ّ

ام خملـوق مـن خملوقـات عـامل ّفـأي. صفاته العلياوألسامئه احلسنى 
                                                

 .٢١٣ص: حتف العقول) ١(
 .٣٣أي، ص: ّاملفردات يف غريب القرآن، مادة) ٢(
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 وهو سبحانهسم من أسامئه احلسنى الٍّاإلمكان ووجوداته هو جتل 
ّوقـد مـر أن أي . يعكس آية من آياتـه ّ ظهـر مـن مظـاهر أسـامئه مّ

لوقاتـه وليظهـر منـه خميف آية من آياته ويف خلق مـن احلسنى يربز 
بلغة . ملظهراّذلك الفعل الذي يرتتب عىل االسم الذي برز يف هذا 

ُ املحيي واملميت، فإذا مـا جئنـا سبحانهّإن من أسامء اهللا : املثال ىل إُ
، حيث يظهر منه الفعل »املميت«ّملك املوت فإنه مظهر السم اهللا 

ّك االسم وذات األثر الذي يرتتب عليـه، لذي يظهر من ذلانفسه 
ّفيد أن مللك املوت قدرة عىل اإلماتة هـي يف يلكن ال باملعنى الذي 

ملـك املـوت يفتقـد هلـذه ّفـإن ّال، ك. عرض إماتة اهللا أو يف طوهلا
نـه مـن فعـل مالقدرة عىل النحوين الطويل والعريض، ومـا يـربز 

ّوهـذه حقيقـة مـن أهـم . ّاإلماتة إنام هو مظهر إماتـة اهللا سـبحانه
  .امل اإلمكانعحقائق 

 ينجـز األفعـال بنحـوين، تعاىلّقد سلفت اإلشارة إىل أن اهللا ل
ُإ مـا أ ـره {: ّبارشة وبال توسط يشء، أي من خالل قوله فقطمّإما  ُ ْ َ َ  ِ

ُإذا أراد ش ئا أن  قول    ن  يكون ُُ َ َ ًَ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ وأخـرى ينجزهـا ، )٨٢: يـس ( }ِ
 هو املشايف لكن مـن خـالل سبحانهفاهللا . لوقاتهبتوسيط بعض خم

ن خـالل الطعـام مـلكـن  الطبيب، وهو الرافع للجوع وللعطش
خلليـل ابـراهيم إ ِّحيكي القرآن الكريم قول شيخ املوحدين. واملاء
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ِا ي خلقـ   هـو  هـدين{: ، يف هذه اآليـاتعليـه الـسالم    ِِ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َوا ي هـو  *   ُ ِ  َ

ِ طعم  و سق ِْ َ َ ِ ُ ْ ِو ذا  رضت  هو  شف  * ِ ُ ِ ْ َ َ ُ َ َُ ْ
ِ ِ

َ ِوا ي يمي ـ   ـم  يـ  * َ ِ ْ ُ  ُ
ِ

ُ ُِ ِ  َ{ 

 هيدي ويطعم ويـسقي ويـشفي سبحانهفاهللا ، )٨١ ـ  ٧٨: الشعراء(
ُويميت وحييي من خالل األسباب  فهـو يرفـع . بنظام الوسـائطوُ

لطبيـب االعطش باملاء واجلـوع بالطعـام واملـرض بالـدواء وعـرب 
  .وهكذا

ا هـو دور األسـباب والوسـائط يف نظـام عـامل اإلمكـان، ذه
ّاألسباب تؤدي دورها بإذن اهللا، لكن ال عـىل النحـو ووالوسائط 

رادة اهللا أو يف طوهلـا، بـل عـىل نحـو إْالذي تكون فيـه يف عـرض 
. ّجتليات هللا سـبحانهوّالظهور واآلية والتجيل، فهي مظاهر وآيات 

ملـك ف احلسنى وصـفاته، وهذه املوجودات هي مظهر ألسامء اهللا
 هـو عليـه الـسالم  املوت هو مظهر السمه املميت، وعيسى بـن مـريم 

 .ظهر السمه املحيي وهكذام



 ٥١ ................................................................   األسامء احلسنى

 
 

  

ّأثبتت األدلة النقلية والعقلية أن هللا من كل كامل وجـودي .١ ّ ّّ 
ــه  ــة . أســامهوأحــسنه وأكمل ــذات اإلهلي ــتالء ال ــة أن ام ّواحلقيق

ام ال يتنــاهى، هــو مــن بــال يتنــاهى بــالكامالت أمجعهــا فــوق مــا 
: حلـسنىاه سـبحانه عـىل األسـامء اشـتاملمقتضيات بل من لوازم 

َو  األسماء ا س { َْ ُْ ُْ َ
ِ  ِ  .)١٨٠: األعراف( }َ
ّإن ما يصدر من اهللا سبحانه من أفعال إنام يرتبط باسم مـن  .٢ ّ

 ّفإذا ما صدر منـه اإلحيـاء فـألن. ّحلسنى ويرتتب عليهاأسامء اهللا 
ّدر عنه فعل اإلماتة فألن مـن أسـامئه ص، وإذا »املحيي«من أسامئه 

ّألنـه اجلـواد الكـريم، وإذا ف، وإذا وهب وأعطى ورزق »املميت«
ّتعلق بخلـق يّفإذن كل ما يصدر عن اهللا ملا . هدى فباعتباره اهلادي

ّيمومية قعامل اإلمكان وتدبريه يرتبط باسم من أسامئه ويكون حتت 
ّمن ثم فـإن األسـامء اإلهليـة احلـسنى هـي مظـاهر ذلك االسم، و ّ

وهــذا مــا يــصلها ببحــث التوحيــد . لربــويب يف الوجــوداالتــدبري 
  .األفعايل

ًذكر القرآن الكريم مئة وبضعة وعرشين اسام من أسامء اهللا  .٣
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ّحلسنى، بيد أن تقيص مصادر النص الديني خاصة كتـب الـدعاء ا ّ ّ ّ َ
. مـا يزيـد هـذا الـرقم بكثـريمتداد هذه األسامء عىل ايكشف عن 

ّلهـا هللا بـرشط أن ال يـشوب االسـم كّاحلقيقة أن األسامء احلسنى 
 .ّملقدسةانقص أو عيب أو حتديد للذات اإلهلية 

ّعند مقارنـة األسـامء احلـسنى بعـضها بـبعض يلحـظ أن  .٤
عـض مـن حيـث فاعليـة االسـم يف الوجـود ببعضها أوسع مـن 
 متـصاعد فـسننتهي ّألسامء بخطاذنا وإذا أخ. ّواآلثار املرتتبة عليه

لوجوديـة واآلثـار اإىل اسم ال يوجد فوقه اسم من حيث الفاعلية 
َاملرتتبة عليه هو الذي يطلق عليه االسم األعظم، الذي يسع  ُ يـع مجّ

  .حقائق األسامء

ًليست أسامء اهللا احلسنى ألفاظا وحروفا وأصوات .٥  بـل هـي ًاً
سـامء يعـود إىل حقـائق هـذه نسب من آثار هلـذه األيحقائق، وما 

ّصورها الذهنية، خاصة إذا أخذنا واألسامء وأعياهنا ال إىل ألفاظها 
لذي يرجع بـدوره اّبنظر االعتبار أن الوجود حمكوم بنظام السببية 

  .إىل حقائق خارجية

ليس هو االسـم األعظـم، بـل هـو اسـم » اهللا«لفظ اجلاللة و
بـة الوجـود املـستجمعة لذات اإلهلية الواجالالسم األعظم؛ وهو 
  .جلميع صفات الكامل
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ًينسب القـرآن عـددا مـن املامرسـات واألفعـال واألمـور . ٦
ّ، ثم يعود ليثبتهـا إىل غـريه مـن مالئكـة وجـن سبحانهًحرصا هللا  ّ

غريهم، األمر الذي يوحي برضب من ووإنس كاألنبياء واألولياء 
عارض هذه ّن إشكالية التأعىل . التعارض بني طائفتني من اآليات

ّتتعمق أكثر حني نأخذ بنظر االعتبار ما حتدث به  لقـرآن عـن دور اّ
اته ذاملالئكة كوسائط يف التدبري الربويب يف مقابل حديثه يف الوقت 
  عن انحصار التدبري به سبحانه عىل ما يقتضيه توحيد الربوبية؟

ّقدم الفكر اإلسالمي عـىل املـستويني العقيـدي والقـرآين  .٧
ّبيـد أن . لوجوه ملعاجلة التعـارض املـشار إليـه أعـالهاالعديد من  َ

ّفكـل . ّينها نظرية الظهـور والـتجيلبّمنهجية الكتاب رجحت من 
ّالغنـى والعـزة وًمن نسب إليه القـرآن أمـرا مـن اخللـق والتـدبري 

ّ إنـام هـم مظـاهر وجتليـات وآيـات ،واإلحياء واإلماتة وما شـابه ُ ّ
هذه النظريـة تـرفض . اليته وهكذاالقية اهللا وتدبريه وآمريته ووخل

ّكون هلذه املوجودات والية أو عزة أو قـوة أو إحيـاء يرصاحة أن  ّ
ّهللا وعزته وقوتهاأو إماتة يف عرض والية  ّ ملا يؤدي إليه مـن رشك ؛ّ

ّلترصف هـذه يف طـول واليـة اكام ترفض أن تكون رضوب . ّجيل
ّا يؤدي إليه من رشك خفيمل ؛اهللا ّ. 





 

  
 

  املظهر اإلنساين لالسم األعظم. ١
 ّالنبي واألئمة مظاهر االسم األعظم. ٢

 
 





 
 

)١( 
  

قودنــا ســياق البحــث إىل منعطــف جديــد يمكــن أن نفتتحــه ي
ندما ننظـر إىل املوجـودات اإلمكانيـة التـي هـي ع:  التايلبالسؤال

َّصفاته العليا، هـل ثـم فيهـا موجـود ونى مظاهر ألسامء اهللا احلس
ّإلشـارة أن لفـظ اإمكاين هو مظهر السمه األعظم؟ لقـد سـلفت 

حيكي لنا اسم االسم األعظم، واالسم األعظـم هـو ) اهللا(اجلاللة 
لذات مأخوذة مـع مجيـع الكـامالت املـستجمعة جلميـع صـفات ا

كـان ّهـل ثمـة يف عـامل اإلم: ّ والسؤال مرة أخرى؛اجلاملوالكامل 
هللا األعظم؟ إذا ما ثبت وجود مثـل هـذا اموجود هو مظهر السم 

ّرتتب عىل االسم األعظـم، تاملوجود فستظهر منه مجيع اآلثار التي 
  .بوصفه مظهر هذا االسم

ّذا حتقق وجود هذا املوجود فسيتحول إىل واسطة الفيض بني إ ّ
ة مـن ومجيع عامل اإلمكان، ملا سلفت إليه اإلشار) اللهجّجل (اهللا 

ًقع بعضها فـوق بعـض وصـوال إىل االسـم يّأن أسامء اهللا احلسنى 
ّلصعودي، أما يف النـسق اهذا يف النسق . الذي ال يوجد فوقه اسم
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ّالنزويل فإن األسامء تتدرج من االسم األعظم إىل ما هـو  ونـه إىل دّ

  .أن تصل إىل اسم ال يوجد حتته اسم

ّن اإلماتة تتحقـق مـن خـالل مظهـر مـن مظـاهإ ر أسـامء اهللا ّ
ِقل  توفا م  لك ا موت{: ملوتااحلسنى هو ملك  ْ َْ َْ ُ َ ُ  َ َ َ ْ  )١١: الـسجدة ( }ُ

هللا سـبحانه قـادر عـىل اّالريب أن . الذي هو مظهر السمه املميت
ّفعل اإلماتـة مبـارشة، بيـد أن حكمتـه اقتـضت يف إطـار  لنظـام اَ

ًاألحسن الذي خلقه، أن جيعل واسطة تكون مظهرا وآيـة السـمه 
 . ملميتا

. عليـه الـسالم   ذلك اسم اهللا املحيي، له مظاهر يف عاملنا كعيسى ك
ّاته هل جعل اهللا يف إطار نظامه األحسن الـذي رتـب ذعىل الغرار 

ًعل بينه وبني هذا العـامل مظهـرا السـمه ج هل ؛عليه عامل اإلمكان
ملظهـر مجيـع اآلثـار التـي ااألعظم، بحيث تظهر من خـالل هـذا 

سيكون فـم األعظم؟ لو ثبت وجود هـذا املظهـر ّترتتب عىل االس
ّهو الواسطة بينه سبحانه وبني عـامل اإلمكـان، أو بينـه وبـني كـل 

 .سامئه احلسنى األخرىأمظاهر 
ّاملسألة تكتسب أمهيتها تبعا ملا يرتتب عليها من نتـائج يف   هذه ً ّ
لعقيدي تقودنا للوقوف عىل هذه الواسطة يف الفيض بـني االبحث 

ّأن نتعرف عىل هذا املظهـر الـذي يـتجىل بـه و اإلمكان، اهللا وعامل ّ
 .خلليقة اإلنسانيةااالسم األعظم يف الوجود وعامل 
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أهل البيـت ّالنبي و العودة إىل القرآن الكريم وما جاء عن عند
ّأن يف ذلــك كلـه حقيقــة وجــود مظهــر الســم اهللا   نجــدعلـيهم الـسالم   ّ
  .امل اإلمكان بدرجتيهع يف سبحانه

  

قد خلق اهللا هـذا العـامل عـىل مـرتبتني أو عـىل درجتـني مـن ل
ّلوجود عرب عنها بعامل امللكوت وعامل الغيـب، االوجود، مرتبة من 

 الظـاهرة وال يمكـن ّذه احلواسهبحيث ال يمكن نيل ذلك العامل 
ــه عــرب األدوات املوجــودة يف نطــاق  ــوف علي ّامل احلــس عــالوق

ّني التي حتكم عاملنـا املـادي مـن ّوالشهادة، كام أنه ال خيضع للقوان
لقد أطلق القرآن عىل ذلـك . لزمان واملكان واحلركة وما إىل ذلكا

ّديدة منها عامل امللكوت وعـامل األمـر كـام عـرب عنـه عالعامل أسامء 
َو ذ ِك نري إبراهيم {: سبحانهاهللا قول ي. بغيب الساموات واألرض ِ َ َْ

ِ ِ
ُ َ َ َ

ْ لكوت ا سماوات واألر َ َ َِ َ َ َ ُ َض وِ كون من ا موقن َ ِ ِ ُِ ْْ ِ َ ُ َ   .)٧٥: األنعام( }َ

عــيش املالئكــة يف عــامل امللكــوت وهــي ختــضع بكينونتهــا ت
فللمالئكــة صــفات ســلبية . حكــام ذلــك العــاملأالوجوديــة إىل 

ّلـسلبية فهـي مـربأة عـن الـشهوة اّوصفات إضافية، أما الصفات 
كيـب الـسقم والرتووالغضب واألخالق الذميمة واملوت واهلرم 

ّمن األعضاء واألخالط واألركان، وهي جواهر روحانيـة مـربأة 
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ّن هذه األحوال، كام توفرت املصادر عىل ذكر صفاهتا اإلضـافية ع

  .)١(ًأيضا

ّ مقابل عامل األمر وعامل امللكوت يأيت عـامل الـشهادة واملـادة يف
ّولعامل املـادة والـشهادة جمموعـة مـن . شأتنا األرضيةنِّالذي يمثل 

الزمـان واملكـان والتكليـف واخلـروج مـن وئق مثل احلركة احلقا
. التكامل ومـا إىل ذلـكوّالقوة إىل الفعل، وبعث األنبياء والرسل 

امللـك مهـا و عامل األمر وامللكوت وعامل الشهادة ؛والعاملان كالمها
ٍفسبحان ا ي  يـده  لكـوت    ء{: سبحانهيف قبضة اهللا  ْ َ  ُ ُ ُُ َ ََ َِ ِ َ ِ ِ  َ : يـس ( }ْ

ُ بارك ا ي  يده ا ملك{، )٨٣ ُْ ْ  ِ ِ َ َِ ِ َ َ   .)١: الملك( }َ

ّ هذه املقدمة املخترصة التي تدل عىل وجود عـاملني أو يف ضوء ّ
ِّجوديني لكل منهام خصائصه التـي متيـزه، سـيكون مـن ونطاقني  ّ

َّالطبيعي أن يكون ثم  ّظهر لالسم األعظم عىل صعيد كل درجـة مَ
  .ّمن هاتني الدرجتني الوجوديتني

ّما دام البحث يتحرك عىل مستوى بنـاء التـصور التمهيـدي و ّ
ستفاد من األخبار النبوية الرشيفة وتلك الصادرة عن يللفكرة، فام 

                                                
ّهذا ما ذكره املفرسون من خصائص املالئكة، وهم عـامر العـامل العلـوي ) ١( ُِّ

، ٣١التفــسري الكبــري، ج: ينظــر. ّاملنزهــون مــن قــوانني النــشأة األرضــية
 .٢٥، ص٣ج: القرآن العظيم والسبع املثاين؛ روح املعاين يف تفسري ٢٨ص
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ّ أن الــصادر األول الــذي خلقــه اهللا علــيهم الـسالم ّأئمــة أهــل البيــت  ّ
فهذا النور هو . صلّى ا عليـه وآلـه     ّ حممد ّاتم النبينيخ هو نور سبحانه

  .لنطاق الوجوديام األعظم يف ذلك مظهر االس

ّلروايات الدالة عىل ذلك كثرية، لكن ربام كان أبرزها النبوي ا ّ ّ
ابر بن عبداهللا األنصاري، يف الرواية التي يقول فيهـا ج عن ّاملروي
ّأول يشء خلـق اهللا مـا : صـلّى ا عليـه وآلـه      قلت لرسـول اهللا : جابر

ّ، ثـم خلـق منـه   خـ هللاّنور ن يك يا جابر خلقه : هو؟ فقال اهللا فـ. ّ
ٍا  خـالق    ء{:  هو اخلالقسبحانه ْ َ  ُ ُ ِ َ ُ وقد خلـق ، ).١٦: الرعد( } 

ّ، وبتوسـط هـذا الـصادر صـلّى ا عليـه وآلـه      ّور النبـي نّأول ما خلق 
ّاألول أو املخلوق األول  لذي هو نور النبي، خلق منـه العـرش، اّ

َثم خلق منه الكريس، ثم خلق منه مح َ ّ لعرش وسكنة الكـريس، الة ّ
ىل ما حيكيـه عّثم القلم واللوح واجلنّة واملالئكة والشمس والقمر 

ًالنص الروائي تفصيال ّ.  

ّحسب هذا التصور أول ما خلـق اهللا ب  عـىل مـستوى سـبحانهّ
صـلّى  ّامللكوت وعامل األمر، هو نور خاتم النبيني حممد وعامل الغيب 
وبذا انتهـت احلـصيلة . مه األعظمو مظهر اسه، وهذا ا عليـه وآلـه    

السم األعظم، وهو الـصادر اّإىل وجود االسم األعظم، ثم مظهر 
ّاألول ونور النبي ّ.  



  االسم األعظم .......................................................................................... ٦٢
ّ مظاهر وآيات وجتليات لذلك املظهر يف عاملنا االمتداد ذاته يف

ّمللكويت املتمثل بنور النبي ا  فعندما نجيء إىل عاملنا .صلّى ا عليه وآله   ِّ
ّملادة والشهادة، فإن املظهـر األتـم واآليـة األعظـم ألريض، عامل اا ّ ّ

ّألول يف هذه النشأة هو الوجود اإلنـساين البـرشي الذلك الصادر 
ّخلاتم النبيني حممد بـن  علـيهم   وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      بـداهللا عّ

 الـذي ّمظهر االسم األعظم يف تلك النشأة هو نـور النبـيف .الـسالم 
ّ خري خلقه بعد ذلك، يف حني إن مظهر ذلك ّلكخلق اهللا بواسطته 

ألريض هـو الوجــود اإلنــساين اّاالسـم يف النــشأة املاديـة والعــامل 
ّالبرشي لشخص النبي وعيل وفاطمة واحلسن  ّاحلـسني واألئمـة وّ

  . عليهم مجيعاً صلوات ا وسالمهمن بعدهم

ّذا هو التصور الذي ينتهي إليه البحث يف أسامء اهللا احلـسنى، ه
ىل وجود مظهر السم اهللا األعظم يف درجتي الوجـود، عّهو يركز و

ّمللك وامللكوت أو الشهادة والغيب، يتمثل بنور اَوعىل نطاق عاملي 
ّالنبي بدءا، ثم بشخصه    .ًوجوده اإلنساين ووجود أهل بيته تالياوً

ّ ريب أن هذه الدعوى بحاجة إىل أدلـة إلثباهتـاال وهـذا مـا . ّ
  .ادم إن شاء اهللالقايضطلع به البحث 



 
 

)٢( 
  

 
  :ًنطالقا من املحورين التالينيا البحث  حول هذه النقطة، ينطلق

ُالبحث القرآين الذي تثار من خالله جمموعة من  :ّملحور األولا
وما » البقرة«ًنطالقا من آية االستخالف العتيدة يف سورة ااألفكار 
ّؤلف مشهدا متكـامال يـؤطر البحـث ويمـده ت من آيات ّحيف هبا ّ ًً ّ

 اسـتعراض مفهـوم :ليعتهـاطبأفكاره األساسية التي ربام كـان يف 
ُ معاجلـة أسـئلة مهمـة تثـار؛ِ حتديد املستخلف؛اخلالفة ن حـول مـ ّ

 احلديث عن مساحة ؛مفهوم اخلالفة عىل النحو الذي تبنّاه البحث
ّ املراد باألسامء التي علمها اهللا  والعروج عىل تبيني؛خلالفة ومداهاا

  .خليفته

ّم ينعطف البحث الستجالء أهم النتائج التـي ترتتـب عـىل ث ّ ّ
ّلخالفة الربانية، وأبرزها أن دائرة االستخالف تتـسع لهذا الطرح  ّ

ّن اخلليفة أريضأّلتشمل الوجود برمته رغم   ومن البرش، وانعـدام ّ
ّن ربـه مبـارشة، ومـن مخذ الواسطة بني اخلليفة واخلالق إذ هو يأ
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ّالنتائج املهمة أيضا ما يتمثل بديمومة اخلالفة وأهنا سنّة  ّّ ن سـنن مـً

ّنظام التكوين، ثم واألخطر من ذلك إعـادة بنـاء مفهـوم اخلالفـة 
ّتخطى املوروث الكالمي، ثم حتديد املصداق اخلـارجي يًقرآنيا بام  ّ

  .هلذا اخلليفة

ُالروائي الـذي تثـار يف ثنايـاه البحث احلديثي أو  :ملحور الثاينا
ّفكار أيضا، ربام أمكن إمجاهلا بمحـصلة واحـدة تفيـد أن أجمموعة  ًّ ّ

ّشبع دالالت البحث القرآين ويعززهـا باملزيـد ُياحلديث الرشيف 
ىل النتائج مـن طـرق الفـريقني عّمن التفاصيل والنصوص الدالة 

ّالشيعة والسنّة، وأن النبي  ّول مـا خلـق اهللا أ هـو صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
  .سبحانه

ّيصار لإلشارة كذلك إىل بعض النقـاط التـي تـربز يف ظـل س
لروائية، كـام هـو احلـال يف تفـسري اخـتالف تعبـريات االنصوص 

ّألول إذ يف بعضها أنـه نـور النبـي ويف االنصوص يف تسمية اخللق  ّ ّ
 لقلم أو الروح ومـا إىلاّبعضها اآلخر أنه العقل أو النور أو املاء أو 

 .ذلك من تفاصيل
 

أيت آيـة االسـتخالف يف طليعـة اآليـات التـي حتتـشد فيهـا ت
لذلك سـيطول وقوفنـا مـع هـذه . ثبات املطلوبإالدالالت عىل 
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ًاآلية تدبرا وبحثـا وحتلـيال  ً ً ّننطلـق يف البـدء بـالنص . ًاسـتدالالوّ
ْو ذ قال ر ـك  ِل{: سبحانهحيث يقول  َ  َ َ َ ْ

ِ ِمالئ ـة إ  جاعـل   األرض َ ْ َ
ِ ٌ ِ ِ َِ َ 

ِ َ َ

َخليفة قا وا أ عل  يها من  فسد  يها و سفك ا ماء و ن  سبح  مـدك  ِ ِْ َُ ِ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َْ ُ ُ َ ََ ََ َ َ ِ َِ َ َ َِ ِْ ُ ََ ُ َ ً َ

َو قدس  ك قال إ  أعلـم مـا ال  علمـون ُ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ َ  
ِ

َ َ ُ  َ ُ ُ وعلـم آدم األسـماء  هـا  ـم  * َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ

َرضهم   ا مالئ ة  قال أن ئو  بأسـماء هـؤالء إن كنـتم صـاد  َع ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُُ ْ ِْ
َ َ ََ َِ

َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ََ َ ْ َ * 
ُقا وا سبحانك ال علم  ا إال ما علمتنا إنك أنت العليم ا كيم ُِ َِ ْ ِ َ َ َ َْ َْ َْ َ َ َ َ 

ِ ِْ   َُ َ َ َ َ ْ ُ َقـال يـا  * َ َ َ

ْآدم أن ئهم بأسمائهم فلما أ  َ َ َ َ َ ْ ِْ ِِ َ ْ ُ ْ
ِ
ْ ُ َبأهم بأسمائهم قال أ م أقل ل م إ  أعلم  يب َ ْ َْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ 

ِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ
ِ ِِ َ ْ ُ َ

َا ــسماوات واألرض وأعلــم مــا  بــدون ومــا كنــتم ت تمــون َُ ُُ ُ  ْ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َْ ُ ُْ َ َ
ِ

َ
ِ َو ذ قلنــا  * َ ْ ُ ْ

ِ َ

ــتك  و  ــ س أ  واس ــسجدوا إال إبل ــجدوا ِألدم ف َ ِلمالئ ــة اس َ ََ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َ َِ ْ
ِ ِ
 ُ ُ َُ َ ََ َ

ِ ِ ــن َ ْن م ِ َ

َال فر ن ِ ِ َ   .)٣٤ ـ ٣٠: البقرة( }ْ

ّتضمن هذا املشهد القرآين بآياته اخلمس مـدلوالت متعـددة ي ّ
  .ىل تغطيتها بام ينسجم مع إثبات الفكرة األساسيةإيرمى البحث 

  

ّثار البحث التفسريي قديام وحديثا أفكارا مكثفـة أ ً ً  آيـة حـولً
ــرتبط بمفماالســتخالف،  ــراد مــن نهــا مــا ي ــة، وامل هــوم اخلالف

يـذكر . ّو عمـن تكـون اخلالفـةأِاملستخلف ومن هو املـستخلف 
ّاملفرسون أن  اجلمـع كـام يـصلح واسم يصلح للواحـد » اخلليفة«ّ
ّنثى، وهـذا مـا صـار منـشأ لتعـدد الـرؤى التفـسريية للذكر واأل ً
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ــوالو ــرازي يقــول. ّتوزعهــا عــىل أق ): هـــ٦٠٦: ت( الفخــر ال
  .)١(»ريه ويقوم مقامهغف َمن خيل: اخلليفة«

هـي قيـام يشء و: اخلالفـة«:  الطباطبائييقولن املعارصين م
ِمقام آخر، ال تتم إال بكون اخلليفـة حاكيـا للمـستخلف يف مجيـع  ً ّ ّ

. )٢(»ِؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابريه بام هو مـستخلفش
ُن هذا املوجود الذي عهد إليه باخلالفـة ال يـأّما يفيده النص  ّصح ّ

ّلعرفيـة والعقالئيـة إال إذا حـاكى اأن يكون خليفة من الـوجهتني 
ّاملستخلف يف شـؤونه باملقـدار املمكـن، وإال مل  ّتحقـق الغـرض يِ

فالغاية مـن االسـتخالف . ًالذي من أجله وضع هذا خليفة لذاك
ِنهض املستخلف مقام املـستخلف يف الـشؤون التـي ينجزهـا يأن  َ

هذا هو معنـى اخلليفـة، . ا إىل خليفتهن يعهد هبأِاملستخلف وشاء 
  .ّوبه يتضح مفهوم اخلالفة

 
ِم مقدمة أخرى ترتبط يف حتديد املـستخلف، فهـذا املوجـود ث ّ َّ

َليفـة يف األرض يريـد أن خيلـف مـن؟ ذهـب بعــض خاملجعـول 
ّاملفرسين إىل أنه ربام كان  ّ ّ األرض قوم آخرون كاجلن أو غريهم، يفِّ

                                                
   .١٦٥، ص٢ج: التفسري الكبري) ١(
 .١١٥، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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لقرائن املوجـودة يف اآليـة الكن . نسان ليصري خليفة هلموجاء اإل
ِتبني أن املستخلف هو اهللا  ّ ملوجود األريض هـو اّ، وأن هذا سبحانهّ
  .خليفة عن اهللا جل جالله

ّلقرينة األساسية التي يمكن إقامتها إلثبات هذه احلقيقـة أنـه ا
ّخلالفة يف اآلية هي عن موجـود أريض آخـر كـان قبـل الو كانت 

 أن خيلفـه باإلنـسان، كـام سـبحانههللا اّنسان وانقرض، ثم أراد اإل
لـو  ؛)١(ّلرازي عن ابن عباساِّاحتمله بعض املفرسين ونقله الفخر 

ساؤل املالئكـة تـكان هذا املعنى هو املقصود فهو ال ينـسجم مـع 
ُأ عل  يها مـن  فـسد {: واستفهامهم فيام حكاه عنهم القرآن بقوله ْ ِْ ْ ُ َ َ َِ ُ َ َ

َ يها  َو سفك ا ماء و ن  ـسبح  مـدك و قـدس  ـكِ ََ ُ ْ َ ُ َ َ َِ َ ِ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ  ِ فطبيعـة هـذا ؟ }َ
ّلتساؤل واالستفهام تكشف أهنـم فهمـوا خالفـة هـذا املوجـود ا

ّ منـزه يف نفـسه عـن الـنقص سبحانهّاألريض عن اهللا، وحيث إنه 
ّلـرش والفـساد، واملوجـود األريض بـام هـو اّومقدس يف فعله عن 

ّلتي ذكرهتـا اآليـة، فـإن اهللا ا مبتىل هبذه املواصفات ّيضموجود أر
                                                

ّنقل الرازي هذا الوجه عمن تبناه، بام مفاده) ١( ّملا نفى اهللا سبحانه اجلن من : ّ ّ
األرض وخلــق آدم وأســكنه األرض، صــار آدم خليفــة ألولئــك الــذين 

ّوقد ذكر أن هذا الوجه مروي عن ابـن . خليفة عن اهللا سبحانهّتقدموه، ال  ّ
ّعباس، بيد أنه ضعفه برتجيح الوجه اآلخر عليه ّّ : التفـسري الكبـري: ينظـر. َ

 .١٦٥، ص٢ج
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 . لدماءا عن خليفته األريض الفساد وسفك ِ مل ينفسبحانه

ّوحمل الشاهد أن املالئكـة فهمـت أن هـذا املوجـود األريض  ّ ّ
ّيامرس اخلالفة عن اهللا، وقـد اسـتغربت أن يتبـوأ موقـع ساجلديد 

ّ أرضيته ممارسـة الـرش  تفرض عليهّريضأاخلالفة عن اهللا موجود  ّ
ّلتنزيه والتسبيح ومـن ثـم فهـي اّوالفساد، يف حني إهنا متارس فعل 

  .خلالفةا أُّجتد نفسها أوىل من هذا املوجود يف تبو

ّعبارة أخرى، ملا كـان هـذا املوجـود األريض سـنخ موجـود ب
 سـنخ سـبحانهنه اإلفساد وسفك الـدماء، واهللا ميمكن أن يصدر 

ّالرش ونحو ذلك، فإذن هذا ال يسانخ وساد ّموجود مقدس عن الف
هـذا . ألريض خليفة هللاّذاك، ومن ثم ال يمكن أن يكون املوجود 

منطقها يف و. ما فهمته املالئكة، وعىل أثره جاء سؤاهلا االستفهامي
ّهذا االستفهام أن اخلليفة البد وأن حياكي مستخلفه ملا حيقق غايـة  َّ ّ

، وأرضية اخلليفـة )ّجل وعال (سبيح اهللا ومحده وتقديس وجودهت
ّدعه يفعل ذلك، بل جتره إىل الفساد والرش، األمر الذي تاملنتظر ال  ّ

أجل توجد سـنخية بـني اهللا . ن هذا اجلعلمّيودي بالغاية املرجوة 
ّيقدس له، فإذا كـان املطلـوب وّ وبني من يسبح بحمد اهللا سبحانه

وىل بــذلك مــن أأن يكــون هللا خليفــة خيلفــه يف األرض فاملالئكــة 
خـربت أّاملوجود األريض بحسب ما ينم عنـه اسـتفهامها عنـدما 
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  .أمر اخلالفة وإجياد اخلليفة املرتقبب

ّذا السياق خري شاهد بل خري دليل عىل أن هذه اخلالفة عـن ه
فقولـه . عن غريه من املوجودات كام احتمله بعـضالاهللا سبحانه 
َإ  جاعل   األرض خ{: ّجل وعال ِ ْ َ

ِ ٌ ِ َ ًليفةِ  َ يعني به خليفة عن نفـسه  ؛}ِ
خرين انقرضـوا، وجـاء اإلنـسان آال خليفة عن قوم ) ّجل وعال(

  .لكي خيلفهم

ّ اتضاح مفهوم اخلالفة وعمن يؤدي اإلنسان دوره يف يف ضوء ّ
ّىل األرض، حتتم أن يكون ثم رضب مـن الـسنخية بـني عاخلالفة  َ ّ

 عىل ًشتمال متعاىلاهللا ّملا كان : بتعبري آخر. ِاملستخلفوهذا اخلليفة 
َو  األسماء ا س {: ّلهاكاألسامء احلسنى  َْ ُْ ُْ َ

ِ  ِ ولـه  )١٨٠: األعـراف ( }َ
ًخلليفة املرتقب حاكيا من اّالصفات العليا بأمجعها، فالبد أن يكون 

ًاستخلفه يف صفاته وأعاملـه، وأن يكـون متخلقـا   أخالق اهللا البـّ
ّيريد إال ما أراده وال يفعل إال م ا ارتضاه، وحسب القرآن الكـريم ّ

َبل عباد مكر ون{ًلزم أن يكون مصداقا لقوله ي ٌُ َ ْ ُ َ َِ ِال  سبقونه بالقول  * ْ ِْ َ ْ
ِ ُ َ ُ ْ َ َ

َوهم بأ ره  عملون ُ َ ْ َ ِ ِ
ْ َُ

ِ ْ   .)١( )٢٧ ـ ٢٦: األنبياء( }َ

                                                
ّيمكن تقريب هذه الصفة للخليفة من الـنص الروائـي، فحيـث محـل ) ١(

ّبعض مظهرية النبي وأهل البيت لالسم األعظم عـىل التفـويض، جـاء ت ٌ
ّالنصوص الروائية تنفي هذا األمر نفيا قاطعا وتستنكره، وتؤكد أن املشيئة  ً ًّ
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ّهللا أوال وآخرا؛ ففي نص عن اإلمام عليـه الـسالم قـال ًّ يقـصد (كـذبوا «: ً

َومـا {: بل قلوبنا أوعية ملـشيئة اهللا فـإذا شـاء شـئنا، واهللا يقـول) ّاملفوضة َ
َتشاءون إال أن يشاء اهللاَُّ َُ ََ ْ ََ َّ ِ  ).٣٠: لدهرا (}َ

وهذا تعبـري عـن . ٣٣٧، ص١٦، ح١٠، الباب ٢٥بحار األنوار، ج: ينظر
ّرضوب املسانخة بني املـستخلف وخليفتـه بحيـث حيـاكي الثـاين األول،  ِ

ّفاخلليفة ال يريد إالما يريده اهللا وال يفعل إال ما ارتضاه ًانطالقا مـن هـذه . ّ
ّالنقطة وتأسيسا عليها نطل عىل األحاديث الكثرية  املنقولـة عـن الفـريقني ً

ّالتي تنص بأن اهللا سبحانه يرىض لرضا فاطمة  ويغـضب ) سالم اهللا عليها(ّ
ّذلك أن رضاها وغضبها هو رضـا اهللا وغـضبه، ورضـا رسـوله . لغضبها
ّففي النبوي الرشيف أن النبـي . وغضبه ّ أخـذ بيـد ) ّصـىل اهللا عليـه وآلـه(ّ

اين، ومـن آذاين فقـد آذى من آذاهـا فقـد آذ«: فاطمة وقال من مجلة حديث
ّإن اهللا عزوجـل ليغـضب «: وعن اإلمام أمري املؤمنني عليـه الـسالم. »اهللا ّ ّ

ّيافاطمة إن اهللا ليغـضب «: ً، كام عنه أيضا»لغضب فاطمة ويرىض لرضاها
ينظر صيغ هذه األحاديث ومصادرها من كتب . »لغضبك ويرىض لرضاك

 فـام بعـد ٤٦، ص٢ ط:فاطمـة الزهـراء هبجـة قلـب املـصطفى: الفريقني
 .ومواضع أخرى

ّجـل (يعزى هذا الرتابط الوثيق بني رضا فاطمة وغـضبها وبـني رضـا اهللا 
ّصارت ال تريد إال ما يريـده عليها السالم ّوغضبه، إىل أن الزهراء ) جالله

ّاهللا وال تغضب إال ملا يغضب اهللا، وهو ما يدل عن املسانخة واملحاكاة بـني  ّ
 .ِاملستخلف وخليفته
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ّواجه البحث عددا من األسئلة التـي تتطلـب املعاجلـةي ربـام . ً
  :ذه األسئلة، ما ييلهعة كان يف طلي

ًمعنى اخلالفة جمددا: ّلسؤال األولا ًتتحدث كتب اللغة عن معنى  :ّ ّ
عىل سـبيل املثـال يقـول الراغـب يف . ثري االستفهاماتيللخالفة 

ّقام باألمر عنـه، إمـا معـه وإمـا : ًالن فالنافوخلف «: »املفردات« ّ
ّوب عنه، وإما ملوته ملناّالنيابة عن الغري إما لغيبة : واخلالفة... بعده

  .)١(»ّوإما لعجزه

ّن الواضــح بطــالن هــذه الوجــوه وأهنــا ال جتــوز عــىل اهللا مــ
 ليس بغائب عىل اإلطالق، بل هو شـاهد يف سبحانه، فاهللا سبحانه

َأو{: ّكل يشء وحارض فيه َ
ٌ م ي ـف بر ـك  نـه      ء شـهيد  َ َِ ِ

َ ٍ ْ َ  ُ َ ُ  َ  َْ ِ َ ْ َ{ 
ّىل أن املقـصود مـن إِّاملفرسين حيث ذهب عدد من ، )٥٣: فصلت(
  .يف اآلية مشهود وحارض» شهيد«

نيابـة عـن ) ّجـل جاللـه(ن تكون اخلالفة عنه ام ال معنى ألك
ّامليت وهو احلي  ُا  ال إ  إال هـو الـ  القيـوم{: لـذي ال يمـوتاّ  َ ْ ْ َ َ ُ  ِ َِ َ َ ُ  { 

ــرة( ــ{، )٢٥٥: البق ــ  ا ي ال  م ــو    ال ُوت َ َ  ِ  ْ َ َ َ ْ َ َ ــان( }ُوتَ ، )٥٨: الفرق
َهو ال  ال إ  إال هو{:وقوله َُ ُ 

ِ َِ َ َ  َ   .)٦٥: غافر( }ْ

                                                
 . فام بعد١٥٥ّاملفردات يف غريب القرآن، مادة خلف، ص) ١(
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عـن عجـز ) ّجل جالله وعظمت آالؤه(ام ال تكون خالفته ك

ٍأعلـم أن ا       ء {: ّبـاده وعـىل كـل يشءعوهو القادر عىل  ْ َ  ُ َ َ َ   َ َُ َ ْ

ٌقدير ِ ُ و ن ا     {، )٢٥٩: البقرة( }َ َ َ ُ  َ َ ٍ  ء َ ْ ً تدراُ َ ِ َ ، )٤٥: الكهـف ( }ْ
َوما  ن ا  ِ عجزه من  ء   ا سماوات وال   األرض إنه  ن {: وقوله ََ َُ   

ِ ِ ْ َُ
ِ ِ

َ ََ َ َِ َ  ٍ ْ ْ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ

ًعليما قديرا ِ َِ ً   .)٤٤: فاطر( }َ

ّيث يثبت بطـالن هـذه الوجـوه يف اخلالفـة، وأن األخـرية ح
ّ أو ميت، فسريجع املعنـى لنيابة عن غائب أو عاجزاليست بمعنى 

ًالـتجيل، ليكـون اخلليفـة مظهـرا للـذي ويف اخلالفة إىل املظهريـة  ّ
ًاستخلفه وآية له وجتليا ألسامئه احلسنى  بتعبـري و .ُصـفاته العليـاوّ

يف جتسيد معنى هـذه اخلالفـة ) هـ١٢٧٠: ت(اآللويس البغدادي 
ــسنّمها املوجــود األريض ومل يقــوا ــي ت عــىل  املالئكــة الكــرام َلت

ّ، أن املراد ّقدس اهللا تعاىل أرسارهمويفهم من كالم القوم «: النهوض هبا
ّ اخلالفة عىل أدق وجه وأكمله، فكأنه قال يفمن اآلية بيان احلكمة  ّ

صـفايت، ومل يكمـل ذلـك وأريـد الظهـور بأسـامئي ): ّجل شأنه(
ــم  ــة(بخلقك ــه ) أي املالئك ــا ال تعلمون ــم م ــإين أعل ــصور لّف ق

ان قابليتكم، فال تصلحون لظهور مجيع األسامء استعدادكم ونقص
ّالصفات فيكم، فال تتم بكم معرفتي وال يظهـر علـيكم كنـزي، و

ًن تم استعداده، وكملت قابليته ليكـون جمـىل يل مّفالبد من إظهار  ّ ّ
ًمظهرا للمتقابالت يف، ومظهرا ملا خفي وومرآة ألسامئي وصفايت،  ًَّ
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  .)١(»يبوعندي، ويب يسمع ويب يبرص ويب 

عليه إذا هنض اخلليفة بالشؤون الوجودية ذاهتا التـي توجـد و
ّ فـإن ذلـك ال يعنـي التفـويض سبحانهلذي هو اهللا اِللمستخلف 

ّمطلقا ألن التفويض يف نظام  ّلتكوين ليس باطال باألدلـة النقليـة اً ً
  .ًوالعقلية وحسب، بل هو ممتنع عقال

البحـث مـع ّىل هذا ال تتناىف اخلالفـة التـي يتحـدث عنهـا ع
ّ وقدرته وإحاطته بكل يشء، وال تتعارض مع سبحانهحضور اهللا 

ْوهو مع م أ ن ما كنـتم{: ّقيوميته املطلقة ُْ ُْ ُْ َ ََ َ ُ َ َ ْوا  مـن {، )٤: الحديد( }َ ِ ُ  َ

ٌورائهم  يط ِ ُ ْ ِ ِ َ   .)٢٠: البروج( }َ

ّإن هـذا املوجـود الـذي  :مـساحة اخلالفـة ومـداها: لسؤال الثاينا
ِإ  جاعــل   األرض {: ســبحانهفــة بمقتــىض قولــه خلالاثبتــت لــه  ْ َ

ِ ٌ ِ َ  
ِ

ًخليفــة َ ِ ِ  األرض{ : بقرينــة قولــهّريضأهــو موجــود  }َ ْ َ
كــذلك ، }ِ

َقا وا أ عل  يها من  فـسد  يهـا {: بقرينة ما فهمه املالئكة حني قالوا َ َِ ُِ ْ ِْ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ

َ و سفك ا ماء و ن  سبح  مدك و قد ُ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ  ِ َس  كَ َ ِيث مل ينْـف القـرآن ح }ُ َ
ّقرهم عـىل أسفك الدماء، وال نفى تسبيح املالئكة وتقديسهم، بل 

ِإنه سبحانه مل ينف عن خليفـة «: ًاألمرين معا، وبتعبري الطباطبائي ّ
ّألرض الفساد وسفك الـدماء، وال كـذب املالئكـة يف دعـواهم ا

                                                
 .٢٢٣، ص١روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج) ١(
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ّالتقديس، وقررهم عىل ما ادعوا، بل إناموالتسبيح  ّ ً أبدى شيئا آخر ّ

ًوهو أن هناك أمرا ال  ّقدر املالئكة عىل محله وال تتحمله، وحتملـه يّ ّ
 قـال إ  {: ت اآليـة يف جـواهبمقالـوهلذا ، )١(»هذا اخلليفة األريض

ِ
َ َ

َأعلم ما ال  علمون ُ َ َْ َْ َ َ ُ َ
{.  

ّختـتص خالفـة هــذا أ: لـسؤال املطـروح عـىل هــذا الـصعيدا
ّ بـبعض األسـامء اإلهليـة أم متتـد سبحانهألريض عن اهللا ااملوجود 

هـذا اخلليفـة مظهـر أ :بتعبري آخر )٢( ؟ألسامء اإلهليةالتشمل مجيع 
ّ أم هو مظهر السم كيل؟ مـن الواضـح أنّجزئي سمال وآية ٍّوجتل ّ 

  يف فاعلية اخلليفة ومـا يـصدرًامداها أثروتحديد مساحة اخلالفة ل
األعظــم، ًظهــرا لالســم مفحــني يكــون . فعــالأعنــه مــن آثــار و

ألعظـم مـن اًفسيكون مظهرا جلميع أسامء اهللا وصفاته ملا لالسـم 
هيمنة عىل ما حتته من أسامء وصفات بوصفه الذروة العليا، ومـن 

يظهر عىل يد هذا اخلليفة من اآلثار مـا كـان يوجـد لألسـامء سّثم 
  .ًاإلهلية مجيعا

                                                
 .١١٦، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
ّعند القول إن هذا اخلليفة مظهر جلميـع أسـامء اهللا وصـفاته فـال نقـصد ) ٢(

ّسامء املستأثرة، وإنـام املقـصود تلـك ّبذلك كل األسامء والصفات حتى األ
ّاألسامء والصفات التي يمكن أن يظهر هلا مظهر وجتل، ويمكن أن خيلـف 

 .اهللا فيها
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ّرشد التدبر يف اآليـة الكريمـة إىل أن هـذا املوجـود األريض ي ّ
ً، قد تم تعليمه األسامء مجيعـا»آدم«ليه اآلية اسم عالذي أطلقت  ّ :

َوعلم آدم األسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ّيث ثبت يف البحوث اللغويـة أن اجلمـع ح }َ 
ّإنــه يفيــد الــشمول ف» مف والــالاأللــ«إذا دخــل عليــه التعريــف 

ّوالعموم، خاصة إذا تم تأكيد ذلك العموم والشمول بكلمة  » ّكـل«ّ
: ّوما دامت اآلية قد نـصت. ّ تعد من أدوات العموم والشمولالتي

َوعلم آدم األسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ّ تفيد أنه مل يبق يشء يمكن معرفته نفهي إذ }َ 
  .ّقد تعلمه هذا اخلليفة، من اهللا سبحانهوّيف عامل اإلمكان إال 

  

ن هذه األسامء ِّقع اختالف يف كالم املفرسين لتحديد املراد مو
ّعلمهــا آدم أو هــذا املوجــود األريض، يمكــن إرجاعــه إىل تالتــي 

  :االحتامالت التالية

  .هي املعاين املختلفة .١

  .هي أسامء هذه املعاين .٢

ّهي حقائق هذه املعاين، ومن ثم يكـون اخلليفـة قـد علـم  .٣
  .)١(ّنعوهتا وخواصهاوصفات األشياء 

                                                
؛ روح املعـاين، ١٧٦، ص ٢التفسري الكبري، ج : ينظر يف تفاصيل هذه األقوال) ١(

 . فام بعد١١٦، ص١ فام بعد؛ امليزان يف تفسري القرآن، ج٢٢٣، ص١ج
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: ّ علمه مجيع األسـامء اإلهليـةانهسبحّأن يكون املراد أن اهللا  .٤

َو  األسماء ا س { َْ ُْ ُْ َ
ِ  ِ   .)١٨٠: األعراف( }َ

 
ُن األسئلة التي تثار عىل ضفاف اآلية وتسهم يف بناء الرؤيـة م

ملنشودة، هو السؤال الـذي يـرتبط بطبيعـة العلـم الـذي االفكرية 
ًلام حصوليا أم حعّ تعلم أ ؛ّتعلمه خليفة اهللا ّ ًضوريا؟ من الواضـح ً ّ

ّأن العلم الذي تعلمه اخلليفة األريض هو  ، بقرينـة ّلم حـضوريعّ
ًأنه أوجد امتيازا هلذا املوجود ّوإال فإن العلم احلصويل . ّ ام هو علم بّ

ً ليس منشأ لالمتيـاز، وأن يكـون هـذا املوجـود موضـعا ّحصويل ً
  أن يكـون هـذا العلـم الـذي محلـهنّفالبـد إذ. سجود املالئكـةلـ

  .ّنخ علم يميل متيزه عىل غريهساملوجود األريض 

ّخرى يظهر أن هذا العلم الذي اضطلع بـه اخلليفـة أن جهة م
ّنخ علم مل يكن بمقدور املالئكـة أن تتحملـه أو أن ساألريض كان 

ُ وعلم آدم األسماء  هـا  ـم {: ّجل القرآنسّ هذا كله يف ضوء. ّتتعلمه َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ

َعرضهم   َ ْ ُ َ َ ا مالئ ة  قال أن ئو  بأسـماء هـؤالء إن كنـتم صـاد  ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُُ ْ ِْ
َ َ ََ ِ

َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َ ْ * 
َقا وا سبحانك ال علم  ا إال ما علمتنا َ َْ  َ  ُ

ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ نعطـف اّثم  )٣٢ ـ  ٣١: البقرة( }َ
ْقال يـا آدم أن ـئهم بأسـمائهم{: للقول ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ إذ املالحـظ يف  )٣٣: البقـرة ( }َ

الذي استخدمه مع اخلليفة » التعليم«بدل تعبري أّنه أملشهد القرآين ا
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ّوتغري التعبري مل يأت .  املالئكةّحني حتدث عن» اإلنباء «بـاألريض 
ّجلهة الفن األديب وتعدد  ًلـصياغة مـثال، فـنحن بـإزاء كـالم اهللا، اّ
ّمل من ورائـه مغـزى يتمثـل يف أن مـا حيّوالتغري يف صيغة التعبري  ّ ً

ّالستعداد ما يمكنـه مـن محـل اّ آلدم هو تعليم، وأنه له من حصل
ّنـه إنبـاء هلـم أهذا العلم، يف حني مل يزد ما حصل للمالئكـة عـىل 

ّ فشأهنم الوجودي ال يؤهلهم لتعلم ذلك العلـم ومحلـه، .وحسب ّ
ّالطالع عىل الواقعة بعد متامها وحسب، وممن؟ من اخلليفـة ا ّوإنام ّ

ّمعلم للمالئكـة بـإذن ربـه بـام محلـه مـن ّول إىل حتاألريض الذي  ّ
  .العلم

ّتبني من جمموع ما مر أن هذا العلم الـذي امتـاز بـه آدم عـىل ي ّ ّ
ّمجعني، بل صار منشأ لسجود املالئكة كلهم أمجعني هلـذا أاملالئكة  ً

ــاظ  الاملوجــود األريض،  ــم باأللف ــض عل ــون حم يمكــن أن يك
 .وحسبمفاهيمها وواألسامء أو بمعاين هذه األسامء 

ّمما يدل عىل ذلك من القرائن أن اآليـة الكريمـة عـربت عـن  ّ ّ ّ
ّذه األسامء بتعابري تكشف عىل أن هلذه األسامء نحو حيـاة وعلـم ه

َوعلم آدم األسماء  ها  م عرضـهم   {: ّ حيث نصت؛عقلووشعور  َ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ ُ  ُ َ ْ َ َ َ  

ِا مالئ ة َِ َ َ .  للجمع العاقلّال يستعمل يف اللغة إال» هم«الضمري ف }ْ
ْقال يـا آدم أن ـئهم بأسـمائهم{: عىل هذا املساق جرى قوله سبحانه ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ َ{ 
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َ قال أن ئو  بأسماء هؤالء{: وكذلك قوله َُ َُ ِ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ّإذ من الواضح أن اسـم  }َ

  .ّيستعمل للحي العاقل احلارض» هؤالء«اإلشارة 

ّىل أن القرائن يف أن املقصود باألسـامء ع يف اآليـة ليـست هـي ّ
عاين األلفاظ ونحو ذلك، ال تقترص عـىل هـذا القـدر ماأللفاظ أو 

ّن ذلك أنه لو كانت األلفاظ أو معانيهـا م. ّوحده وإنام هناك املزيد
احلني للخالفـة بعـد أن صـمنشأ للخالفة للزم أن يكون املالئكـة 

خلليفـة اّأنبأهم آدم باألسـامء، ومـن ثـم يكونـون يف عـرض هـذا 
، ال أن يسجدوا له بفضيلة علمه هبذه األسامء وعدم علـم األريض

ّإن العلم بأسامئهم كان غـري نحـو «:  الطباطبائييقول. ملالئكة هباا
ّندنا بأسامء األشياء، وإال كانـت املالئكـة بإنبـاء آدم عالعلم الذي 

ثل آدم مساوين معه، ومل يكن يف ذلك مّإياهم هبا عاملني وصائرين 
ّبحانه أسـامء ومل يعلمهـم، سّ حيث علمه اهللا ٌكرامةإكرام آلدم وال 

ّولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أرشف منه، ومل  كن يف ذلك ما يّ
ّيقنعهم أو يبطل حجـتهم، وأي حجـة تـتم يف أن يعلـم اهللا تعـاىل  ّ ّ ّ ّ

ّجال علم اللغة ثم يباهي به ويتم احلجة عىل مالئكـة مكـرمني ال ر ُّ ّ ً
ّ بـأن هـذا خليفتـي وقابـل ،أمره يعملـونهم بـويسبقونه بالقول 

نبئـوين باللغـات التـي سـوف أ: لكرامتي دونكم؟ ويقـول تعـاىل
ادقني يف صـيضعها اآلدميـون بيـنهم لإلفهـام والتفهـيم إن كنـتم 
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  .)١(»دعواكم أو مسألتكم خالفتي؟

ُم يلج الطباطبائي املوضوع من زاوية أخـرى تـرتبط بالبعـد ث ّ
ة إيصال ملقاصد القلوب ومعرفة هبـا، اللغة وسيلفّالوظيفي للغة، 

ّتلقى املقاصـد دون واسـطة، لـذلك تّواملالئكة يف غنى عنها ألهنا 
ملعرفة بمقاصد القلـوب اّعىل أن كامل اللغة هو «: ًيضيف مستأنفا

ّواملالئكة ال حتتاج فيها إىل التكلم، وإنام تتلقى  ّ ملقاصـد مـن غـري اّ
  .ّواسطة، فلهم كامل فوق كامل التكلم

باجلملة فام حصل للمالئكة من العلم بواسطة إنباء آدم هلـم و
ري ما حصل آلدم من حقيقة العلم باألسـامء بتعلـيم غباألسامء هو 

ّكنا يف حق املالئكـة ويف مقـدرهتم مماهللا تعاىل، فأحد األمرين كان  ً
ّدون اآلخر، وآدم إنام استحق اخلالفة  إلهلية بالعلم باألسـامء دون اّ

َسبحانك ال علـم  ـا {: ّملالئكة إنام قالوا يف مقام اجلوابإنبائها، إذ ا َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ

َإال ما علمتنا َ َْ  َ  
  .)٢(»فنفوا العلم }ِ

ّام كان يف مقدرة املالئكة وطاقتهم الوجودية هو تلقي اإلنباء ف
ّون التعلم، وبـذلك اسـتحق املوجـود األريض اخلالفـة دعن آدم  ّ

ّبتعلم اخلليفـة اجلديـد هـذا العلـم ف. ملالئكةاّاإلهلية وتبوأها دون 
                                                

 .١١٧ ـ ١١٦، ص١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
 .١١٧املصدر السابق، ص) ٢(
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ّومحله له استحق اخلالفة اإلهلية، ثم  ّستحق أن تسجد له املالئكـة اّ

َو ذ قلنا  ِلمالئ ة اسجدوا ِألدم{: إثر ذلك ََ ََ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ َْ ُ ْ
ِ َ{.  

ّ األمهيـة تتمثـل بموقـع ةّىل أن يف اآلية الكريمة نقطـة بالغـع ّ
موقعه الوجـودي الـذي بالعلم حاز هذا املوجود فّالعلم وأمهيته، 

ّمجعون، وإال لـيس هـذا املوجـود يف أّأهله لكي تسجد له املالئكة 
ّم رفعـه علمـه الـذي ثـّمادته غري قطعة صلصال من محأ مسنون، 

ّتعلمه عـن اهللا رب العـاملني إىل الـذروة يف نظـام الوجـود قـول ي. ّ
َو ذ قال ر ك  ِلمالئ ة إ  خالق  {: سبحانه ٌ َ َِ َ  ْ

ِ ِ َِ َ ْ  َ َ َ
ِ ٍ ا من صلـصال مـن  ـإ َ

َ َ ََ ْ ِْ ٍِ
ْ ً َ

ٍ سنون
ُ ْ َ فإذا سو ته و فخت  يه من رو   قعوا   ساجدين* َ ِ ِ َ َُ َ ُ َُ َ ََ َِ ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ْ  ِ

َ فسجد  * َ َ َ َ

َا مالئ ة  هم أ عون َُ َُ َْ َُ ْ  ُ ِ َ َإال إبل س أ  أن ي ون مع ا ـساجدين * ْ ِ ِِ  َ َ َ َُ َ َْ َ َ ْ
ِ ِ
َقـال  *   َ

َيا إبل س ما  ك َ َ ُ ِ ْ
ِ َ أال ت ون مع ا ساجدينَ ِ ِ  َ َ َ ُ َ  َ

 . )٣٢ ـ ٢٨: الحجر( }
جدت هلذا سّمن عظيم املعاين التي حتتشد يف اآلية أن املالئكة 

ُاملوجود األريض ال خلصوصية مادته التي خلق منها، بل ملـا محلـه  ّ
ِو فخت  يه من رو {: ّعربت عنه اآلية بقولهو ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ّفبهـذا اسـتحق . }َ

ْفسجد ا مالئ ـة  هـم{: مجعني كام يفيد قولهأة سجود املالئك ُ  ُ ُ َ َِ َ َ َ َْ إذ  }َ
ّىل باأللف والالم فيفيد الشمول، جـاء حمّعالوة عىل أن اللفظ مجع  ّ

فـزاد » ّكلهـم«الـشمول، هـي واستعامل اآلية ألداة تفيد العمـوم 
ًالتأكيد تأكيدا، ثم عاد يؤكده باملزيد يف قوله جمـددا  ًّ ّ ّممـا » أمجعـون«ّ
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ّد جزما عدم ختلـف أحـد مـن املالئكـة يف الـسجود يفي خليفـة للً
  .األريض

ّىل هذا ذهب أكثر املفرسين عىل ما يومئ إليه قول الـرازي يف إ
  ّقـال األكثـرون إن مجيـع املالئكـة مـأمورون بالـسجود«: تفسريه
ّثم ذكر األدلة التي  )١(» آلدم   .ّحتجوا هبا عىل رأهيماّ

 
سريي والكالمي عىل املقصود من سـجود شتغل البحث التفا

ًدم فولد كالمـا كثـريا انـدرجت حتتـه آراء واحـتامالت آلاملالئكة  ً ّ
هو معناه العبادي الـرشعي أ ؟ن السجودم املقصود امف. )٢(ّمتعددة

  أم مدلوله اللغوي أم غري ذلك؟

ًهام يكن األمر فإن بني اإلجابات قاسام مـشرتكا يفيـد معنـى م ًّ
فهـذا . ام واإلكرام والتبجيل واالنقياد والطاعـةاالحرتواخلضوع 

ّلك كله وأن يكون مـسجود املالئكـة، ذّاملوجود األريض استحق 
حلقـائق أو األسـامء التـي اّألن فيه نفخة من روح اهللا، وهو حيمـل 

ًتأهل هبـا خلالفـة اهللا رب العـاملني، وأن يكـون موضـعا  ّ ضوع خلـّ
                                                

   .٢٣٨، ص٢ج: التفسري الكبري) ١(
 فام بعد؛ روح ٢١٢، ص٢التفسري الكبري، ج: ينظر بعض هذه األقوال يف) ٢(

 . فام بعد١٢٢، ص١ فام بعد؛ امليزان، ج٢٢٨، ص١املعاين، ج
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  .املالئكة أمجعني وانقيادها له

ّطف هذه احلقيقة يف املوقع الذي تبوأه اخلليفة اإلهلـي ني تنعح
حلديث عنه من دور املالئكة يف نظام التكوين، سنخرج اّعىل ما مر 

لقد . لدور الوجودي هلذا املوجود األريضابحصيلة مضاعفة عن 
ًمر تفصيال يف بحث  حديث القرآن الكريم عىل » حلسنىااألسامء «ّ

ًأن للمالئكة الكرام شـأنا يف : إلمكـان عـىل إطالقـها تـدبري عـامل ّ
ًفا مدبرات أ را{ َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّوأهنا تـنهض بمـسؤولية وجوديـة  )٥: النازعات( }َ
ْقـل {: سـبحانهّكوينية يف نظام التكوين عهدت إليها من قبـل اهللا ت ُ

ْ توفا م  لك ا موت ا ي و  ب م ْ ُْ ُِ
َ  ُ ِ  ْ

ِ َ َُ َ  َ َ فـاهللا سـبحانه . )١١: السجدة( }َ
َا   تو  األ فس ح   وتها وال   ـم  مـت   منا هـا{: هو املميت َ َ َ َِ َ ِ ْ  ُ َ ْ ْ َُ

ِ
 َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ َ  َ{ 

ألحسن الـذي اّبيد أنه شاء بحكمته ويف نطاق النظام ، )٤٢: الزمر(
ُجيري عليه الوجود وعامل اإلمكـان، أن تـنهض رسـل اهللا الكـرام 

ّذه املهمة كام غريها من املهام التي جرى عنها احلـهب ًديث تفـصيال ّ
 .لسالفةايف البحوث 

ني يكون مثل هذا الدور الوجودي التكويني يف تـدبري عـامل ح
ًطالقه ثابتا للمالئكة، وحني يثبت هنا مـن مقتـىض إاإلمكان عىل 

ّألريض خـضوعها هلـذا املوجـود وأهنـا اسجود املالئكة للخليفة 
ّئكة إنـام يع هؤالء املالمجّ فستكون النتيجة أن ؛مطيعة له منقادة إليه

: سـبحانهوله قهم حتت هذا اخلليفة وإدارته وأمره، كام يومئ إليه 
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َوعلم آدم األسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ هـو وهذا اخلليفة هو منشأ تدبري املالئكة، . }َ 
وبيـنهم، وهـم خاضـعون هلـذا ) ّجـل جاللـه(الواسطة بـني اهللا 

  .ألريض منقادون وساجدون لهااملوجود 

سامء من اهللا مبارشة بال واسطة من غريه، كام ّقد تعلم آدم األل
َوعلم آدم األسماء  ها{: سبحانهيفيده قوله  َ ُ َ َ َْ َ َ َ هو » ّعلم«ّإذ إن فاعل  }َ 

: فيده السياق يف هذا املقطع الذي يبدأ بقولهيكام ) ّجل جالله(اهللا 
َو ذ قال ر ك  ِلمالئ ة إ  جاعـل   األرض خ{ ِ ْ َ

ِ ٌ ِ ِ َِ َ َ ْ
ِ َ َ ْ  َ َ َ

ِ ًليفـةَ َ لكـن عنـدما . }ِ
 وهـذا ؛لتعليما بـاإلنباءّجاء الدور إىل املالئكة فإن القرآن استبدل 

ن عـَيكشف عن الفارق بني االثنني يف املكانـة والـشأن الناشـئني 
ّالقدرة يف محل احلقائق واألسامء اإلهلية، ثم ـ وهـذا هـو األهـم يف  ّ

ّلنقطـة ـ أن عمليـة اإلنبـاء متـت بواسـطة متثلـاهـذه  ت باخلليفـة ّّ
ْقال يا آدم أن ئهم بأسـمائهم{: ّاملهمة بأمر اهللاباألريض الذي هنض  ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ َ{ .

ّهللا مبارشة، وإنام هناك واسطة افاملالئكة ال تنهض بأمر التدبري بعد 
لـك بـني التـدبري ذهو خليفته، ال فـرق يف سبحانه بينهم وبني اهللا 

ُوالبعد العمـيل وبـني العلـم والبعـد ا لعلمـي، فاخلليفـة األريض ُ
  .اسطة للمالئكة عىل كال املستوينيو

  

، حلـسنىاّمر علينا يف مبحث األسامء بام  فكرةب اليقرتمكن ي
ّمرتتبة بعـضها فـوق بعـض مـن اإلهلية ّن األسامء إ: قلنا هناكفقد 
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ّلوجودية واألثر املرتتب عليها، حتى تبلـغ احيث السعة والفاعلية  ّ

ال يوجـد فوقـه اسـم، بـل وم األعظم الذي يقع يف الـذروة االس
. قائق األسـامءحّتندرج حتته شتات احلقائق برمتها وهو يسع مجيع 

ــرسي يف األســامء  ــذي ي ــانون ال كــذلك األمــر يف املظــاهر، فالق
ّمعنى ذلك أن . األسامء وحيكمها ًحيكمها، يرسي أيضا يف مظاهرو

ق بعـض إىل أن تـصل إىل ًملظاهر هي أيضا يـأيت بعـضها فـواهذه 
وجد فوقه مظهر إهلي وال خليفة أعظم منـه يذلك املظهر الذي ال 

  .العملووال آية أكرب منه وأوسع يف العلم 

ة بني األسامء ومظاهرهـا، فـسيكون حتـت نّذا متت هذه املقارإ
السم األعظم تـدبري مجيـع مظـاهر األسـامء اجلزئيـة اتدبري مظهر 

ًملحيي أو اسم املميت مثال يدخل ا اسم فإذا كان. واإلهلية األخرى
السـمني يـدخالن اّكالمها حتت اسم القادر، فـإن مظـاهر هـذين 

طبيـق ت ما نـستفيده مـن :بتعبري آخر. ًحتت مظهر اسم القادر أيضا
 سـبحانهّقاعدة تفاوت األسـامء احلـسنى بالـضيق والـسعة أن اهللا 

ًادرا فهو مميت وهو حميي، وما دام قادرا فهقمادام  و يعطي ويمنـع ً
ًهكذا، ومن ثم إذا كـان هنـاك موجـود مظهـرا وويقبض ويبسط  ّ

القابض والباسط واملانع واملحيـي كالسم من هذه األسامء اجلزئية 
هو يندرج حتـت تـدبري فواملميت والرازق والواهب وما إىل ذلك، 
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ًذلك الوجود الذي هو مظهر ملا يكون اسام كليا بإزاء  ّ ذه األسامء هً
إىل أن يبلغ احلال إىل املوجـود الـذي هـو مظهـر لالسـم اجلزئية، 

  .ّألعظم، حيث تندرج املظاهر اجلزئية برمتها حتت تدبريها

 لالسـم اإلهلـي ًاا دام هذا اخلليفة واملوجود األريض مظهـرم
ًقرينة أنه تعلم األسامء كلها، وبقرينة أنه صار مـسجودا ب ؛األعظم ّ ّّ ّ

ّ أنه يقع حتت تدبريه مجيع نإذستكون احلصيلة فللمالئكة أمجعني، 
ُستوى البعد العميل وحسب بل عـىل متدبريات املالئكة ليس عىل 
ًمستوى البعد العلمي أيضا ُ. 

  

ًن النصوص الروائية لتظلل هذا املعنى وتشبعه إشباعا رائعا، إ ً ّّ
ّملالئكة الكرام إنام سبحت لتسبيح نبينا وأهـلاّوهي تفيد أن  ّ  بيتـه ّ

ّوقدست لتقديـسهم وهللـت  صـلوات ا وسـالمه     ّتهلـيلهم، وأهنـم لّ
ّ أول من خلق اهللا وأول من نطق علـيهم  ّتوحيده ومتجيده ثم تبعتهم بّ

  .املالئكة وهبم اهتدت إىل معرفة التوحيد

عليـه  ّن تلك النصوص ما عن اإلمام عيل بن موسـى الرضـا م
:  قـالعليه السالمم أمري املؤمنني ، عن اإلماعليهم السالم بائه آ، عن السالم

ّما خلق اهللا خلقا أفضل م  وال أ رم : ّص  اهللا عليه وآ هللا اقال رسول « ً

يارسول اهللا فأنت أفـضل أم : فقلت: عليه السالمّقال عيل . »ّعليه م 
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ّ إن اهللا تبـارك وتعـا  فـضل أن يـاءه ّ يـا : ؟ فقـالعليه الـسالم  جربئيل  ّ

ّفـضل     يـع ا  يـ  وا رسـل ، وّئ تـه ا قـر  ، ا رسل     ال ّ

ّوالفضل بعدي  ك يا   و ألئمة من  ّعدك، وأن ا الئ ة  دامنا وخـدام بّ ّ ّ

  .ّ ب نا
ــ ــسبحون  مــد ر هــم ي ــرش ومــن حــو    ــن  ملــون الع ّا   ا ي ّ ّ

 تعا  ّيا    وال  ن ما خلق اهللا. ّ ستغفرون   ين آمنوا بر هم و والي ناو
ّال حواء وال ا نة وال ا ار وال ا سماء وال األرض، و يـف ال ن ـون وآدم  ّ

ّ الئ ة وقـد سـبقناهم إ  ا وحيـد ومعرفـة ر نـا عـزاأفضل من  ّوجـل  ّ

ّتهليلــه، ألن أول مــن خلــق اهللا أرواحنــا فأنطقنــا وو ــس يحه وتقد ــسه  ّ

  .بتوحيده وتمجيده
ًنا نورا واحدا استعظموا أ ورنـا، ّفلما شاهدوا أرواح. ّم خلق ا الئ ةث ً

ّسبحنا  علم ا الئ ة أنا خلق  لوقون، وأنه م ه عن صفاتنا، فـسبحت ف ّّ ّ ٌّ ُ

ّ الئ ة ل س يحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شـاهدوا عظـم شـأننا هللنـا ا ّ ّ

ُ الئ ة أن ال   إال اهللا وأنا عبيد و سنا بآ ة  ب أن نعبد معه أو اَ علم  ّ ّ

ّاهدوا ك   لنا ك نا اهللا  علم ا الئ ة أن اهللا أ   من أن شّ، فلما دونه ّ ّ َ ِ
ّينال وأنه عظيم  ّ حل، فلما شاهدوا ما جعله اهللا  ا من العزة والقوة، قلنااُ ّ ّ ّ :

ّال حول وال قوة إال باهللا  ّلع  العظيم  علم ا الئ ة أن ال حـول وال قـوة اّ ّ

ّال قوة إال باهللاوالحول : ّإال باهللا، فقالت ا الئ ة ّ«.  
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ّكثرية ربام عدنا هلا الحقـا، بيـد أن ٍن لرواية طويلة، وفيها معاا ًَ ّ
ّاإلضافة إىل ما مر، هو قـول النبـي بما يعنينا   عـن صـلّى ا عليـه وآلـه   َّ
هتدوا إ  معرفة توحيد اهللا و ـس يحه وتهليلـه و ميـده افبنا «: املالئكة
ّاحلري أن ننتبه أن هذا الذي تذكره الرواية ن مّعىل أن . )١(»وتمجيده ّ

ّألمر، ال بعامل اخللق والشهادة واملـادة امرتبط بعامل امللكوت وبعامل 
  .الذي له بحث آخر

ّحلقيقة األساسية التي ينتهي إليها البحث حتى هذه النقطـة، ا
ّلـذي حتـدثت عنـه اآليـة هـو مظهـر السـم اهللا اّأن هذا اخلليفـة 

ألعظم، فسيكون حتت تدبريه اً مظهرا السم اهللا األعظم، وإذا كان
لق هذا اإلنسان ملـا خّولوال أن اهللا . مجيع مظاهر أسامء اهللا سبحانه

لواقــع اّظهــرت آثــار األســامء اإلهليــة ومل تتحقــق مــصاديقها يف 
ّاخلارجي خاصة وأن املالئكة ال استعداد هلا يف حتمـل أعبـاء هـذه  ّ ّ

 أســامء اهللا ّون املظهــر الــذي جيــيلال قــدرة هلــا يف أن تكــوّاملهمــة 
ّفكأنه قـال جـل شـأنه«: ّآللويس ـ مرة أخرىاوصفاته، وبتعبري  ّ :

                                                
: ؛ علل الرشائع٢٥٤، ص٤، ح٢٣، الباب ١ج: كامل الدين ومتام النعمة) ١(

، ٢٢، ح٢٥، البـاب ١؛ عيون أخبار الرضـا، ج٥، ص١، ح٧، الباب ١ج
 ١٤٩ ـ ١٤٨ص، ٢ط: ّ؛ نوادر األخبار فيام يتعلق بأصول الـدين٢٦٢ص

 .ّوالنص يف املتن عن املصدر األخري
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أي (كمـل ذلـك بخلقكـم يأريد الظهـور بأسـامئي وصـفايت ومل 

نقـصان وّ، فإين أعلم ما ال تعلمونه لقصور اسـتعدادكم )املالئكة
ال قابليتكم، فال تصلحون لظهور مجيع األسامء والصفات فيكم، ف

ّكم معرفتي وال يظهر عليكم كنزي، فالبد من إظهار من تـم بّتتم  ّ
ّابليته ليكون جمىل يل ومرآة ألسامئي وصفايت، قُاستعداده، وكملت 

َّومظهرا للمتقابالت يف،  ًمظهرا ملا خفي عنـدي، ويب يـسمع ويب وً
  .)١(»ُيبرص ويب ويب

هـا األساسـية  للفكـرة بعنارصًّا اجتامعيًّا عرفيًالاثّام أن هناك مك
ّ يف ملك اصطفى من رعيته مـن تفـرس :لطباطبائي يف تفسريهاساقه  َّ ِ

ّالستعداد ومتام القابلية فاستخلصه لنفسه وخـصه بمزيـد امنه كامل 
ّ مملكتـه مقـدما عـىل خاصـته، ثـم أمـرهم يفعنايته، وجعله خليفته  ّ ً ّ

ٌذلك بعـض واسـتكرب بعـض، بـّباخلضوع ملقامه وامتثال أمره، فأقر 
ّ احلالة إىل مسارين متثل األول بالطائعني تّعبفتش باملـستكربين  الثاينوّ

لكامنـة اّ، األمـر الـذي أدى أن تظهـر مـن امللـك سـجاياه العاصني
ووجوه قدرته وصور إرادته، من رمحة وغضب، وتقريـب وتبعيـد، 

    .)٢(مغفرة، وأخذ وانتقام، ووعد ووعيد وثواب وعقابووعفو 
                                                

 .٢٢٣، ص١ ج:روح املعاين) ١(
 . فام بعد٢٧، ص٨ ج:امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ّتضاح الرؤية يف مدلول آية اخلالفـة ومـا حيـف هبـا مـن عد اب
ّن النتائج التي يمكـن أن ترتتـب عـىل البحـث، مّآيات، ثمة عدد 

  :نعرض فيام ييل أبرزها

   دائرة ا الفة.١

ّشف املشهد القرآين بوضوح أن اخلليفة اإلهلي هـو موجـود ك
ٌإ  جاعـل {: سـبحانه بقرينة قوله ّعد أريضُب، وله ّأريض ِ َ  

ِ  األرض ِ ْ َ
ِ

ــة ًخليف َ ِ ــذلك  }َ ــتفهامهم بوك ــة يف اس ــه املالئك ــا فهم ــة م قرين
َأ عل  يها من  فسد  يها و سفك ا ماء{: االستنكاري َ َ ُ ُ ْ ِْ ِْ َ َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َ َ

ُالذي يشعر  }
ًأهنم فهموا بأن ألرضية هذا املوجود مـدخال يف  ّ ّعـىل أن . الفتـهخّ

: سـبحانه منها قوله خر،أًهذا املعنى بدا واضحا من نصوص قرآنية 
ٍو ذ قال ر ك  ِلمالئ ة إ  خالق   ا مـن صلـصال مـن  ـإ  ـسنون{ ٍ

ُ ْ  َ َ َ َ ٌ َ َ
ٍ ِ

َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ًْ َ َ ِ  ْ
ِ َ َ َ َ َ َ{ 

ّالذي يوحي بأن اخلليفة الرباين الذي يعد املظهر األتـم  )٢٨: الحجر( ّ ُ ّ ّ
ّلعاملني وصفاته يف عامل اإلمكان له بعد أريضاّألسامء رب  ُ.  

ذا اخلليفـة اسـتعدادات رفعتـه إىل أهليـة مجيـع ّحيح أن هلص
َوعلم آدم األسماء {: ن اهللا مبارشة من غري واسطةماألسامء واألخذ  َ َْ َ َ َ  َ َ

َ ها ًبيد أن الصحيح أيضا  }ُ  ّنه برش، وهذه البرشية حمفوظة يف هذا أّ
ْقل إ ما أنا    مثل م{: ّاملظهر األتم ُ ُ ُْ ِ ٌ َ َ َ َ َ  ِ

 .)١١٠: الكهف( }ْ
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هل تعني بـرشية هـذا : ّؤال املطروح بإزاء ذلك كله، هوالسو

ّأرضيته أن دائرة خالفته خمتصة بـاألرض فقـط دون مـا واخلليفة  ّّ
يف » يف األرض«: ألخذ بنظـر االعتبـار قرينـةاّسواها، خاصة عند 

ًإ  جاعل   األرض خليفة{: سبحانهقوله  ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ َ  

احلقيقـة لـيس األمـر ؟ }ِ
خلالفـة يف األرض، اّ تدل عىل عدم انحـصار كذلك، وصيغة اآلية

ِ  األرض{: سبحانهّألن اجلار واملجرور يف قوله  ْ َ
ّتعلق باجلعـل، م }ِ

خلليفة اّفالصيغة يف اآلية ال تفيد أن خالفة هذا . ّال أنه قيد للخالفة
ّيف األرض وإنــام جعلــه يف األرض، أمــا متعلــق اخلالفــة وســعة  ّ ّ

ّه اآلية، ومن ثم ال يـصح االسـتدالل ّا مل تتحدث عنمدائرهتا فهو  ّ
  .ألرضاهبا عىل حرص اخلالفة يف 

جل، ربام يقع يشء من اخللط بني هذه الصيغة يف آيـة سـورة أ
): ص( يف سـورة سـبحانهدور احلديث، وبني قولـه يالبقرة حيث 

ِإنا جعلناك خليفة   األرض{ ْ َ
ِ ً َ ِ َ َ ََ َْ  

لالستدالل عـىل انحـصار  )٢٦اآلية ( }ِ
ومع ذلك . ريها من عوامل اإلمكانغخلالفة يف األرض دون دائرة ا

 ًاخلالفـة يف األرض كالمـاّفإن يف داللة هذه اآليـة عـىل انحـصار 
ّأثاره املفرسون يف بحوثهم التفصيلية ِّ.  

كن ما دام احلديث يدور عـن آيـة االسـتخالف مـن سـورة ل
ِإنا جعلنـاك خليفـة  {: سبحانهوله قحيث » البقرة« ً َ ِ َ َ ََ َْ  

ِ األرضِ ْ َ
ّفـإن ، }
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يف «ّالنحـصار، ألن اجلـار واملجـرور اّهذه الـصيغة ال تـدل عـىل 
ّمتعلق باجلعل، ليكـون املعنـى أن » األرض ًذا اخلليفـة بعـدا أو هلـّ ُ

ّحيثية أرضية ّأما أنه خليفة اهللا يف هـذه املـساحة دون غريهـا . ّ ال فـّ
َّداللة عليه من النص، بل ثم يف مشهد سورة  ّيدل عـىل ما » البقرة«ّ

ّالفة هذا املوجود ال ختتص باألرض وإنام متتد إىل عـامل خّأن دائرة  ّ ّ
َوعلـم آدم األسـماء  هـا{: سبحانهفيده قوله يّاإلمكان برمته، كام  َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ{ ،

َفسجد ا مالئ ة  هم أ عـون{ :وكذلك بشهادة قوله َ َُ َُ َ َ َْ َُ ْ  ُ ِ َ ْ مـن سـورة  }َ
  .)٣٠اآلية ( احلجر

ث قواعد اللغة يذهب الباحثون يف إعراب القرآن ذن من حيإ
. )١(ّمتعلقـان بجاعـل» يف األرض«: املجرور يف قولهوّإىل أن اجلار 

ّيضا، ألن أوهذا هو مقتىض القاعدة  ّعامل متقدم فيمكن » جاعل«ً
  .أن يعمل يف هذا اجلار واملجرور

ّما من حيث القرائن املضمونية فإن املـشهد القـرآين يفيـد أن أ ّ ّ
ّعلـم األسـامء كلهـا ولـيس تلـك املختـصة باحليـاة تذا اخلليفـة ه ّ ّ

ّكـون مـسجود املالئكـة كلهـم يّاألرضية وحـدها، فاسـتحق أن 
ّوليس بعضهم دون آخر، ومن ثم فهو خيلف رب  لعاملني يف عـامل اّ

ختـصاص ااإلمكان، ويكون واسطة بينه وبني مجيع خملوقاتـه وال 
                                                

 .٧٧، ص١ج: القرآن وبيانهإعراب ) ١(
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ً أن هلـذا اخلليفـة بعـدا أو لكن غاية ما هنـاك. له باألرض وحدها ُّ

ًرضية، أو بعدا برشيا بحـسب التعبـري القـرآينأّحيثية  ً هـذه هـي . ُ
  .النتيجة األوىل

   انعدام ا واسطة.٢

لنتيجة األخرى التي يمكـن استخالصـها مـن اآليـة، أن ال ا
َوعلـم آدم { :خلليفـة وبـني اهللا تعـاىل حيـث قولـهاواسطة بني هذا  َ َ  َ َ

َاألسماء  ه  ُ َ َ ْ َ
ن نستكـشف مـسألة أمـن هنـا يمكـن . )٣١: البقرة( }ا

 الّأخرى مفادها أن املقام الـذي وهبـه اهللا سـبحانه هلـذا اخلليفـة 
ّيتمثل بالنبوة والرسالة، ألن هذا املوقع يتحقق لإلنـسان بوسـاطة  ّ ّّ

ُنـزل بـه ا ـروح األمـ {: ّدل عليه قوله سـبحانهياملالئكة كام  ِ
َ ُ  ِ ِ

َ َ َ *   ََ
َقلبك ِ

ْ خلالفة التي يدور عنها اّيف حني إن ، )١٩٤ ـ  ١٩٣: الشعراء( }َ
اسـطة، وّاحلديث هي سنخ مقام ال يتوسط فيها بـني اهللا واخلليفـة 

ًوعلمنـاه مـن  نـا علمـا{: وهي أقرب إىل مضمون قوله سـبحانه ْ ِ ِ ُ ََ ْ ُ َ َْ  { 

  .)٦٥: الكهف(

ّحلقيقة أن املقام الذي تتحدث عنـه اآليـة هـو مقـام اإلمامـةا ّ 
ُ و ذ ا ت  إبراهيم ر ه ب لمات فـأ مهن {: لقرآن بقولهاّالذي عرب عنه  ْ َُ َ َ

ٍ َ ِ َ ِ
 َ َ ِ َ َْ

ِ َ َ ْ
ِ

ًقال إ  جاعلك  ِلناس إماما َ ِ ِِ  َ َُ ِ  َ واإلمامة هي غري مقـام . )١٢٤: البقرة( }َ
ّالنبوة ومقام الرسالة اللذين كانا إلبراهيم  ّ ثـم حبـاه اهللا عليـه الـسالم   ّ
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ّاإلمامة بعد النبوة والرسالة واخللة، فقـد كـان ب) ّجل جالله( ِ عليـه  ّ
ّ نبيا ورسوال ومل يكن إمامـا، ثـم الـسالم  ً ًً هـذا . عطيـت لـه اإلمامـةأّ

ّنرصاف مدلول اآلية إىل اإلمامة بعد النبوة والرسالة هو ااملعنى يف 
ِّملفرسين كـالفخر الـرازي، الـذي ذكـر لــ اما ذهب إليه عدد من 

ّجوها أربعة، أوهلا قولهو» عهدي«): عاىلت(يف قوله » العهد« ّإن «: ً
ّفضعف الثالثة التالية ورجـح » هذا العهد هو اإلمامة ّألول، بـل اّ

ّوالقول األول أوىل ألن قوله«: قولاختاره، وهو ي ِومن ذر ـ {: ّ
  ُ ْ ِ َ{ 

ِإ  جاعلـك  ِلنـاس {: تلك اإلمامة التـي وعـده هبـا بقولـهللب ط  َ َُ ِ  
ِ

ًإماما َ َال  نال  هدي الظا ِم {: ولهفق، }ِ ِ  ُِ ْ َ َ َ ًال يكون جوابا عن ذلـك  }َ
  .)١(»لك اإلمامةتّالسؤال إال  إذا كان املراد هبذا العهد 

ّىل هذا يتضح أن مقام اإلمامة فوق مقـام النبـوة والرسـالة، ع ّ ّ
لوجه الـذي يكـون فيـه مطلـق اإلمـام فـوق مطلـق الكن ال عىل 

ّالرسول والنبي، إنام املقص ّجتمعت يف إنسان مقامات النبوة اود لو ّ
هـي أعظـم وأرشف وّوالرسالة واإلمامة فإن أرشفها مقام إمامته، 

ملثـال اّوأقرب إىل اهللا من مقام نبوتـه ورسـالته كـام هـو احلـال يف 
                                                

ُوإن كان عاد يف مواضع أخر لتفـسري هـذه . ٤١، ص٤التفسري الكبري، ج) ١(
ًأن إبـراهيم عليـه الـسالم كـان نبيـا حـني واتتـه : ّاإلمامة بالنبوة، وجوابه ّّ
 .اإلمامة من اهللا سبحانه
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ّهلذا من اخلطأ الفـاحش أن يـزعم أن كـل إمـام فهـو . اإلبراهيمي ّ ُ
ّل نبي ورسول، إنام املقصود أنكأفضل من  ّ ّ  إمامة الشخص حـني ّ

ّبوته ورسالته كام هو حاصل لنبينا حممـد بـن نيناهلا هي أفضل من  ّ ّ
ّعد إمامته أعظم من نبوته ورسالته، ت حيث صلّى ا عليه وآلـه    عبداهللا  ّ

رسالته، إذ ال رسول بعـده وّوأهل بيته ورثوه يف إمامته دون نبوته 
  .صلّى ا عليه وآلهّوهو خاتم النبيني 

، إذ مـا صـلّى ا عليـه وآلـه      لة ترتبط بإمامـة رسـول اهللا بقى مسأت
ًملسلمني تتعاطى مع حممد بـن عبـداهللا نبيـا ورسـوال اّفتئت ذهنية  ً ّ ّ

ّوخامتا للنبيني واملرسلني  ًون كونه إماما، األمر الذي يدفعنا لكي دً
اولة إلشباعه بـام يتناسـب مـع حمنمكث عند هذا املفهوم حلظة يف 

جـواء تـشري إىل أّففـي ظـل . يه يف هذه النتيجةمستوى اإلشارة إل
 اإلمامة وتعارك الـرؤى مـن حوهلـا، بعـد أن حولاحتدام اجلدل 

ّمة وتوزعت إىل اجتاهات خمتلفة بل ّنامت التيارات الفكرية يف األت ّ
 عليـه الـسالم   ّزع أحدهم إىل اإلمام عيل بن موسى الرضـا فمضطربة، 

ار إليـه النـاس مـن كثـرة ًرو ذاكـرا لـه مـا صـميف بدء مقدمه إىل 
ّام كـان مـن اإلمـام إال أن فاالختالف يف اإلمامة وخوضهم فيها، 

ًأدىل بحديث طويل يتضمن عـددا مـن املعـاين الرفيعـة،  نهـا مـا مّ
ّ، وأنـه مـن ذريـة إبـراهيم صلّى ا عليه وآله   يرتبط بإمامة رسول اهللا  ّ
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ية فاطمـة ّرث عنه هذا املقام املنيف، لتكون يف عقبه من ذروالذي 
  .ّ إىل يوم القيامة خاصةعليهما السالمّوعيل 

حلديث طويل نقتطع منه بعض األجزاء نفتتحها بقول اإلمام ا
ّوسى عن ارتفاع شأو اإلمامة وأهنا جعـل إهلـيمّعيل بن   ال خيـار ّ

ّهل يعرفون قدر اإلمامـة و لهـا «: عليه الـسالم  للناس فيها، حيث يقول 

ًيارهم؟ إن اإلمامة أجل قـدرا وأعظـم شـأنا وأ  ختاّمن األمة فيجوز فيها  ً ّ ّ

ً  نا وأمنع جانبا وأبعد  ًورا مـن أن يبلغهـا ا ـاس بعقـو م، أو ينا وهـا غـً

 يف بيـان عليه الـسالمّثم ينعطف  .»اختيـارهمبًبآرائهم، أو يقيموا إماما 
ّىل احللقة اإلبراهيميـة بوصـفها إًيشء من خلفيتها التأرخيية مشريا 

 :إلمامة، فيـضيفاّحللقات التي حتدث عنها القرآن يف مسار أبرز ا
ّإن اإلمامة خص اهللا عز« ّ ّعد ا بـوة بّوجل بها إبراهيم ا ليل عليه ا سالم  ّ

ّوا لة  رتبة ثا ة، وفضيلة  فه بها وأشاد بها ذكره، فقال َإ  جاعلـك {: ّ َُ ِ  
ِ

ً ِلناس إماما َ ِ ِ ْومـن {: ً  ورا بهاه ا سالمعليفقال ا ليل  ) ١٢٤: ا قرة( }  ِ َ

ِذر  
َال  نال  هدي الظا ِم {: قال اهللا تبارك وتعا ؟ }ُ   ِ  ُِ ْ َ َ َ فأبطلت هـذه  }َ

ّآلية إمامة   ظا م إ  يوم القيامة وصارت   ا صفوة، ثم أ رمه اهللا تعا  ا ّ

َووهبنـا   إسـحاق{: ّعلها   ذر ته أهل ا صفوة والطهارةجبأن  َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َ و عقـوب َ ُ ْ َ َ

ُ نافلة و   َ ً ََ َجعلنا صاِ  ِ ِ َ ََ َوجعلناهم أئمة  هدون بأ رنا وأوحينا إ هم فعـل  * َْ َ ًْ ْ ِْ ْ ِْ ِْ َ ِ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ َِ
ْ َُ ُ  ِ ْ

َا  ات و قام ا صالة و يتاء ا ز ة و نوا  ا  بدين ِ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ َِ  َ ََ
ِ ِ

َ  َ َ
ِ ْ َ   .)٧٣ ـ ٧٢: األنبياء( }ْ
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ً يف حديثه مركزا عىل وراثة رسول اهللا ّم ينتقل اإلمامث ّ   صـلّى ا

عليـه  ّقام اإلمامة بوصفه الذروة يف ذريـة إبـراهيم اخلليـل م عليه وآله 
ّفلم تزل   ذر ته يرثها بعض عن بعض «: ه، فيقولب وأوىل الناس الـسالم 

ّقرنا فقرنا ح  ورثها اهللا  ّ ً :  ّ، فقال جل وتعاّص  اهللا عليه وآ ّعا  ا   تً
ِ إن أو  ا اس بإبراهيم   ين ا بعوه وهـذا ا ـ  وا يـن آمنـوا وا  و  { َ َ َ َ َُ  ُ ُ  َ َ َِ   ِ

  َ َ َُ ْ ِ ِ َ ََ ِ ْ
ِ ِِ

َ

َا مؤمن  ِ ِ ْ ُ ّق ها صـ  اهللا عليـه وآ  فّف نت   خاصة،  )٦٨: آل عمران( }ْ ّ

ًعليا عليه ا سالم بأ ر اهللا تعا    رسم ما فرض  ّارت   ذر تـه هللا، فصاّ

  .)١(»األصفياء ا ين آتاهم اهللا العلم واإليمان

ّكشف هذا النص بوضوح أن رسول اهللا ي  كان صلّى ا عليه وآله   ّ
ّاإلضافة إىل كونه رسوال وخامتا للنبيـنيبًإماما  ً َمـا  ن  مـد أبـا {: ً َ ٌ  َ ُ َ َ َ

َأحد من رجال م ول ن رسول ا  وخا م ا ََ َ َ َِ  ُ َُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َ
ِ ِ ٍ

َ
َ  ي   ِ   .)٤٠: األحزاب( } 

ّخلالصة التي تنتهي إليها هذه النتيجة أن موقع اخلالفة الـذي ا
ية االستخالف التي يدور من حوهلـا البحـث، هـو آّتتحدث عنه 

ّهللا واخلليفة، بخالف مقام النبوة اّسنخ مقام ال تتخلله واسطة بني 
مامـة بـل إلاّوملا كان مقـام اخلالفـة هنـا يتـساوق مـع . والرسالة

                                                
ّ، كتاب احلجة، باب نادر جامع يف فضل اإلمـام ١األصول من الكايف، ج) ١(

ــ ١٩٩، ص١ته،  حوصــفا ــة احلــديث ســنديا . ٢٠٠ـ ــأ كثــريا ملكان ًمل نعب ً
 .ّالنسجام مضامينه مع اخلط العام لعقيدة اإلمامة
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ّيساويه، فقد جاء املـضمون الروائـي يؤكـد حقيقـة عـدم وجـود 
واإلمـام، مـن ) ّجل وجالله(ني اهللا واخلليفة أو بني اهللا بالواسطة 

، عليـه الـسالم   هل عن اإلمام جعفر الصادق سذلك ما عن صالح بن 
ّيا صالح بن سـهل إن اهللا : ًبتداء منهاًكنت جالسا عنده فقال يل «: قال

:  قـالً، ـ  اإلمـام رسـوالوً و   ا رسول رسوال و م  عل ب نه جعل ب نه
ن نـور ينظـر مـًجعل ب نه و   اإلمام عمـودا : وكيف ذاك؟ قال: قلت

 ـك ذِاهللا به إ  اإلمام و نظر اإلمام به إ ـه، فـإذا أراد علـم  ء نظـر   
  .)١(»ا ور فعرفه

   دوام ا الفة.٣

ّن النتائج املرتتبة عىل اآلية أنم ً هلذا اخلليفـة األريض وجـودا ّ
ًممتدا يف    .ملكان والزمان إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهااّ

ّتشد يف اآلية ذاهتا العديد مـن املـؤرشات الدالـة عـىل هـذه حت ِّ
فـام تـذهب إليـه األبحـاث . لوضع اللغـوي لآليـةااحلقيقة، منها 

َو ذ قــال ر ـك  ِلمال{: ســبحانهاللغويـة يف قولــه  َ َْ  َ َ َ ْ
ِ ِئ ــة إ  جاعــل   َ ٌ ِ ِ َِ  ِ َ

ًاألرض خليفـة َ ِ َ ِ ْ َ
تفيـد » ّإن«بتـدأت بــاّأن اجلملـة االسـمية التـي  ؛}

عـىل صـيغة » جاعـل«التأكيد، كام تذهب األبحـاث ذاهتـا إىل أن 
 الـدوام  مـنوصيغة فاعل تفيد ما يفيده الفعـل املـضارع» فاعل«

                                                
 .١٣٥ ـ ١٣٤، ص١٠، ح٨، كتاب اإلمامة، باب ٢٦بحار األنوار، ج) ١(
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: حانهسـبيف قولـه » يريد«بيل املثال يلحظ أن سعىل . االستمرارو
ًإ ما ير د ا  ِ ذهب  ن م ا ـرجس أهـل ا يـت و طهـر م  طهـ ا{ ِ ْ ُ  َ ْ ْ ُُ َ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ َْ ْ َ َ َ  َ َ ِ ْ ُ ُ ِ

َ  ِ{ 

  .ّهو فعل مضارع يدل عىل االستمرار )٣٣: األحزاب(

ّإين «: ما دامت اجلملة يف اآلية التي يدور من حوهلا البحـثو
ّالتأكيد وتدل سمية عىل صيغة فاعل، فهي إذن تفيد امجلة » جاعل

ّن هذا اجلعـل اخلـاليف الربـاين لـيس أمعنى ذلك . عىل االستمرار ّ
ّأمرا آنيا مؤقتا يتعلق بمقطع من الزمان  ً ّ ً ّيقترص عىل بقعـة خاصـة وًّ

ّائمة مستمرة يف دهذه اخلالفة ) ّجل وعال(يف املكان، بل جعل اهللا 
  .الزمان واملكان

ّبط بمنطـوق الـنص ناك قرينة أخرى تفيد النتيجـة ذاهتـا تـرته
ُن داللة يف الكـشف عـن سـنّة مـن سـنن نظـام م وما فيه ومعناه،

ن سجود املالئكة هلذا اخلليفـة مّالتكوين وقواعده، وأن ما حصل 
ّبأمر رهبا مل يكن حالة عـابرة حـصلت ثـم  نتهـت، بـل مـا تـزال اّ

ه لـّاملالئكة ساجدة هلذا املوجـود األريض، بمعنـى أهنـا خاضـعة 
تنطلق هذه القرينـة مـن . ومطيعة له بأمر اهللا سبحانهومنقادة إليه 

وجــوه، عــىل مــا يــذكره الراغــب مــا يكتنــزه مــن ومعنــى اجلعــل 
ّاألول ال : نرصف عىل مخسة أوجهي» َجعل«ّاإلصفهاين من أن الفعل 

َري جمـرى أوجـد جيـ والثـاين ّيتعدى وحكمه حكم صـار وطفـق، َ
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َوج{: سبحانه ّفيتعدى إىل مفعول واحد، كقوله َعل الظلمات وا ورَ  َ ِ َ ُ  َ َ{ 

والوجه الثالث يف إجياد يشء من يشء وتكوينـه منـه، ، )١: األنعام(
ًوا  جعـل ل ـم مـن أنفـس م أزواجـا{:  قولـهحون ََ َْ َ َْ ْ ُُ ُ  ِ ُ ْ ِ َ َ ، )٧٢: النحـل ( }َ

 كـام يف ليشء عـىل حالـة دون حالـة،ايف تصيري : والرابع من الوجوه
َا ي جعل{: سبحانهقوله  َ َ ِ ً ل م األرض فراشا  َ ِ َ ْ َْ ُ : وقولـه )٢٢: البقـرة ( }َ

ًجعل ل م  ما خلق ظالال{ َ ِ َِ ََ ََ  ُْ َ ًإنا جعلنـاه قرآنـا {: وقوله )٨١: النحل( }َ ْ ُُ َ َْ َ  ِ
ِ عر يا َ   .)١(وهكذا يميض إىل الوجه اخلامس )٣: الزخرف( }َ

ّا يسجله البحث التفسريي أن م ِ إ  {: سبحانهيف قوله » جعل«ّ
ٌجاعل ِ ن الوجه الرابـع مـن الوجـوه اخلمـسة التـي ذكرهـا مو ه }َ

ّالراغب، ومن ثم فهو يتعدى إىل    .فعولنيمّ

. )٢(»جاعل من جعل الذي له مفعوالن«:  الفخر الرازييقول
جاعل اسم فاعل من «: »روح املعاين«ّلسيد اآللويس يف ا يقولكام 

حلقيقـة ّعـىل أن هـذه ا. )٣(»ّيتعدى الثننيفاجلعل بمعنى التصيري، 
ّاسـتمرار وجـود اخلليفـة يتـضح وِّاملتمثلة يف دوام اجلعل اخلاليف 

ام يف قولـه كـأكثر فأكثر بمالحظـة اآليـات املنـاظرة هلـذه اآليـة، 
                                                

 .٩٤ّاملفردات يف غريب القرآن، مادة جعل، ص) ١(
 .١٦٥، ص٢ج: التفسري الكبري) ٢(
 .٢٢٠، ص١ج: روح املعاين) ٣(
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ًجعل ل م  ما خلق ظالال{: سبحانه َ ِ َِ ََ ََ  ُْ َ َوجعل {: قولهو،  )٨١: النحل( }َ َ َ َ

ًالقمر  يهن نورا ُ َ ِ ِ َ َ َجعـل{: وقولـه، )١٦: نـوح ( }ْ َ ً ل ـم األرض فراشـاَ َ ِ َ ْ َْ ُ َ{ 

ّن أوضـاع مؤقتـة زائلـة يف عّفهذه اآليات ال تتحدث  )٢٢: البقرة(
عنارص ثابتة وّالوجود، بل تتحدث عن سنن إهلية يف نظام التكوين 

ًإنـا جعلنـاه قرآنـا {: وكذا احلال يف قوله تعـاىل. يف اهلندسة الكونية ْ ُُ َ َْ َ  ِ
ِ عر يا َ ًن وما يزال وسيبقى عربيافالقرآن كا )٣: الزخرف( }َ ّ.  

ّكذا احلال بالنسبة للجعل اخلاليف، فاآلية تريد أن تقول بأنه ه
ّزمن معني وال مكان خاص، بل هـو مـن قبيـل الـسنن بال يرتبط  ّ

 .ّالتتغريوّاإلهلية التي ال تتبدل 
ّود هنا أن أستبق الشواهد الروائيـة الدالـة عـىل هـذا املعنـى أ ّ

له داللة مشبعة عىل هـذه » وح املعاينر«احب صّبنص أقتبسه من 
ومل تـزل تلـك «: فـسريه لآليـة نفـسهاتالنتيجة، حيث يقول أثناء 

ساعة القيام، بل متـى واخلالفة يف اإلنسان الكامل إىل قيام الساعة 
وامـه، قّفارق هذا اإلنسان العامل مات العامل ألنه الـروح الـذي بـه 

نيا جارحة من جوارح جسد ُّفهو العامد املعنوي للسامء، والدار الد
ّثم ينعطف ليثبت هلذا املوجود تـدبري . »لذي اإلنسان روحهاالعامل 

َالفتـه وسـعته الوجوديـة لعـاملي الغيـب خالعامل كـأثر مـن آثـار 
جلامع قابل احلـرضتني اّوملا كان هذا االسم «: والشهادة، فيضيف
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ال ملـا ّلفعـاّبذاته، صحت له اخلالفة وتدبري العـامل، واهللا سـبحانه 
  .)١(»يريد وال فاعل يف احلقيقة سواه

ّنجد أن النصوص الروائية الرشيفة عـن النبـي س صـلّى ا عليـه   ّ
 زاخرة يف التعبري عن هذه احلقيقة التـي عليهم الـسالم  لبيت ا وأهل وآله

 .ّحتدث عنها اآللويس بوضوح فائقوتومئ إليها اآلية، 
 

                                                
ّواملقصود باحلرضتني يف النص، مها . ٢٢١ ـ ٢٢٠، ص١ج:  روح املعاين) ١(

ّأمـا املفارقـة . امللك وامللكوت أو الغيـب والـشهادة أو الظـاهر والبـاطن
إىل من يـرصف خالفـة اإلنـسان : ّاملدهشة التي يثريها نص اآللويس، فهي

ة اإلمـام املهـدي الكامل يف عرصه ويف عرصنا احلارض هذا إذا أنكـر والد
ًعليه السالم ووجوده حيا بني ظهرانينا؟ ّ! 
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ّية كبرية تشري إىل أن هذه اخلالفة التـي ني أيدينا وفرة نصوصب
إلمامة هي تعبري عن سنّة وجوديـة ال حميـد عنهـا لنظـام اتساوي 

إلهلية الثابتة التي خترق حجـب املكـان اّالتكوين، وأهنا من السنن 
  :ّأمجعها وكل األمكنة، من ذلكبوالزمان لتشمل يف مداها األزمنة 

ّمن النصوص التي تدل عىل أن اخلالفـة �  املـساوقة لإلمامـة ّ
عليـه  لثابتة يف اهلداية اإلهلية، ما عن اإلمام الصادق اسنّة من السنن 

ّإن ج ئيل نزل    مد «: السالم ّ  ـ  عـن ر ـه عـزّص  اهللا عليـه وآ ّ ّ 
ّيا مـد  ـم أتـرك   األرض إال وفيهـا   ـم يعـرف طـاع  :  ّوجل، فقال  ّ

ّ  إ  خروج ا   اآلخر، و م أ ـن اة فيما ب  قبض ا  وهداي، و  ون  ّ

ّأترك إبل س يضل  ٍ اس ول س   األرض حجة وداعاُ ٍإ ، وهـاد ّ  إ  سـ ي  ّ
ُد قضيت    قوم هاديا أهدي به ا ـسعداء و  ـون قّو رف بأ ري، و    ً ّ

  .)١(»ّحجة   األشقياء

                                                
، كتـاب اإلمامـة، البــاب ٢٣؛ بحـار األنــوار، ج٧٦علـل الـرشائع، ص) ١(

ّ والــنص يف املــتن كــام النــصوص التاليــة هــو عــن ٢٢، ص٢٢ّاألول، ح
ّحديثا داال عىل عدم خلو األرض من اخلليفـة ) ١١٨(البحار، حيث أورد   ً

 .ّمة وجوده فيها من مصادر حديثية خمتلفةـ اإلمام وديمو
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: معليـه الـسال   ّيف املساق ذاته ما عن اإلمام حممد الباقر يف قوله   �
ُاألرض منذ قبض اهللا آدم إال وفيها إمام يهتـدى بـه  )١()اهللا(ا ترك مواهللا « ّ

ّجــة اهللا   عبــاده، وال تــب  األرض بغــ  حجــة هللا   حإ  اهللا، وهــو  ّ

  .)٢(»عباده

 ما خلت ا نيـا «: ّيف لفظ آخر دال عىل دوام اخلالفة ـ اإلمامة �

ّعدل إ  أن تقوم ا ساعة، حجـة هللا ا سماوات واألرض من إمام امنذ خلق 

  .)٣(»لقهخهللا فيها   

: سـبحانه يف تفـسري قولـه عليهم الـسالم  ّوعن أئمة أهل البيت   �
ٌو ن من أمـة إال خـال  يهـا نـذير{ َِ َ َ ِ َِ  

ِ ٍ  ُْ ْ
ّ ـ  زمـان «: قـوهلم )٢٤: فـاطر ( }ِ

  .)٤(»إمام

يف صيغة ال تقبل اللبس يف الداللة عىل املطلوب، روي عن   �
ّا جة قبل ا لق ومـع ا لـق «:  قولهعليه السالم عفر الصادق جمام اإل

  .)٥(» لقاو عد 

يف إشارة إىل الدور التكويني للخليفـة ـ اإلمـام، جـاء عـن  �
                                                

 .كام يف نسخة أخرى) ١(
 .٢٢، ص٢٥، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج٧٦علل الرشائع، ص) ٢(
 .٢٣، ص٢٨، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج٧٧علل الرشائع، ص) ٣(
 .٢٩، ص٤٤، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج٥٤٥، صّالقميتفسري ) ٤(
 .٣٨، ص٦٦، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٢٨إكامل الدين، ص) ٥(
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ّ ـو بقيـت األرض يومـا بـال إمـام منـا «: قولـه عليـه الـسالم   لباقر ااإلمام  ً

ّلعذبهم اهللا بأشـد عذابـه، إن اهللا تبـارك و ساخت بأهلها  ّ وتعـا  جعلنـا ّ
ًحجة   أرضه، وأمانـا    ألرض ألهـل األرض لـن يزا ـوا   أمـان مـن أن اّ

  .)١(»ظهرهمأ سيخ بهم األرض ما دمنا ب  

ًعن اإلمام حممد الباقر أيـضا، قولـه  � لـ س تـب  «: عليـه الـسالم   ّ
ّ ياخا  ـ يوما واحدا بغ  حجة هللا   ا اس و م تبق منـذ خلـق ـاألرض  ً ً

  .)٢(»ألرضا وأسكنه اهللا آدم

ّإن اهللا أجـل «: ، قولـهعليـه الـسالم   عن اإلمام جعفـر الـصادق  � ّ

  .)٣(» ك األرض بغ  إمام عدليوأعظم من أن 

ّيف الدور التكـويني للخليفـة ـ اإلمـام، قـول اإلمـام حممـد  �
ُ و أن اإلمام رفع من األرض ساعة  اجت بأهلهـا كمـا «: عليه الـسالم  الباقر  ّ

  .)٤(»أهلهبيموج ا حر 

ّالبد للخليفة ـ اإلمام من أن يكون حيا يف كـل حلظـة وآن،  � ً ّ ّ
عليـه  لك نصوص عديدة، منها ما عن اإلمـام البـاقر ذّكام تدل عىل 

                                                
 .٣٧، ص٦٤، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١١٨إكامل الدين، ص) ١(
، ١، بـاب٢٣فأسكنه األرض؛ بحـار األنـوار، ج:  فيه١٣٥املصدر، ص) ٢(

 .٤٣، ص٨٦ح
 .٤٢، ص٨١، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٣٣إكامل الدين، ص) ٣(
 .٣٤، ص٥٦، ح١، باب ٢٣ األنوار، ج؛ بحار١١٦إكامل الدين، ص) ٤(
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ّإن ا جة «: السالم ّوجل   خلقه إال بإمام   ّ تقوم هللا عزالّ ّ   .)١(»يعرفونه ّ

ًأجل، يشرتط يف اخلليفة ـ اإلمام أن يكون حيا، ل � كن قد متيل ّ
ّعض الرضورات االختفاء بشخصه أو بعنوانـه إال أن ذلـك بعليه  ّ

ّلنظام الوجودي، كام يوضح ذلك اإلمـام أمـري اُال يسقط دوره يف 
:  يف حديث طويـل، جـاء فيـهعليه الـسالم ّاملؤمنني عيل بن أيب طالب 

ا لهم إنك ال    األرض من قائم «
ُ ّ ّ  جة، إما ظـاهر  ـشهور أو هللاّ  خـائف ّ

ّمغمور،  ال تبطل حجج اهللا و  ناته ّا لهم ب ، ال  لو «: ّ  نص آخرو. )٢(»ّ ّ

 تبطـل ّو بـاطن مغمـور،  ـالأاألرض من قائم هللا  ججه، ظـاهر  ـشهور 
  .)٣(»ّحجج اهللا و  ناته

ّإن األرض ال «: عليـه الـسالم   عن اإلمام جعفـر الـصادق، قولـه  �

ُالوفيها حجة، إنه ال يصلإت ون  ّ ّ ّح ا اس إال ذ ـك، وال يـصلح األرض إال ّ َّ َُ

ّلنص إشارة نافذة للدور التكـويني الوجـودي الـذي اويف  )٤(»ذاك
ّحلجة بحسب النص الروائيايامرسه اخلليفة ـ اإلمام أو  ّ.  

                                                
 .٣٠، ص٤٧، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٥٣قرب االسناد، ص) ١(
 .٤٩، ص٩٢، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٧١إكامل الدين، ص) ٢(
 .٤٨، ص٩١، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٧١إكامل الدين، ص) ٣(
، ١٠١، ح١ ، بــاب٢٣؛ بحــار األنــوار، ج١٤٢بــصائر الــدرجات، ص) ٤(

 .٥١ص
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 ـو  ـم «: عليه السالمًعن اإلمام أيب عبداهللا الصادق أيضا، قوله  �

ّ نيا إال اثنان   ن أحدهما ااي ن     ـو  ـم «: ّويف نـص آخـر )١(»إلمام 
  .)٢(»ّاثنان،   ن أحدهما ا جة   صاحبهّ الإيبق   األرض 

  

ًن املؤكد أن االستفهامات تضغط عىل العقل اإلنساين قـديام م ّ ّ
هــي تتــساءل عــن طبيعــة األســباب التــي اقتــضت أن وًوحــديثا 

ّجـل (لـيس اهللا ظـام الوجـود، أفنيكتسب اخلليفة هذا الـدور يف 
ري هــذا غـبقـادر عــىل تـدبري الوجــود وإدارة العـامل مــن ) جاللـه

 اخلليفة؟ 
 ّيمكن غلق التـساؤل وإهنـاء االسـتفهامات بجـواب نقـيض

ّستمد حمتواه مما ذكره القرآن الكريم من مظـاهر التـدبري املنـسوبة ي ّ
 .خرأملوجودات 

 العـامل ًقادرا عـىل تـدبري) ّجلت قدرته وتعاىل جمده(أليس اهللا 
ًاملدبرات أمرا«اجة إىل حمن غري  التي يشري إليها يف سـياق قولـه » ّ
ًوا از ت غرقا{: سبحانه ْ َ ِ َ ِ ّبالتأكيـد إنـه قـادر ؟ )٥ ـ  ١: النازعات( }َ 

                                                
، بـاب ٢٣لكان اإلمام أحدمها؛ بحار األنوار، ج:  وفيه١٤٣املصدر، ص) ١(

 .١٠٧، ح١
 .٥٢، ص١٠٨، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٤٣بصائر الدرجات، ص) ٢(
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ًاملـدبرات أمـرا«عىل ذلك دونام حاجة إىل خلق  إيكـال التـدبري و» ّ
ّمتاما كام أنه ، إليها ّادر أيضا عىل تويف النفوس وهقً ّجـل (و القائـل ً

َا   تو  األ فـس حـ   وتهـا{): اسمه وتباركت أسامؤه َ َِ ْ َُ َ ِ َ ُ ْ َ  َ : الزمـر (} 
ّبيد أنه عهد بذلك إىل رسـله ومالئكـة خمتـصة ، )٤٢ ّ األمر، كـام بـَ

َتو تـه رسـلنا{: سبحانهيومئ إليه قوله  ُ  ُ ُُ ْ َ  ّوقولـه عـز )٦١: األنعـام ( }َ
ُقل  توفا م  لك {: ّوجل َ َ ْ ُ  َ َ َ ْ ْا موت ا ي و  ب مُ ُْ ِ

َ  ُ ِ  ْ
ِ   .)١١: السجدة( }َ

ّومـن ثـم . ّ ريب أن اهللا سبحانه قادر عىل مجيع هذه األمـورال
خر خلقها هلـذا الغـرض ال ينـايف قدرتـه أوجودات مفإيكاهلا إىل 

  .ألفعالاعىل هذه ) ّجل وعال(

 بني قدرة اهللا عـىل فعـل وبـني أن ٍتعبري آخر ليس هناك تنافب
ّآية وواسطة ينجز الفعل من خالهلـا، فكـل مـن وًهرا جيعل له مظ

ّالتدبري والغنى والعزة واإلحيـاء وًنسب إليه القرآن أمرا من اخللق 
ّواإلماتة وما شابه إنام هم مظاهر وجتليات  ّجل (آيات خلالقية اهللا وّ

ــال ــذه ) وع ــون هل ــن دون أن يك ــه، م ــه وواليت ــدبريه وآمريت وت
ّوة أو إحياء أو إماتة يف عرض والية ّملوجودات والية أو عزة أو قا

ّقوته أو يف طوهلـا، ملـا يـؤدي إليـه األول مـن الـرشك وّاهللا وعزته  ّ ّ
هذا من حيث النقض واجلـواب . خلفيااجليل، والثاين من الرشك 

  .اجلديل

حلكمـة اّن إ :ولقـنّما من جهة اجلـواب احلـيل التأسيـيس، فأ
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عـامل وتـدبري الوجـود ّ اقتـضت أن تـتم إدارة السبحانهاألزلية هللا 

ّ، وأن النـسق ّ األحسن كام ثبـت يف حملـهن خالل النظامموالكون 
 سبحانهفهو . رادة اهللاإلّالذي يتخلل الوجود وعامل اخلليقة هو تبع 

ّالذي أراد أن يتم أمر هذا العـامل مـن خـالل مبـدأ العليـة  نظـام وّ
ّاألسباب واملسببات، وعرب نسق املراحل والرتتب بني الوجو دات ّ

ّفمن اآليات القرآنية ما يتحدث رصاحة عن أن اهللا . املوجوداتو ً ّ
ّلق الساموات واألرضني يف يومني وقدر أقواهتـا يف خ) ّجل وعال(

ّأربعة أيام، مع أنه ما كان   أن خيلقها عىل غـري هـذه سبحانهعجزه ُيّ
ّالكيفية ومن دون هـذا الرتتـب أو  لكـن مقتـىض النظـام . لنـسقاّ

: ّل يشءكـ وأتقـن مـن خاللـه سـبحانهأبدعه اهللا األحسن الذي 
ٍصنع ا  ا ي أ قن    ء{ ْ َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ  َ ْ هـو الـذي يمـيل بـروز ، )٨٨: النمل( }ُ

ّ نظام الكون، ومن ثـم هـو الـذي يـسوغ وجـود يفهذه األنساق  ّ
امرس دوره عىل الدوام، لينـسجم يّاخلليفة أو اإلمام أو احلجة كي 

لوجود، عىل ما يـومئ اّالذي يتخلل حركة ذلك مع النظام السببي 
ّال بأسـباب، إُأ  اهللا أن  ـري األشـياء «: ّإليه النص احلديثي املـشهور

ّفجعل     ء س با، وجعل    سـبب  حـا، وجعـل  ـ   ح  ّ ًّ ًلمـا، عً

ًوجعل    علم بابا ناطقا ً ّ«)١(.  

                                                
ّ، كتاب احلجة، باب معرفة اإلمـام والـرد إليـه، ح١أصول الكايف، ج) ١( ّ٧ ،

 .١٨٣ص
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 هسبحانكذا احلال بالنسبة إىل اهلداية حيث شاءت إرادة اهللا ه
ًالل خليفته نبيا كان أو إماما، وذلك بوصف اهلدايـة خّأن تتم من  ً ّ

نقـرأ . ّقدمة األدوار التي ينهض هبا اخلليفـةمبرضوهبا املختلفة يف 
ّيف نص روائي : ، قـالعليـه الـسالم  ّمد البـاقر حم عن جابر، عن اإلمام ّ

ّألي يشء حيتاج إىل النبي واإلمام؟ فقـال: قلت ُ  قـاء العـا م   (: ّ
ّصالحه، وذ ك أن اهللا عز ن فيهـا  ّوجل يرفع العذاب عن أهل األرض إذا  ّ
ّن  أو إمـام، قـال اهللا عـز ْ ومـا  ن ا  ِ عـذ هم وأنـت  ـيهم{ :ّوجـل ّ ْ ُِ ِ َ َْ َ َ َُ َ  َ ُ  َ َ{ 

ا جوم أمان ألهل ا سماء «: ّص  اهللا عليه وآ ّ   اوقال  )  ٣٣:   األنفال(
ض، فـإذا ذهبـت ا جـوم أ  أهـل ا ـسماء مـا ألراوأهل ب ـ  أمـان ألهـل 

، يعـ  بأهـل »هل األرض ما ي رهـونأي رهون، و ذا ذهب أهل ب   أ  
ّب ته األئمة ا ين قرن اهللا عز َيا   ها ا يـن { :طاعته، فقالبّوجل طاعتهم  ّ ِ  َ َ َ

ُآمنوا أطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول وأو  األ ر من  ُ  ْ ِ ِ ِِ ِ
ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ ََ  َ ََ وهـم  )٥٩: النـساء ( }ْمَ

ّ ؤ دون ا موفقون اّا عصو ون ا طهرون ا ين ال يذنبون وال يعصون، وهم  َ ُ ّ

ّا مسددون، بهم يرزق اهللا عباده، و هم يعمر بالده، و هم  ّ َ  ل القطـر مـن يـُ
ْا سماء، و هم  رج بـر ت األرض، و هـم يمهـل أهـل ا عـا   ال يعجـل وَ

يفـــارقهم روح القـــدس واليفارقونـــه علـــيهم بالعقو ـــة والعـــذاب، ال 
ّالـنص . )١()فارقون القرآن واليفارقهم صـلوات اهللا علـيهم أ عـ يوال

                                                
 .١٩، ص١٤، ح١، الباب ٢٣نوار، ج؛ بحار األ٥٢علل الرشائع، ص) ١(
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ّاملهام التكوينية والوجودية التي ينهض هبا اخلليفة ـ اإلمـام بمشبع 

هلداية، وذلك يف نطاق النظـام األحـسن الـذي اباإلضافة إىل دور 
  .ّ هو اجلواب األولهذا. لوجودا أن جيري يف سبحانهأراد اهللا 

  طروحة ا انيةألا
ّنه ال يسع أ :هّملخص. َّم جواب آخر ينطلق من نظرية الفيضَث

 موجود يف نطاق عامل اإلمكان أن يأخذ الفيض من اهللا مبارشة، َّأي
عـىل هـذا . قصور يف قابلية القابل وليس لعجز يف فاعلية الفاعلل

ّفيض مبارشة وإنام يـتم ال يعطي املالئكة ال) درتهقّجلت (ّفإن اهللا  ّ
ّذلك بتوسـط آدم الـذي تعلـم  ْيـا آدم أن ـئهم{: ألسـامء مـن اهللاّ ُ ْ

ِ
ْ َ ُ َ َ{ 

. بـارشةمّألنه ليس بمقـدور املالئكـة أخـذ الفـيض ، )٣٣: البقرة(
يمكن تقريب األطروحة بعمليـة حتويـل الطاقـة الكهربائيـة مـن 

نتـاج لتوليـد األصـيل إىل األطقمـة الفرعيـة يف البيـوت، فإاطاقم 
ّإلنتاج األسايس، ثم تتحول إىل املدينـة عـرب اّالطاقة يتم عرب مركز  ّ

ُلطاقـة، ثـم يـصار لـدخوهلا إىل اّحمولة ضخمة هـي التـي تـستلم  ّ
ّتوزعهـا عـىل وّالبيوت عرب حموالت أصغر هي التي تستلم الطاقة 

بـارشة مالبيت يف هذا املثال ال يستلم الطاقة الكهربائيـة . ّكل بيت
ّلتوليد أو من املحول الرئيـيس، الفتقـاده إىل مثـل هـذه عن مركز ا

ّإنام يستلمها عرب حمـوالت صـغرية، ومـن الواضـح أن والقابلية،  ّ ّ
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لطاقة ذاهتا بل يف املوقع االستالمي الـذي االعجز يف املثال ليس يف 
  .ّيمثله البيت

بنّى هذه األطروحة يف تفسري وجود اخلليفة يف نظام التكوين ت
ّفممــن فــرس وجــود اخلالفــة . ِّســفة واملفــرسينلفالاعــدد مــن  ّ

ّلفيض من املفرسين، الـسيد حممـود اوديمومتها عىل أساس نظرية  ِّ
ل يف تفــسري آيــة ا، حــني قــ)هـــ١٢٧٠: ت(اآللــويس البغــدادي 

هللا تعـاىل اّومعنى كونه خليفة أنه خليفة «: اخلالفة من سورة البقرة
ّيف أرضه، وكذا كـل نبـي اسـتخلفهم يف عـامرة  األرض وسياسـة ّ

تكميل نفوسهم وتنفيذ أمـره فـيهم ال حلاجـة بـه تعـاىل، والناس 
ّملستخلف عليه ملا أنه يف غايـة الكـدورة والظلمـة اولكن لقصور 

ّاية التقـدس، واملناسـبة رشط يف قبـول غاجلسامنية، وذاته تعاىل يف 
ّالبـد مـن متوسـط ذي فالفيض عىل ما جرت به العـادة اإلهليـة،  ّ

  .)١(»أخرىبّ وتعلق ليستفيض من جهة ويفيض ّجهتي جترد

ّيف النص هي التي يعرب عنها احلكامء بـ » املناسبة« ، »الـسنخية«ّ
ُ   {: سـبحانهكام يف قوله » الشاكلة«ّعرب عنها القرآن بـ يعىل حني 

ِ عمل   شا ته ِ
َ ِ َ َ َ َُ ْ ّام أن فيـه إشـارة واضـحة إىل أن ك. )٨٤: اإلسراء( }َ ّ

ّسانخ اهللا عـز يـ) ّالتجـرد(ذو بعـدين، بأحـدمها اخلليفة موجـود 
                                                

 .٢٢٠، ص١ج: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين) ١(
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يعطـي لآلخـرين ويفـيض ) ّالتعلـق( فيأخذ منه، وباآلخر ،ّجلو
ُوبعد التعلق الذي يقبض من خاللـه هـو البعـد البـرشي . ليهمع ُّ

ٌإ ما أنا  ـ  {: سبحانهىل تأكيده يف مثل قوله عالذي دأبت اآليات  َ َ َ َ َ  ِ
ْمثل م ُ ُ ْ ّلبعد القديس التجـردي ايف مقابل وذلك ، )١١٠: الكهف( }ِ ُ

َ  م دنا  تد {: الذي بلغ به ما بلغ، كام يف قوله َ َ َ َ ْف ن قاب قوس  أو  * ُ  َ
ِ ْ َ َْ َ َ ََ َ

َأد  ْ َ
  .)٩ ـ ٨: النجم( }

ن أشار إىل هذه احلقيقة من احلكامء املعارصين الشيخ مهدي ّمم
 ملـا ثبـت يف«: يقول، وهو )هـ١٣٧٢ ـ ١٣٠٦(ألشتياين امدرس 

ملناسبة والسنخية بني الفاعل والقابل يف االعلوم احلقيقية من لزوم 
الفواضــل، ويف إفاضــة واإلفــادة واالســتفادة، وأخــذ الفــضائل 

ّالوجود وكامالته األولية والثانوية، وعدم حتقق املناسبة  السنخية وّ
بني املبدأ األعىل الـذي هـو فـوق مـا ال يتنـاهى بـام ال يتنـاهى يف 

ّجـرد والتنـزه واملجـد والبهـاء، وبـني املنغمـرين يف التوّالتقدس  ّ
ّاملنغمسني يف غسق املادة ووسخ اهليوىل، وأنه البد وظلامت اهلوى  ّ ّ

ًن واسـطة تكـون برزخـا بـني احلـرضتني ميف االستفادة منه تعاىل 
ًبالغا إىل كامل املجـد والـرشف وًوفائزا باحلسنتني، وجمىل املرشقني 

ّوالعىل، حتى يستفيد من أمريتـه مـن املبـدأ وّ جهـة مجعـه وجتـرده ُ
األعىل، ويفيض من جهة خلقـه وفرقـه عـىل مـن هـو دونـه مـن 
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  .)١(»وجودات النشأة السفىلم

ّطروحة نظرية الفيض التي يتبنّاها اخلط العرفاين أكذا تنتهي ه
ّلفالسفة إىل أن موجودات عـامل اإلمكـان بحاجـة إىل اوطائفة من 

 بينهـا وبـني اهللا ؛ املبـدأ األعـىلبـنيووجود يكون واسـطة بينهـا 
بـارشة، بحكـم عـدم م يف أخذ الفيض لعجزها عن أخذه سبحانه

إلنسان الكامـل اواخلليفة أو . املسانخة فيام بينها وبني املبدأ األعىل
ّهو الواسطة بني اهللا وخلقـه مـن جهـة أمريتـه وروحـه وباطنـه، 

ِو فخت  يه من رو { ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ وعلـ{ )٢٩: الحجر( }َ َم آدم األسـماءَ َ َْ َ َ : البقـرة ( }َ
ُنزل به ا روح {ّلفيض من جهة برشيته اوهذا ال ينايف أن يأخذ . )٣١  ِ ِ

َ َ َ

ُاألم  ِ
َ

َ  قلبك *  َِ
ْ َ   .)١٩٣: الشعراء( }َ

ّتبني أن أرضية هذا اخلليفة تعني أنـه موجـود أريض ّ ّ ُ لـه بعـد ّ
ّؤهله النهوض بدوره يف العامل، ال أن دائرة خالي ّبرشي ّفته خمتـصة ّ

  .حدهاوبنطاق األرض 
   مفهوم ا الفة.٤

ّن النتائج األخرى التي ترتتب عىل اآلية الكريمة مـا يـرتبط م
ّ يرصفها إىل خالفة النبي ّفللخالفة مفهوم كالمي. خلالفةابمفهوم 

ّ القيادة السياسية وتدبري شؤون األمـة اإلداريـة يف صلّى ا عليه وآلـه    
                                                

 .٤٩، ص١ج: تعليقة رشيقة عىل رشح منظومة السبزواري) ١(
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اجلانـب التـرشيعي الـذي يـرتبط بهـوض واالجتامعية، وذلك الن

. صـلّى ا عليـه وآلـه      بتبيني الرشيعة وتبليغ األحكام عـن رسـول اهللا 
املعـارصة و إنتهى علم الكالم يف أبرز اجتاهاته القديمة :ّبتعبري أدل

ّإىل أن اخلالفة هي رئاسة يف الدين والدنيا، أو هي هنـوض بمهـام  ُّ ّ
ّلباهتام يف األمةّملرجعية الدينية والسياسية ومتطا هـذه بإجيـاز هـي . ّ

  .ّقدمها علم الكالم للخالفةيالصورة التي 

ًيد أن ما يلحظ أن القرآن ينحت مفهومـا للخالفـة يتجـاوز ب ّ ّ َ
اخلالفة القرآنية هـي اسـتخالف عـن . لكالمي بكثرياهذا النطاق 

عبري أهل املعرفة خالفة أسامئية يكـون ت، وهي بحسب سبحانهاهللا 
فهـو . آية هلا يف عامل اإلمكـانوأها خليفة األسامء اإلهلية ّالذي يتبو
ّلـتجيل واملظهريـة ايف إدارة العامل عىل نحو ) ّجل جالله(خيلف اهللا 

ًكام مر توضيحه سلفا، ال عىل نحـو ) من اآلية(ّواآليتية  لعرضـية اَّ
  .ّ ملا يستتبع ذلك من الرشك اجليل واخلفي؛والطولية

يف » اإلنــسان الكامــل« تعبــري قــد شــاع يف األدب العرفــاينل
خلالفــة ومتييزهــا عــن نطــاق اخلالفــة الكالميــة، اوصــف هــذه 

 خالفة يف القيادة السياسية ويف السامئية أولإلنسان الكامل خالفة 
  .األمور الرشعية وحسب

ًىل هذا تكتسب اخلالفة ـ اإلمامة يف ظل املفهوم القرآين بعدا ع ُ ّ
ًدورا تكوينيا تنهض بوًوجوديا  ّه، لتكون ـ أول ما تكون ـ واسـطة ًّ
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. وخملوقاته يف نطاق عامل اإلمكـان) اللهجّجل (يف الفيض بني اهللا 
مــسؤولياهتا عــىل األمــور وّهلــذا ال تقتــرص مهــام هــذه اخلالفــة 

ّالجتامعيـة لألمـة ااالعتبارية وحدها كالقيادة الـسياسية واإلدارة 
ّوتبوئه املرجعية الدينية وبيان األحكام، إنام ّ ّ تتخطى ذلـك كلـه ّ ىل إّ

  .الدور الوجودي والتكويني

ّثرية هي النـصوص الروائيـة التـي تـؤرش عـىل هـذا املعنـى ك
ًر معنا آنفا يف فقـرة موتعضده، منها ما  ، حيـث »التأييـد الروائـي«ّ

ِّوجدنا أن طائفة من الروايات تعرب  : ن اخلالفة ـ اإلمامة بـالقولعّ
نخسفت بأهلهـا وذهبـت اأي  )١(» و بقيت األرض بغ  إمام  ساخت«

ّكام أن فيها ما ينص عىل أن هذه اخلالفة ـ اإلمامة . هبم ي إصالح هّّ
لألرض وإصالح للناس، حيث يقـع فيهـا التمييـز بـني إصـالح 

ّإصالح الناس، لكي ال خيال بعض أهنـام واحـد فيفـرس واألرض  ّ
عليـه  لناس، بل مها مسألتان، كام يف قوله اإصالح األرض بإصالح 

ّ ـون فيهـا حجـة   ـم، إن األرض ال يّإن األرض ال  لو من أن «: الـسالم  ّ

  .)٢(»ّال ذ كإّيصلحها إال ذ ك، وال يصلح ا اس 

                                                
ّ، كتـاب احلجـة، بـاب أن األرض ال ختلـو مـن ١األصول من الكايف، ج) ١( ّ

 .١٣، ١٢، ١١، وكذلك ح١٧٩، ص١٠ّحجة، ح
 .٣٥، ص٦٠، ح١، باب ٢٣؛ بحار األنوار، ج١٧٧ الدين، صإكامل) ٢(
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ّذا تقع يف السياق ذاته النصوص التي ترصح أن األئمـة هـم ك ّ ّ

ّألرض كام النجوم أمان أهـل الـسامء، وأن اهللا يمـسك اأمان أهل 
ّكام يف النص التايل عن اإلمام عـيل م، هبالسامء أن تقع عىل األرض  ّ

ّ ـن أمـان أهـل األرض كمـا أن «: عليه السالم بن احلسني زين العابدين 

ُنا يمـسك اهللا ا ـسماء أن تقـع   با جوم أمان ألهل ا سماء، و ن ا ين 

ُاألرض إال بإذنه، و نا يمسك األرض أن تميد  ُأهلهـا، و نـا يـ ل الغيـث، بّ

ّألرض منـا  ـساخت اُو رج بر ت األرض، و وال مـا   َو نا ي   ا ر ة، 

  .)١(»بأهلها

ّىل أن هذا الـدور اخلـاليف ثابـت منـذ أول اخلليقـة إىل قيـام ع ّ ّ
عدها، ال يقترص عىل برهة مـن الزمـان دون أخـرى، بالساعة وما 

ون آخر، وبتعبري اإلمام أمـري املـؤمنني دوال عىل مقطع من املكان 
ّا لهم «: ه السالم عليّعيل بن أيب طالب  ّنك ال    أرضك مـن حجـة  ـك إّ ّ

لسالف عن اإلمـام زيـن اّأو بحسب النص الروائي . )٢(»  خلقك
ّدم مـن حجـة هللا آُو م  ل األرض منـذ خلـق اهللا «: عليه السالم العابدين 

ّ ساعة من حجة افيها، ظاهر  شهور أو  ئب  ستور، وال  لو إ  أن تقوم 

                                                
؛ بحار األنوار، ١١٢؛ أمايل الصدوق، ص١٢٠ ـ ١١٩إكامل الدين، ص) ١(

 .ّ والنص يف املتن عن البحار٦، ص١٠، ح١، باب٢٣ج
ّ، كتاب احلجة، بـاب أن األرض ال ختلـو مـن حجـة، ١أصول الكايف، ج) ٢( ّّ

 .١٧٨، ص٧ح
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ُ ذ ك  م يعبد اهللاهللا فيها، و وال ِ َ : إلماماّ عندئذ يتجه الراوي لسؤال .»ُ
كمـا : عليـه الـسالم   ّفكيف ينتفع الناس باحلجة الغائب املستور؟ قال «
ّمن الواضـح أن التمثيـل يف . )١(» تفعون با شمس إذا س ها ا سحابي

ّنـصب عــىل أمـر تكـوينييّالـنص  ، فلــيس بالـرضورة أن يعــرف ّ
لوجود أو يلحظ االنتفاع منهـا مبـارشة ااإلنسان تأثري الشمس يف 

ّؤدي دورهـا عـىل تـًلكي يكون ذلك سببا بأداء دورهـا، بـل هـي 
الدوام وفق سنن الكـون ونواميـسه انتبـه اإلنـسان لـذلك أم ال، 

عرف قوانني تأثريها أم ال، وسواء أكان هناك سحاب يسرتها أم و
  .ال

ودي ّكذا اخلالفة القرآنيـة التـي تتحـرك عـىل املـدى الوجـه
هي موجودة متـارس دورهـا عـىل الـدوام انتبـه فوالتكويني ذاته، 

ّعـىل أن . ذا الـدور أو أنكـروههبالناس لذلك أم غفلوا، واعرتفوا 
د يـذهب قـهاهنا مالحظـة تـرتبط بمـدلول هـذه النـصوص، إذ 

ّبعضهم إىل أهنا متعارضة ألن بعضها يقول لوال احلجـة لـساخت  ّ ّ
ام لـساخت األرض وماجـت لوال اإلمـ: ّألرض، وبعضها ينصا

ّشرتط اإلمام أو احلجة لبقاء العامل عىل صـالحه يبأهلها، وبعضها 
ُلنصوص من املثبتات كام يقـال يف اللغـة اّاحلقيقة أن هذه . وهكذا

                                                
 .٦، ص١٠، ح١ باب ،٢٣بحار األنوار، ج) ١(
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لطائفة من النصوص تثبـت االعلمية، وال تنايف بني املثبتات، فهذه 
  .دائرة، وتلك تثبت دائرة أوسع وهكذا

ّي ختلص إليهـا هـذه النقطـة، بـأن للخالفـة نتهي النتيجة التت
 ّتكـوينيأحـدمها ُن املنظـور القـرآين بعـدين مـواإلمامة والوالية 

لـسياسية واإلداريـة اّ يتمثـل باملامرسـة ّاعتبـارياآلخر  وّوجودي
 يفعــىل هــذا ال يقتــرص احلــديث . ّوبالــضلوع باملهمــة التــرشيعية

ّ الذي غالبا مـا حيـده ُمفهوم اخلالفة ـ اإلمامة عىل البعد االعتباري ً
ّ شـقيه الـشيعي والـسنّي بتبـوء اخلليفـة أو اإلمـام يفعلم الكالم  ّ

ّللمرجعيتني الدينية والسياسية  و اضـطالعه بالرئاسـتني الدينيـة أّ
َّوالدنيوية عىل حد ما يف الكتب الكالمية، بل ثم  َ ّا يتخطـى هـذا مـّ

نـاء الدور االعتباري الظـاهري، ليكـون األسـاس والبـاطن والب
  .حلقيقياالتحتي 

ّىل هامش هذه النتيجـة يتـضح أن للخليفـة ـ اإلمـام واليـة ع ّ
 مداها الوالية التـي تألفهـا األذهـان يف نطـاق يفّوجودية تتخطى 

  .الثقافة الدينية املعارصة

  

ّسعى هــذه الفقــرة لتــشخيص املــصداق اخلــارجي األتــم تــ
َو ذ قـال {: سـبحانهة الكريمة بقوله ّدثت عنه اآليحتللخليفة الذي  َ ْ

ِ َ
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ًر ك  ِلمالئ ة إ  جاعل   األرض خليفة ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ 

ِ َ َ ْ فمـن هـو  ؛)٣٠: البقـرة ( }َ 
ّيـع املقـدمات مجهذا اخلليفة؟ ينبغي لإلجابة أن تأخـذ بحـسباهنا 

ّالنظرية التي سلفت إليها اإلشارة يف فقـرات البحـث، بـاألخص 
ّ هذا اخلليفة تلقى عن اهللا سبحانه مبارشة، ثم ّيام ذهب إليه من أنف ً ّ

ّملالئكة التي سجدت له بأمر رهبا، وأنه واسطة الفيض اقام بتعليم  ّ
ًعامل اإلمكان، وهو مظهر أسامء اهللا مجيعا، ومظهر االسـم وبني اهللا 

  .ًاألعظم أيضا

ّعود مرة أخرى إىل القرآن الكريم الذي يـسجل بوضـوح أن ن ّ ّ
رسلني هم قدوة البرش، وهم أكمـل مـن اختـارهم اهللا املواألنبياء 

ن الــذين استخلــصهم اهللا، وَملخلــصاواصــطفاهم لنفــسه، وهــم 
  ّصداقه األتم؟مّواخلليفة هو منهم دون شك، ولكن من هو 

ّقرر القرآن عىل نحو القاعـدة العامـة أن األنبيـاء واملرسـلني ي ّ ّ
ْولقد{: ينهم، قال اهللا سبحانهبيتفاضلون فيام  َ َ َ فـضلنا  عـض ا  يـ  َ   ِ  َ َْ َ ْ َ

ٍ   عــض ْ َ َتلــك ا رســل فــضلنا  عــضهم   {: وقــال )٥٥: اإلســراء( }ََ َ َ َْ ُ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ  ِ
ٍ عـض ْ ملقامـات افإذن هناك تفاضل بني الرسـل يف . )٢٥٣: البقرة( }َ

ًوإن أفضل األنبياء مجيعا هم  َفاصـ  كمـا {: ُّولو العزم من الرسـلأّ َ َْ ِ ْ

ُص  أو  ْ َُ َ ِوا العزم من ا رسلَ
ُ  ْ ِ ِ ْ َ وعند العودة إىل القـرآن . )٣٥: األحقاف( }ْ

ّلرسل بأسامئهم، كـام يـدل عليـه قولـه اويل العزم من أّنجده حدد 
َو ذ أخذنا من ا  يـ  ميثـا هم ومنـك ومـن نـوح و بـراهيم {: سبحانه ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ

ِ ٍِ ُ َْ َْ ْ ُ َ َ  ِ  
َ ْ َ َ ْ
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َو ــو  وع ــ  ابــن  ــر م َ ْ َ

ِ
ْ َ ِ َ ََ ــث اتفقــت كلمــة  )٧: األحــزاب( }ُ ّحي

ولـو العـزم أّملسلمني عىل أن هؤالء اخلمسة الكـرام هـم األنبيـاء ا
  .لقرآناالذين ذكرهم 

ًمع أن البحث التفسريي شهد اختالفا بينا يف حتديد املقصود و ً ّّ
ّ آية سورة البقرة، إال أن بعضهم حـسم موقفـه بـأن يفمن اخلليفة  ّ ّ

ولكن يمكـن بـسهولة . الم اهللا عليهس املراد منه هو آدم أبو البرش
: ّفسه الذي يـسجلندفع هذا االستنتاج من خالل القرآن الكريم 

ًولقد عهدنا إ  آدم من  بل ف   و ـم  ـد   عزمـا{ ْ َ َُ َ ْ ْ ِْ
َ ْ َ َ َ ََ ََ ِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َ

ِ
َ

إذ  )١١٥: طـه ( }ِ
ّشري النص القرآين إىل أن آدم أبا البرش ي   الذي ابتدأ اهللا بـهعليه السالم ّ

ّ يكن من أويل العزم، ومـن ثـم يمكـن القـول بـأن مـن ملالبرشية  ّ
َوعلـم آدم{: سبحانهقصدته اآلية يف قول اهللا  َ َ  َ لـيس  )٣١: البقـرة ( }َ

وجـد مـن هـو ياملراد منه آدم الشخيص الذي هـو أبـو البـرش، إذ 
  .ّأفضل منه يف األنبياء واملرسلني عىل ما رصح به القرآن الكريم

  

ُّقد سجل القرآن رصاحـة تقـدم أويل العـزم مـن الرسـل يف ل ّ ّ
ّواهم من الرسل الكرام، وعىل هذا اتفقت كلمة سالفضل عىل من 

 فضل هؤالء اخلمسة عىل اإلطالق؟أَ والسؤال من هو ؛املسلمني
ّتفقت كلمة املسلمني عىل أفضلية نبينا حممد بن عبداهللا سـيد ا ّّ ّ
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ويل العـزم أّوآخر من بعثته السامء عىل بقية ّخاتم النبيني واملرسلني 
ّقية النبيني واملرسلنيبًمن الرسل، فضال عن  وهذا اإلمجاع مل يأت . ّ

ًمكن استعراضها إمجاال مـن خـالل يّ أدلة يف ضوءًجزافا، بل جاء 
  :اإلطارين التاليني

ّالقرآن نفسه يؤكد حقيقة أفضلية نبينا حممد  :ّإلطار األولا ّ صـلّى  ّ
ّ وتقدم مقامه عىل بقية يه وآله ا عل  ويل العزم من الرسل، كام يـومئ أّ

ٍو ذ أخذنا من ا  يـ  ميثـا هم ومنـك ومـن نـوح {: سبحانهإليه قوله  ُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ُ َ َ  ِ  
َ ْ َ َ ْ

ِ
َو براهيم و و  وع   ابن  ر م ََ ْ َ

ِ ِ
ْ َْ ِ َِ َ َ ََ ّفمع أن نبينـا آخـر ، )٧: األحزاب( }ُ ّ

ّالنبيني مبعثا إال أن ًّ  أخذ امليثاق عـىل نـوح يفّ القرآن الكريم يقدمه ّ
أيت مـن يليـه مـن يّويل العزم، ثم أّ الذي هو أول األنبياء عليـه الـسالم   

ــة  ــا، إذ ال موضــع . ويل العــزمأّبقي ــأت هــذا التقــديم جزاف ًومل ي
  . له يف كتاب اهللا وكلامتهّللجزاف يف القرآن وال حمل

 :  اآللويس يف تفسري اآليةيقول
ًلنبيـني انـدراجا بينـا اهم بالـذكر مـع انـدراجهم يف ختصيص« ًّ ّ

ّلإليذان بمزيد مـزيتهم وفـضلهم وكـوهنم مـن مـشاهري أربـاب 
ُّواشتهر أهنم هم أولـو العـزم مـن الرسـل صـلوات اهللا . لرشائعا ّ

ّمجعني، وأخرج البزاز عـن أيب هريـرة أهنـم أتعاىل وسالمه عليهم  ّ
ّوتقديم نبينـا «: ّثم أضاف. »السالموخيار ولد آدم عليهم الصالة 

ّصىل اهللا تعاىل عليه وسلم مـع أنـه آخـرهم  ّ عثـة لإليـذان بمزيـد بّ
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صـلّى  كـره ذّفالوجه يف تقـدم . )١(»ّخطره اجلليل أو لتقدمه يف اخللق

ّ عىل بقية أويل العزم من الرسل يمثـل تقدمـه علـيهم ا عليه وآله   ِّ  يفّ
ّاملخلوقات خلقـا وآخـر النبيـني ّ أول صلّى ا عليه وآله   ّاخللق، فنبينا  ً

ّظهورا يف نشأة املادة وعامل احلسوًبعثا  ّ ً.  

ّتأيت يف فقرة الحقة نصوص روائية مكثفـة عـىل حقيقـة أن س ّ
ً أول املخلوقات إجيـادا وخلقـا يف نـشأة صلّى ا عليه وآله رسول اهللا  ً ّ

هـذا، ًمللكوت وإن كان آخر األنبياء بعثا يف عاملنا اعامل األمر وعامل 
 .لفريقنياكام ذكرت ذلك مصادر 

ً أيـضا، لكنّـه بحاجـة إىل يشء ّاملنطلق فيه قرآينو: إلطار الثاينا
ّقد سجل القرآن يف مواضع متعددة أن الدين عند اهللا ل. ّمن التأمل ّ ّ

ًن نبي إال وكان مسلاممًمطلقا هو اإلسالم، وما  ّ : سـبحانهيقـول . ّ
ِإن ا ين عند ا  اإل{ ِ  َ ْ ِ َ ُسالمِ   َ   .)١٩: آل عمران( }ْ

أو ًنطالقا من هذه احلقيقة حكى القرآن الكـريم عـىل لـسان ا
ُن املرسلني أهنم من املسلمني أو أمّعدد كبري ممن ذكر حال  مروا أن ّ

ُوأ رت {: عليه الـسالم ىل لسان نوح عًفمثال جاء . يكونوا من املسلمني ْ ِ
ُ َ

َأن أ ون مـن ا مـسلم  ِ ِ ْ ُْ ْْ ِ َ ُ َ َ
عليـه  بـراهيم إوعـىل لـسان ، )٧٢: يـونس ( }

َأسلمت  ِرب العا م {: الـسالم  ِ َ ََ ْ  َ ُ ْ ْ َ
 عليـه الـسالم   وعىل لسانه ، )١٣١: البقرة( }
                                                

 .١٥٤، ص٢١ج: روح املعاين) ١(
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َر نا واجعلنا  سلم   ك{: عليه السالم لسان ابنه إسامعيل و ََ
ِ ْ ِْ ْ  ُ َ َ َْ َ : البقـرة ( }َ

ْ مـا وجـدنا  يهـا  ـ   يـ{: عليـه الـسالم   وط لـّويف حق ، )١٢٨ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْت مـن َ ِ ٍ
َا مسلم  ِ ِ ْ ُ : عليه الـسالم ليامن بن داود سلسان  وعىل، )٣٦: الذاريات( }ْ

َوأوت نا العلم من  بلهـا و نـا  ـسلم { ِ ِ ِْ  ُ ُْ ْ َْ ََ َْ َ ِ َ ِ ِ
ُ

سان لـوعـىل  ،)٤٢: النمـل ( }
َوأسلمت مع سليمان   رب العا م {: ملكة سبأ ِ َ َ ََ ْ   َُ ِ ِ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ   .)٤٤: النمل( }َ

 نجـد القـرآن صلّى ا عليـه وآلـه     جيء إىل رسول اهللا كن عند املل
ْقـل {: ّستعمل صيغة خاصة يف نعته باإلسـالم، إذ يقـوليالكريم  ُ

ْإن  هدا  ر  إ   اط  ستقيم دينا  يما  لة إبراهيم حنيفا وما  ن من  ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ِ َ ً ََ َْ
ِ ِ ِ

َ  َ ً َ ٍَ ِِ ْ  ٍ َ ِ
َ

ِ
 

َا م    ِ ِ
ْ ُ ِقل إن صال  * ْ

َ َ  ِ
ْ َ و س  و ياي و مـا    رب العـا م ُ ِ َ َ َْ   َُ ِ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ

ِ
َال  * ُ

َ  ك   و ذ ِك أ رت وأنا أول ا مسلم  ِ ِ ْ ُ ْ ُ  َ ََ ََ َُ ْ ِ
ُ َ َِ ُِ َ كـام . )١٦٣ ـ  ١٦١: األنعام( }َ

َقـل إ  أ ـرت أن أ بـد ا  {: ًجاء فيه أيضا يف موضـع آخـر، قولـه  َُ ُ ْ َ َْ ْ ِ
ُ  

ِ
ْ ُ

ُ  لصا   ا ي َ ً ِ ْ َوأ رت ِألن أ ون أول ا مسلم  * َنُ ِ ِ ْ ُْ ْ َ  َ ََ ُ َ ُ ْ ِ
ُ . )١٢ ـ  ١١: الزمـر ( }َ

ّلصيغة نجد أهنا ختتلـف عـن الـصيغة األوىل اهذه يف عندما نمعن 
ّصف بقية النبيني باإلسـالم، إذ والتي استعملها القرآن الكريم يف  ّ

ّحتـى بالنـسبة » ملسلمنياّأول «جاءت تلك الصيغ خالية من لفظ 
ّويل العزم من الرسل، ليكون خمتصا بنبينـا أإىل  صـلّى ا عليـه      ّمـدحمًّ
  . وحدهوآله

ُلسؤال الذي يطرح عـىل هـذا الـصعيد يـرتبط بطبيعـة هـذه ا
ّانت أولية زمانية أم أهنا أولية رتبية نفسية؟ فإذا كّاألولية، وفيام إذا  ّّ
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ّ أهنا أولية زمانية، ٌأجاب بعض  ّسيكون املقـصود منهـا حينئـذ أنفّ

فإذا . ّمتهأرصه وبالنسبة إىل عّ أول املسلمني يف صلّى ا عليه وآله   ّنبينا 
ًما قيس النبي الذي جاء يف املرسلني آخرهم بعثا  ّىل أمته، فهو أول إّ ّ

ذا هـلكن ما يلحظ عىل . ّوهذا هو معنى األولية الزمنية. املسلمني
ّاجلواب أن بقية النبيني خاصة  ّ ّ ّسـبقوا نبينـا ويل العزم من الرسـل أّ

ّوىل هبذه التسمية، ألن كل واحد منهم كـان َ وهم أصلّى ا عليـه وآلـه     ّ
ّإلسالم، مـضافا إىل أنـه أول املـسلمني يف أمتـه اًسابقا من يليه إىل  ّ ّ ً

ستخدم القـرآن هـذه الـصيغة يف يـوعرصه وزمانه، ومع ذلـك مل 
 ّ وبقيـةعلـيهم الـسالم   وصف إسالم نوح وإبراهيم وسليامن وموسـى 

صـلّى ا عليـه     ّمن أشار إليهم هبذا النعت، بل اختص هبا رسول اهللا 
ّ دون من سواه، األمر الذي يدل عىل أن هذه األولية هـي مزيـة وآله ّ ّ
  .ّاصة ترتبط بالرتبة ال بالزمانخ

ّاألولية هنا هي نعـت خـاص برسـول اهللا ف ، صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
ّألول مـن حيـث االنقيـاد ّملفهوم الزمني لتعني أنـه ااّوهي تتعدى 

ّ أول صـلّى ا عليـه وآلـه      ، فهـو )درتـهقّجلت (والطاعة والعبودية هللا 
ّكشف عـن أفـضليته تّومثل هذه األولية . ّمنقاد وأعظم منقاد لربه

  .املطلقة عىل باقي األنبياء واملرسلني

ّىل هذا يسجل القرآن لنبينا حممد ع ّ ّ أنـه أفـضل صلّى ا عليـه وآلـه    ّ
ّاآلخرين عىل اإلطالق، ومن ثـم إذا كـان هنـاك إنـسان و ّاألولني
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ّيكون أول صادر عنه، ويستحق سجود وّيستحق اخلالفة عن اهللا،  ّ
 .صلّى ا عليه وآلهّاملالئكة له فليس هو إال رسول اهللا 

 
ّكرنا مطلع الدراسة أن البحـث يف موضـوع مظهريـة النبـي ذ ّ

ّألعظم يمر عرب حمطتني قرآنية هي التـي مـضت، االسم ّواألئمة ل ّ
ّاحلقيقة أن البحـث عـىل . ّادهتا فيام ييلمّوحديثية هي التي ستتواىل 

ــستهدف إشــباع  ــسية يف اصــعيد املحــور احلــديثي ي ّلفكــرة الرئي
ّاملوضوع يف أن النبي   هـم علـيهم الـسالم    وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ

مـادام و.  النشأتني امللكوتيـة واألرضـيةمظاهر االسم األعظم يف
ّاملنطلق يف املحور القرآين هو دراسة مفهوم اخلالفـة القرآنيـة، وأن 

ّ هو املظهر األتم هلذه اخلالفـة، فـسيكاد صلّى ا عليه وآلـه سول اهللا ر
ّحلديثي يتمركز حول هذه النقطة، خاصة بعـد أن انتهينـا االبحث 

ًة، مــضافا إىل إشــارات للجوانــب لــسابقاًمنهــا قرآنيــا يف الفقــرة 
  .ّالتفصيلية يف الفكرة

ّكشف التتبع يف األحاديث الواردة عن النبي ي  صلّى ا عليـه وآلـه  ّ
ّ من الفـريقني تركيزهـا عـىل حقيقـة أن نبينـا عليهم الـسالم  يته بوأهل  ّ

ّ، وأنـه سـبحانهّ هو أول خملـوق خلقـه اهللا صلّى ا عليـه وآلـه     األكرم 
ألكمل للخالفة األسامئية، وهو واسطة ا والتجسيد ّاملصداق األتم
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علـيهم صـلوات (ألنبياء اّالفيض عىل اجلميع، حتى من سبقه من 

 : أو بحسب تعبري اآللويس) اهللا وسالمه
 الكامل املكمل للخليقـة، والواسـطة السالموعليه الصالة فهو «

ًكل من تقدمه عرصا من األنبويف اإلفاضة عليهم عىل احلقيقة،  ّ يـاء ّ
ّوتأخر عنه من األقطاب واألولياء نواب عنه    .)١(»ّمستمدون منهوّ

صلّى ّن األحاديث املشهورة يف هذا املضامر، ما جاء عن النبي م
وكـذلك  .)٢(»ّكنت أول ا اس   ا لق وآخرهم   ا عـث«: ا عليه وآله  
ّإنك عبدي ورسو ، وجعلتك أول ا  يـ  «: ديث اإلرساءحماجاء يف  ّ ّ

ّأول مـا خلـق اهللا «: صـلّى ا عليـه وآلـه    كـام عنـه ، )٣(ً»عثـابًلقا وآخرهم خ

                                                
 .٢٠، ص٢٢ج: روح املعاين) ١(
؛ تفسري ١٤٩، ص١الطبقات الكربى، ابن سعد، ج: من مصادر احلديث) ٢(

نعيم، ّ؛ دالئل النبوة، أبو ١٢٥، ص٢١، ج١١ّجامع البيان، الطربي، جملد 
ائص ؛ اخلـص٣٧٦، ص٢؛ البداية والنهايـة، ابـن كثـري، ج٣، ح٤٤، ص١ج

؛ ١٦٤، ص٣؛ رشح املواهـب، الزرقـاين، ج٧، ص١الكربى، الـسيوطي، ج
 .٩٧، ص٢املضنون الصغري هامش اإلنسان الكامل، الغزايل، ج

ّالغدير يف الكتاب والـسنة : لقد أخذنا أغلب هذه التوثيقات للحديث عن
ــر أيــضا. ٥٦، ص٧ج: واألدب ــز العــامل: ًينظ ، ٣٢١٢٦، ح١١ج: ّكن

ّ إال أن فيه،٤٥٢ص ّكنت أول النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث«: ّ ّ«. 
 .٥٦، ص٧ّ؛ الغدير، الطبعة املحققة، ج٧١، ص١جممع الزوائد، ج) ٣(
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  .)١(»نوري

ًكنـت ن يـا «:  من طرق صـحيحةصلّى ا عليـه وآلـه  ام تواتر عنه ك ّ

بـ  خلـق آدم ونفـخ «:  أو»ب  ا روح وا سد«: أو»  اء والط اوآدم ب  
 . )٢(»ا روح فيه
ــ ــرج احلــاكم يف ك ــستدرك«ام أخ ــي، والطــرباين وا» امل لبيهق

العزامي والزرقـاين وغـريهم مـن طريـق ووالسبكي والقسطالين 
ِيـا ع ـ  آمـن : عليـه ا ـسالمأو  اهللا إ  ع ـ  «: ّابن عباس، قال

ّبمحمد وأ ر من أدر ه من أمتك أن يؤمنوا به، فلوال  ُ ّمد ما خلقـت آدم،  ّ
ّو وال  مد ما خلقت ا نة وال ا ار ّ«)٣(.  

 عىل املعنى املطلـوب ّدلتًيس عددا من الروايات أورد اآللوو
ّ ظل تفسريه آلية ميثاق النبينييف ْو ذ أخـذنا مـن ا  يـ  ميثـا هم {: ّ ُ َ َ ِ َِ  ِ  ْ َ ْ َ َ ْ

ِ َ

َومنك ومن نوح و براهيم و و  وع   ابن  ر م ََ ْ َ َ
ِ ِ
ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ٍْ فقد ، )٧: األحزاب( }ُ

ّأشار بدءا إىل أن تقديم نبينا  ّ ُ يشعر بمكانته املرموقة ا عليه وآلـه صلّى ً
ًملعنـى الثـاين عـددا مـن اّأو لتقدمه يف اخللـق، حيـث سـاق عـىل 

                                                
 .٥٦، ص٧؛ الغدير، ج١٤٧، ص١السرية احللبية، ج) ١(
 . وهوامشها٥٦، ص٧ّالغدير، الطبعة املحققة، ج: ينظر) ٢(
 فاء السقام،؛ ش٦٧١ ص٤٢٢٨ و٤٢٢٧ ح٢ املستدرك عىل الصحيحني، ج)٣(

 .٥٦، ص٧؛ الغدير، ج٤٤، ص١اهب للزرقاين، جو؛ رشح امل١٦٢ص
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: قـالو، » عـثاُبـدئ   ا لـق و نـت آخـرهم   «:  منهـا،الروايات

عـاىل  تصـلّى ا    ّأخرج مجاعة عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النبـي «
ّكنت أول ا  ي    ا ل : قالعليه وسلّم  كذا يف ، و)١(ق وآخرهم   ا عثّ

ّاالستنباء، فقد جاء يف عدة روايات أنه  كنـت :  قالعليه الصالة والسالمّ
ً يا وآدم ب  ا روح ون ّ وأخرج ابن مردويـه، عـن ابـن عبـاس .ا سدّ

   يارسول اهللا متى أخذ ميثاقك؟ قـال: قيل:  قالعاىل عنهما ترضي ا :
 .»ا سدووآدم ب  ا روح 

ّوال يرض فيام ذكر تقديم «:  بعد ذلك مبارشة للقولنعطفاّم ث
َ ع ل ـم مـن {:  يف آية الشورى، أعني قوله تعـاىلعليه السالم نوح  ِ ْ ُ َ َ َ َ

ًا ين ما و  به نوحا ُ ِ ِ  َ َ ِ ٍ، إذ لكل مقام)١٣: الشورى( }   مقـال، واملقـام ّ
  .)٢(»املناسب فيه تقديم نوحوهناك وصف دين اإلسالم باألصالة، 

ان هذا املعنى هو املقصود فيام ذكره اإلمام أمري املؤمنني، بام كر
ّأال إ  عبـد اهللا «: عليـه الـسالم   قـال أمـري املـؤمنني : باتة قالنفعن ابن 

ّألول، قد صدقته وآدم ب  ا ـروح وا ـسد، ثـم إ  اّوأخو رسو ، وصديقه  ّ ّ ّ

ّصديقه األول   أمت م،  ُ ّ : عني بقولهي. )٣(»ّنحن األو ون و ن اآلخرونف 
                                                

 .٤٥٢، ص٣٢١٢٦، ح١١ج: ّكنز العامل: ّينظر نصه) ١(
 .١٥٤، ص٢١ج: روح املعاين) ٢(
 .١٥، ص١٩، ح١ّ، تأريخ نبينا، باب ١٥بحار األنوار، ج) ٣(



 ١٢٩ ...............................................................................مظاهر االسم األعظم 

ً األولون خلقا ؛ّفنحن األولون  ؛نحن اآلخرون: ًصدورا، وبقولهوّ
ًاآلخرون بعثا وظهورا يف هذا العامل ً. 

ّع اتفاق الروايات من الفريقني عىل أن النبي م ّ  صلّى ا عليـه وآلـه   ّ
ًلناس خلقا، إال أهنا استخدمت نعوتا خمتلفـة يف اإلشـارة اّهو أول  ًّ ّ

ّنها ما عرب عنه بأنه نور نبـيكم، ويف بعـضهامل، ّإىل املخلوق األو ّ ّ :
ّبأنه نوري، ويف طائفة أخرى بأنه  ّلعقل، ويف بعضها أنه املـاء، ويف اّ

  .ّبعضها اآلخر أنه القلم

ّ أشار إليه بالنور الـنص الروائـي الـشهري عـن جـابر بـن ّاممف
 :صـلّى ا عليـه وآلـه      قلـت لرسـول اهللا «:  قولـهيفعبداهللا األنصاري 

ّنور ن يك يا جابر خلقه اهللا ثم خلق : قالفّأول يشء خلق اهللا ما هو؟  ّ

ّلطباطبائي الرواية كاملة يعقب اّبعد أن ينقل السيد . )١(»ّمنه   خ 
ّوإيـاك أن ... تظافرةمواألخبار يف هذه املعاين كثرية «: عليها بقوله

ترمي أمثال هذه األحاديث الـرشيفة املـأثورة عـن معـادن العلـم 
ّمنابع احلكمة بأهنا من اختالقات املتصوفة وأوهامهمو ّ«)٢(.  

ّ أول خملوق يف االبتداء وأول صلّى ا عليه وآلـه ا دام رسول اهللا م ّ
ــة  ــل إذن ف الوجــود، يفحلق ــب التكام ــوق يف مرات ــو أول خمل ّه

                                                
 .٢٤، ص٤٣، ح١ّ، تاريخ نبينا، باب ١٥بحار األنوار، ج) ١(
 .١٢١، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن: رينظ) ٢(
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 بحيث بلغ مقام قـاب قوسـني أو أدنـى، سبحانهوالصعود إىل اهللا 

ّملقام، عىل ما يوحي به النص التـايل اهذا ولو مل يكن كذلك مل يبلغ 
ّ، وهو يقـول يف ظـل عليـه الـسالم   ّعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

بـ ، رسـول اهللا :  إّأول من سبق من ا رسـل «: أحاديث الطينة وامليثاق
ّص  اهللا عليه وآ ، وذ ك أنه  ن أقرب ا لق إ  اهللا  بارك وتعـا ، و ن تّ

   ج ئيل ـ  ما أ ي به إ  ا سماء ـبا  ن ا ي قال
ُ ّقدم يا  مد، فقـد ت: ّ ّ

ّوطئت  وطئا  م يطأه  لك مقرب وال ن   رسل ّ وحـه ونفـسه رّو ـوال أن . ً
ال اهللا قـّوجل كما  ّ نت من ذ ك ا  ن  ا قدر أن يبلغه، ف ن من اهللا عز

َقاب قوس  أو أد { َ َْ َ َْ ِ ْ َ ْ واملـراد بـالقرب يف . )١(»أي بـل أد  )٩: ا جم( }َ
ّلتفسري القرب املعنوي ال املكـاين، بمعنـى أن النبـي اهذا  ّ   صـلّى ا

 قوس الـصعود ومراتـب التكامـل مقـام قـاب يفّ إنام بلغ عليـه وآلـه   
ّقوسني أو أدنى ألنه أول خملوق ّ.  

ّر علينا النص الروائـي الـذي يـسجل فيـه م ّ  صـلّى ا عليـه وآلـه      َّ
  .)٢(» نوريلق اهللاخّأول ما «: قوله

                                                
 .٢٣٦ ص١٢ كتاب العدل واملعاد، باب الطينة وامليثاق، ح٥بحار األنوار، ج) ١(
ّ، تـأريخ نبينـا، بـاب ١٥؛ بحار األنوار، ج١٤٧، ص١السرية احللبية، ج) ٢(

ً ـ واحلـديث عـن جـابر أيـضا، ٢٤، ص٤٤ّبدء خلقه وما يتعلق بذلك، ح
ّعن النبي صىل اهللا ّ عليه وآله، إال أن فيـه تتمـة هـيّ ّ ابتدعـه مـن نـوره، «: ّ

 .»ّواشتقه من جالل عظمته
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ّ حديث عن أيب ذر الغفاري، عن النبـي يف  يف صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
ّويل يف وصف املعراج، تسجل املالئكة أن رسـول اهللا طخرب  صـلّى  ّ

ّول خملوق، وبذلك عرفته، إذ جاء يف اخلرب عـن النبـي أ ا عليه وآلـه   ّ
ّيا  الئ ة ر  هل تعرفونا حق : قلت«: صلّى ا عليه وآله    : معرفتنا؟ فقـا واّ

ّعرف م وأنتم أول من خلق اهللا؟ خلق م أشباح نور نّن  اهللا و يف ال  يا

ّزه، ومن سناء  لكه، ومـن نـور وجهـه ا كـر م، عمن نوره   نور من سناء 
لطانه، وعرشه   ا اء قبـل أن ت ـون سوجعل ل م مقاعد    لكوت 

ّا سماء مب ية، واألرض مدحية، ثم خلق  ّ ّ واألرض   ستة أيام، ثم  سماواتاّ ّ ّ

 عرشـه، وأنـتم أمـام عرشـه  رفع العرش إ  ا ـسماء ا ـسابعة فاسـتوى 
ّ سبحون وتقدسون وت  ون، ثم خلق ا الئ ة  ن بدء ما أراد من أنوار م   

ّشــ ، و نــا نمــر  ّ ّ ب ــم وأنــتم  ــسبحون و مــدون وتهللــون ّ  ت ــ ون و 

ّوتمجدون وتقدسون ف سبح ونقد ّس ونمجد ون ـ  ونهلـل ّ   ّ  ـس يح م بّ
و ميد م وتهليل م وت ب  م وتقد س م وتمجيد م، فما أنزل 

ُ
ن مـ

َاهللا فإ  م وما صعد إ  اهللا فمن عند م، فلم ال ّالـنص . )١(» نعرف م؟ِ
 هـم علـيهم صـلّى ا عليـه و      وأهل بيته ّلداللة يف أن رسول اهللاواضح 

  . واسطة الفيضهم غايته، وهمومبدأ وجود العامل 

                                                
احلـديث طويـل، . ٨، ص٨، ح١ّ، تاريخ نبينا، بـاب ١٥بحار األنوار، ج) ١(

 .١٣٦ـ ١٣٤تفسري فرات، ص: ًوينظر أيضا
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ّغني عن العاملني من حيث ذاتـه، وارتباطـه ) ّجل جالله(هللا ا

ّلعامل به يكون من حيث األسامء والـصفات، وملـا ابالعامل وارتباط 
ّكان نبينا حممد   مظهر االسم األعظـم، فـال يكـون صلّى ا عليه وآلـه    ّ

ّهناك بلوغ للغاية إال بالتمسك به، فكام هو  تبـار اسطة اإلجياد باعوّ
لـصعود اقوس النزول ومبدأ اخللقة واخلليقـة، كـذلك يكـون يف 

ّواسطة لوصول كل ذي كامل إىل كامله املرتقـب، زاد اهللا يف رشفـه  ّ
  .صلّى ا عليه وآله

اإلضافة إىل النور استخدمت الروايات لفظ العقل يف التعبري ب
ّو الصادر األول، من ذلك ما يروى عن النبـي أعن املخلوق   صـلّى ّ

ّأول مـا خلـق «: ويف حديث آخر ؛»هللا نورياّأول ما خلق «: ا عليه وآله  

ّإن اهللا عز«: ويف حديث آخر. )١(»اهللا العقل ّوجل خلق العقل، وهو أول  ّ ّ

  .)٢(»ورهنّخلق من ا روحان   عن يم  العرش من 

ّما النصوص التي تذكر بأن أول ما خلق اهللا هو املـاء، فمنهـا أ ّ ّ
ّجال من علامء أهـل الـشام قـدم إىل اإلمـام حممـد ر ّما جاء من أن ً

ًجئت أسـألك عـن مـسألة مل أجـد أحـدا «: ، فقالعليه السالم الباقر 
                                                

ــآل) ١( ــةعــوايل ال ــث الديني ــة يف األحادي ، ١٤١ وح١٤٠، ح٤ج: ّيل العزيزي
ً النبي أيضاكام فيه عن. ٩٩ص ًأنا أول األنبياء خلقا وآخرهم بعثـا : ّ ً ، ٤ج(ّ
 ).١٢٢، ص٢٠٢ح

 .٢١، ص١٤، كتاب العقل واجلهل، ح١األصول من الكايف، ج) ٢(
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ّلناس فقال كـل صـنف اّيفرسها يل، وقد سألت ثالثة أصناف من 
: قـالفومـا ذلـك؟ : عليـه الـسالم   غري ما قال اآلخر، فقال أبو جعفر 

ّأسألك ما أول ما خلق اهللا عز ّ من خلقـه؟ فـإن بعـض مـن ّوجل ّ
الـروح، : العلم، وقال بعضهم: لقدرة، وقال بعضهما: سألته قال

ا قا وا ش ئا، أم: عليـه الـسالم  فقال أبو جعفر 
ُ ّخـ ك أن اهللا عـال ذكـره  ن ً

ّوال  ء غ ه، و ن عز زا وال عز ألنه  ّ َسبحان {:  وذ ك قو ،ّن قبل عزه ً َ ْ ُ

َ  ر ك رب العزة  م ِ  َ َِ
ْ َ َا يـصفون  ُ ِ ال  لـوق، وً و ن خالقـا ،)١٨٠: ا ـصافات( }َ

َفأول  ء خل  فقـال ، اءاقه ا  ء ا ي  يع األشياء منه وهو ْن خلِقه مّ
خلق ا ـ ء : فاليشء خلقه من يشء أو من ال يشء؟ فقال: السائل

  ـم ي ـن   انقطـاع ن  ن قبله، و و خلق ا  ء من  ء إذٍن  ءمال 
 فخلـق . ومعه  ء، ول ـن  ن اهللا وال  ء معـهنهللا إذال ًأبدا، و م يز

  .)١(»نه، وهو ا اءما  ء ا ي  يع األشياء 

                                                
ّجـل (ّإن اهللا : ولو قال. ٦٧ ـ ٦٦، ص٢٠، ح٢، الباب  الصدوقتوحيد) ١(

خلق اليشء الـذي هـو املـاء مـن يشء كـان قبلـه للـزم مـن ذلـك ) وعال
ّ وأن يكون اليشء الذي خلق منه املاء ثانيـا هللا يف أزليتـه، وهـذا التسلسل، ً

ّهلـذا كلـه جـاء يف . ّحمال إذ كان اهللا وحـده وال يشء غـريه تقدسـت ذاتـه
حديث طويل عن اإلمام الباقر مع إبراهيم الليثي، قوله عليه السالم لـه يف 

ًيا إبراهيم إن اهللا تبارك وتعـاىل مل يـزل عاملـا«: سياق احلديث ً قـديام خلـق ّ
ّاألشياء ال من يشء، ومن زعم أن اهللا تعاىل خلـق األشـياء مـن يشء فقـد 
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ّجه املامثلة بني هذا النص والنصوص التـي حتـدثت عـن أن و ّ ّ

ّهللا هو النور، أن كليهام يتحدث عن خملـوق أول ثـم اّأول ما خلق  ّ ّ ّ
ّىل ذلك نص روائيعّيدل . ّخلق منه كل يشء ّخر عن حممـد بـن  آّ

سـألته عـن :  جـاء فيـهعليه الـسالم سنان، عن اإلمام جعفر الصادق 
ّأول ما خلق اهللا عز ّإن أول ما خلق اهللا «: ّوجل، قال ّ ّوجل ما خلق  ّزعّ

كذلك ما و. )١(»ا اء :ُجعلت فداك وما هو؟ قال:  قلت،ّمنه    ء
ُ   ء خلق من ماء«: »ّكنز العامل«جاء يف  ّ«)٢(.  

ّ من النصوص ما حتدث عن أن أول خملـوق خلقـه اهللا هـو ّمث ّ ّ
َوقال {: سبحانهّكره عيل بن إبراهيم يف تفسري قوله ذالقلم، منها ما  َ َ

ُا ين  فروا ال تأت نا ا ـساعة ََ َ ِ
ْ َ َ ُ َ َ ِ إذ روى بسنده عن هـشام، ، )٣: سبأ( } 

لـم، ّأول مـا خلـق اهللا الق«: القـ عليه السالم عن اإلمام جعفر الصادق 

                                                                                                             
ّكفر، ألنه لو كان ذلك اليشء الذي خلق منه األشياء قـديام معـه يف أزليتـه  ً ّ
ّوهويته كان ذلك اليشء أزليا، بـل خلـق اهللا تعـاىل األشـياء كلهـا ال مـن  ً ّ ّ

؛ بحــار ٣٣٤، ص٨١ ح،٣٨٥، البــاب ٢ج: ينظــر علــل الــرشائع. »يشء
 ٢٣٠، ص٦، كتاب العدل واملعاد، بـاب الطينـة وامليثـاق، ح٥األنوار، ج

 .ّوالنص يف املتن عن العلل
، ص ٢٣، كتاب العدل واملعاد، باب الطينة وامليثاق، ح٥بحار األنوار، ج) ١(

 .٣٩الطبعة القديمة، ص: »علل الرشائع« حيث أخذه عن ٢٤٠
 .١٢٣، ص١٥١١٩ق العامل، ح، كتاب خل٦ّكنز العامل، ج) ٢(
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وقريـب . )١(»لقيامـةااكتب، فكتب ما  ن وما هو  ئن إ  يـوم : فقال  
ّإن أول  ء خلقـه اهللا القلـم، «: »ّكنـز العـامل«منه ما جـاء يف  أ ره فـّ

  .)٢(»ّفكتب    ء ي ون

ًروى أيضا أبو داود يف سننه بإسناده عن عبـادة بـن الـصامت و
ّإن أول مـا خلـق اهللا : قول يصلّى ا عليه وآله  سول اهللا ر سمعت«: قال ّ

ّاكتـب مقـادير    ء : ّرب وماذا أ تب؟ قال: الق .اكتب: القلم، فقال  

  .)٣(»ّح  تقوم ا ساعة

  

ّا يلفت النظر يف هذه النصوص وسواها مما يرتبط بـاملخلوق م
ّاألول، أهنا  ّتحدث عن طيف متنـوع، إذ فيهـا مـا يـنص أن هـذا تّ ّ ّ ّ

ّ، ومـا يـنص أنـه العقـل أو صلّى ا عليـه وآلـه     ّبي املخلوق هو نور الن ّ
د يـوحي بـيشء مـن قّالنور أو املاء أو القلم أو الروح وهكذا، مما 

                                                
 .١٩٨، ص٢ّتفسري عيل بن إبراهيم، ج) ١(
 وكـذلك قريـب منـه ١٥١١٥، كتـاب خلـق العـامل، ح٦ّكنز العـامل، ج) ٢(

 .١٥١١٧ و١٥١١٦ و١٥١١٦ح
 ٢٠٢، ص١٠ج: ًرواه البيهقي أيـضا. ٢٢٥، ص٤٧، ح٤سنن أيب داود، ج) ٣(

رك للحاكم، املستد:  وقريب منه٣١٧، ص٥ج: وأمحد بن حنبل يف مسنده
ّكام أخرج السيوطي أحاديث متعددة يف أول سورة القلم، . ٤٩٨، ص٢ح ّ

 .٢٤٠ ص٨ّالدر املنثور، ج: ينظر
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ملخلـوق أو ا هـو صلّى ا عليـه وآلـه     االلتباس يف أن يكون رسول اهللا 

ًيعـا مجّ بـني هـذه النـصوص ألهنـا َ احلقيقة ال تنايف.ّالصادر األول
. ، وما تستعمله هو أسامء لتلك احلقيقةّتتحدث عن حقيقة واحدة

ّنـاك أن لتلـك احلقيقـة حيثيـات خمتلفـة وخـصوصيات هغاية ما  ّ ّ
ّمتعددة بحيث استحقت  ً كل خصوصية أو حيثيـة اسـام خاصـا يفّ ّ ًّ ّ

مثال ذلـك . ّلك احليثيةتينسجم مع تلك اخلصوصية ويتوافق مع 
ّمن القرآن أن للنبـي   كتـاب اهللا، يفء  عـرشة أسـامصـلّى ا عليـه وآلـه   ّ

ّيشري كل اسم منها إىل حيثية من حيثيـات هـذا الوجـود املبـارك،  ّ ّ
، عليـه الـسالم   ّذلك احلال يف اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب ك

ُ وتعــدد؛ســالم ا عليهــالرســول فاطمــة الزهــراء البتــول اوبــضعة  ّ 
ّ خيفي حقيقة أن املسمى هبا واحالاألسامء يف هذه املوارد   ُّ له كـلٌدّ

ّهذه احليثيات واخلصوصيات، وكـذا  ّحلـال يف الـصادر األول أو اّ
ّاملخلوق األول الذي هو النبي  ًنظـورا إليـه مـن م صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ

ّحيثيات أو خصوصيات متعددة تومئ إليهـا النـصوص الروائيـة  ّ ّ
 .ملختلفةا



 
 

 

 

يف هذا الفصل هو تسليط الضوء عـىل خر ما نختم به البحث آ
 كـشفت فقـرات دلق. ني مبحثي التوحيد واإلمامةبطبيعة العالقة 

ّرقها أن هناك عالقة وثيقـة بـني التوحيـد طالبحث واألفكار التي 
خـرى، فعنـارص التواشـج أمن جهة واخلالفة ـ اإلمامة من جهـة 

مهـا مفهوبواضحة بني التوحيد وبني اخلالفة واإلمامـة والواليـة 
  .القرآين ال الكالمي

ّعـز ّقد أوضح املنهج الذي سلكناه أن الطريق إىل معرفة اهللا ل
ّجل يمر و ُرب معرفة أسامئه احلسنى وصفاته العليا حيث ال سبيل عّ

والطريــق إىل معرفــة األســامء . بحانهســّإىل اكتنــاه ذاتــه املقدســة 
ــة  ــالل معرف ــن خ ــون إال م ــصفات ال يك ــاهر األســامء مّوال ظ

وما دام . ّات، وعرب آيات وجتليات تلك األسامء والصفاتوالصف
ّلبحـث قـد سـجل بوضـوح أن رسـول اهللا ا  هــو صـلّى ا عليـه وآلـه   ّ

ّآليات وأكربها وأعظمها وهو املظهر األتم للخالفـة اأوضح تلك 
 هو السبيل إىل التوحيد، بل إىل صلّى ا عليه وآلـه األسامئية، فسيكون 
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  .جلانبني املعريف والسلوكيا يف ّكل كامل وعبادة وطاعة

ّكن هنا نقطة منهجية عىل غاية قصوى من األمهية تتمثـل يف ل ّ
ّ قد ثبت بـالتبع لعـيل وأهـل صلّى ا عليه وآله رسول اهللالّأن ما ثبت 

ّن بعـده، وهـذه نقطـة واضـحة إذ ثبـت يف حملـه م علـيهم الـسالم  بيته 
ّباألدلة القطعية أن كل ما يوجد  علـيهم  ّ عيل وأهل البيـت ند اإلمامعّّ

صـلّى ا   ّصـلها خـاتم النبيـني أّ إنام هو فرع من شجرة مباركة السالم
ٍكـشجرة طيبـة {ملبارك اّ، وعيل وأهل بيته فروع هذا األصل عليه وآله  َ  َ ٍَ َ َ َ

ِأصلها ثابت وفر ها   ا سماء َ  ُ ِْ َ َْ َ َ ٌ ِ
َ ُ َ

نقبـة مام ّعـىل هـذا فـأي. )٢٤: إبراهيم( }
ّ إنـام هـي فـرع لـذلك عليهم السالم الزهراء وأهل البيت ّنثبتها لعيل و

ّألصل املنيف، فعندما يقول اإلمام أمري املؤمنني يف النص الـوارد ا
 نفـس رسـول اهللا عليـه الـسالم   ّ فباعتبار أنـه »ية أكبر منّي  آما هللا   «: عنه

ّهلـذا ورد عـن اإلمـام عـيل . مقتىض آيـة املباهلـةب صلّى ا عليه وآله   
ّعلم   «:كام قوله، )١(»ّ  اهللا عليه وآ صّ عبد من عبيد  مد أنا«: قوله

ّ فكل ما عند أهل » منه ألف باب ًحب   رسول اهللا بابا من العلم ينفتح 
  .صلّى ا عليه وآلهّالبيت هو فرع ملا عند النبي 

 هذا اإليضاح سيكون معنـى الـرتابط الوثيـق القـائم يف ضوء
رآنية، هو وشاجة العالقة بـني معرفـة اهللا اخلالفة القوبني التوحيد 

                                                
 .٩٠، ص٥األصول من الكايف، كتاب التوحيد، باب الكون واملكان، ح) ١(
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هذه هي احلقيقـة التـي أشـارت إليهـا و. ّومعرفة النبي وأهل بيته
ّمجلة من النصوص احلديثية التي نمر عىل    :عضها من خالل ما ييلبّ

ّإنما يعبد اهللا «: عليه الـسالم قال يل أبو جعفر : ن أيب محزة قالع .١

ًهللا فإنما يعبـده هكـذا ضـالالّعرف اهللا، فأما من ال يعرف ايمن  :  قلـت،ّ
ّوجـل وتـصديق  ّتـصديق اهللا عـز: عرفـة اهللا؟ قـالمُجعلت فداك فام 

ّ واالئتمـام بـه و أئمـة عليه ا ـسالمّ واالة   و ّص  اهللا عليه وآ رسو  

ُوجل مـن عـدوهم، هكـذا يعـرف  ّ  اهللا عزإ وال اءة عليهم ا سالما دى  ّ ّ

  .)١(»ّوجل ّاهللا عز

ّال ي ون العبد  ؤمنا حـ  يعـرف اهللا ورسـو  «: ّيف نص آخر .٢ ً

ّهم و مام زمانه، و رد إ ه و سلم  ّ ّواألئمة  كيف يعـرف اآلخـر : ّ ثم قال.ّ
   .)٢(»!ّألول؟اوهو  هل 

ّإنمـا «: ، قـالعليـه الـسالم   ّعن جابر، عن اإلمام حممـد البـاقر  .٣

ّ إمامـه منـا أهـل ا يـت، ّجل و عبده من عرف اهللا وعرفوّيعرف اهللا عز 

ّجل وال يعرف اإلمام منا أهل ا يـت فإنمـا يعـرف وّومن ال يعرف اهللا عز  ّّ

  .)٣(ً»الالضو عبد غ  اهللا، هكذا واهللا 

                                                
ّأصول الكايف، كتاب احلجة، باب معرفة اإلمام والرد إليه، ح) ١(  .١٨٠، ص١ّ
 .١٨٠، ص٢حاملصدر السابق، ) ٢(
 .١٨١، ص٤املصدر السابق، ح) ٣(
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َومـا {: سـبحانهّلعبادة فرع املعرفـة، هلـذا ورد يف ظـل قولـه ا َ

ِخلقت ا ـن واإل ـس إال ِ عبـدون ُ ُ ْ َ  ِ َ ِ َ  ُِ
ْ ْ َ .  ليعرفـونّإال :)٥٦: الـذاريات ( }َ

بادة ضالل، والرتابط واضـح ع فعبادته سبحانهومن مل يعرف اهللا 
لوثيقـة القائمـة بـني اّبني املعرفتني، حيث تبني النصوص العالقـة 

دم عـفمـع . علـيهم الـسالم   ّمعرفة اهللا وبني النبوة وإمامة أهـل البيـت 
ّاملعرفة ال طريق للعبادة، وهذه الصلة هي التي تفـرس مـا جـاء يف 

ُ والنـا مـا عبـد «: عليهم الـسالم لة من األحاديث من قوهلم مجون مضم

  .)١(»اهللا

عـل معرفـة اإلمـام وطاعتـه جيّقر ذلك املـسار الـذي إننا ال ن
طاعته واالنقيـاد وً بديال عن معرفة اهللا ،واالنقياد إليه والتسليم له

ّإليه، مما قد توحي به بعض االجتاهات التـي سـعت للرتكيـز عـىل 
 . امة والوالءسائل اإلمم

الهتامـات القد واجهت تلك االجتاهات عاصفة شديدة مـن 
 ومـن خارجهـا، علـيهم الـسالم   من داخل الدائرة املوالية ألهل البيت 

ّعتقاد الناقدين أهنا تريد أن تكـرب دور اإلمامـة وتـضخمه عـىل ال ّ ّ
  .ًتعطي اإلمام دورا فوق الدور الطبيعيوحساب التوحيد، 

                                                
ّ، كتـاب احلجـة، بـاب أن األئمـة والة أمـر اهللا ١األصول من الكايف، ج) ١( ّ ّ

 .١٩٣، ص٦وخزنة علمه، ح
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فرت املعطيـات الكافيـة عـىل ا وإذا تـوذا كان األمر كـذلك،إ
ّلتشخيص، فال ريب أن احلق مع املعرتضـني، ألن اّصحة مثل هذا  ّّ

 علـيهم الــسالم يف نــصوص أهــل البيــت واملحــور يف القــرآن الكــريم 
ًلتوحيد، كـام تـشهد بـذلك أيـضا اوتراثهم املعريف والسلوكي هو 

ة مـا ّأسـامها، خاصـوأدعيتهم التي تنبض بأرفع معـاين التوحيـد 
  . بالتوحيد األفعايل منهايرتبط

وكتبنـا  منهجنـا يف هـذا الكتـاب ىفي الوقـت الـذي يـسعف
ّلقائمة بني التوحيد واإلمامـة، ممـا ا الصلة الوثيقة إلثباتاألخرى 

ّتدل عليه األدلة وينبئ به البناء املنطقي  الـرتابط الفكـري القـائم وّ
ًطلقـا إىل م يـسعى بني التوحيد واخلالفة بمفهومها القرآين، فهو ال

ًأن جيعل اإلمامة بديال للتوحيـد، كـام ال يرمـي أبـدا إىل أن يأخـذ  ً
ّن رصيد التوحيد وحصته، بحيث تصغر دائرة التوحيـد ملإلمامة 

  .ّتسع دائرة اإلمامةتوتضيق يف سبيل أن 

ّنام يقوم املنهج عىل رؤية تعلن بوضوح أنـه ال سـبيل ملعرفـة إ ّ
إلله واالنقياد إليه واخلـضوع لـه ا ذلك التوحيد، وال طريق لعبادة

ّإال بمعرفة هؤالء الكرام حممـد  علـيهم   وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
بمعرفة رسـالة ف، فهؤالء أبواب معرفة اهللا وهم السبيل إليه، الـسالم 

عرفة مّالنبي ووالية أهل بيته وبواسطتهم يفتح اإلنسان طريقه إىل 
ّ حممـد وأهـل بيتـه إال اجلهـل َبعـدمـا  إذ ؛ّاهللا، وإال فهي األخرى ّ
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:  بقولـهصلّى ا عليه وآله الضاللة، وصدق ابن رسول اهللا ووالعمى 

ن أبوابها اهتدى، ومـن أخـذ   غ هـا سـلك طر ـق مّإنه من أ  ا يوت «
  .)١(»ا ردى

َو  {:  يا أمـري املـؤمنني: ابن الكواء اإلمام أمري املؤمننيسأل َ َ

ٌاألعراف رجال َ
ِ ِ َ ْ َ

ْ  عرفـون    ـسيماهم ُ َ ِ ِ
 ُ َ ُ

ِ
ْ بـه أمـري اجأف؟ )٤٦: األعـراف ( }َ

 ن   األعراف، نعـرف أنـصارنا  ـسيماهم، «:  بقولهعليه السالم املؤمنني 
ّ ي ال يعـرف اهللا عـزاو ن األعـراف  ّوجـل إال  ـس يل معرفتنـا، و ـن  ُ ّ

ّاألعراف يعرفنا اهللا عز ّل ا نـة إال وم القيامة   ا  اط، فال يدخيّوجل  ّ ّ

َال من أن رإناه وال يدخل ا ار ْنا وعرفَمن عرف  .»ناهْنا وأن رّ
ّتعا   و شاء لعرف العباد نفـسه، وّإن اهللا تبارك «: عليه السالم  قالّثم 

 ي يـؤ  منـه، فمـن عـدل اول ن جعلنا أبوابه و اطه وس يله وا وجه 
ّعن والي نا أو فضل علينا غ نا فإنهم عن ا  اط  اكبون، فال سـواء مـن نّ

درة يفرغ بعضها كاعتصم ا اس به وال سواء حيث ذهب ا اس إ  عيون 
ّ ها، ال نفاد  ا ر  بعض، وذهب من ذهب إ نا إ  عيون صافية  ري بأ ر 

  .)٢(»وال انقطاع

                                                
ّاألصول من الكايف، كتاب احلجة، باب معرفة اإلمـام والـرد إليـه، ح) ١( ّ٦ ،

 .ّ، والنص لإلمام جعفر الصادق عليه السالم١٨٢ص
 .١٨٤، ص٩ّ، باب معرفة اإلمام والرد إليه، احلديث١ايف، جأصول الك) ٢(
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ّلو شـاء لعـرف نفـسه ) ّجلت قدرته(ّ أن اهللا ؛وضع الشاهدم
ّيات وجتليات ومـن غـري اسطة، وبدون مظاهر وآوبنفسه من غري 

ّ يشء، بيد أنه هو الذي ّأي عىل وفق النظام األحـسن الـذي ـ اء شَ
ّلذي يكون فيـه النبـي اهذا السبيل يف املعرفة، ـ أبدع عليه الوجود 

هؤالء ف. وأهل بيته أبوابه ورصاطه وسبيله ووجهه الذي منه يؤتى
نهج هـذا ّالكرام ليسوا يف قبال اهللا، ومن ثم فليـست املـسألة يف مـ

ّلنعطي لإلمامة والوالية، كال ) ّجل ثناؤه(ن نأخذ من اهللا أالكتاب 
 بمقتـىض ؛هؤالء هم البـاب وهـم الـسبيل ّنامإليس األمر كذلك، 

 .حلكيم سبحانهاالنظام األحسن الذي أبدعه هندسة 
ّفمن عدل عن والي نا أو فضل علينـا غ نـا «: قول أمري املؤمننيو

 إشـارة إىل روايـات عديـدة فيهـا قـول »ون ـ اط  ـاكباّفإنهم عن 
  . ن ا  اط ا ستقيم :ّأو قول األئمة،  ستقيماأنا ا  اط : اإلمام
لتقي هذا املعنى مع كثرة وافرة من النصوص الروائيـة التـي ي

نحـن أبـواب اهللا، ونحـن :  بقـوهلملبيت أنفسهمايصف هبا أهل 
وحيه ، ونحـن نحن ترامجة والرصاط املستقيم، ونحن عيبة علمه، 

ضمون حـديث عـن مـّأركان توحيده، ونحن موضع رسه، كام يف 
ّلتقـي مـع الـنص الـذي يكـام . )١(عليـه الـسالم  ّاإلمام عيل بن احلسني 

                                                
ُجعلـت فـداك مـا : قلـت لـه: عن سدير عن أيب جعفر عليه السالم قال) ١(
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فمـن . هللامن عرف م فقد عرف اهللا، ومن جهل ـم فقـد جهـل : يفيد

ّالطبيعي أن من جهل اهللا ال يستطيع أن يعبده، وهنا يبـدو املغـزى 
َبنا عبد اهللا: علـيهم الـسالم  ثر عنهم ُأا ّممالعميق  ، ُ والنا مـا عبـد اهللا :أو ،ُ

  .رف اهللاُع من خالهلم :أي

ّندما ينطلق اإلنسان يف آفاق الوجود جيد أن ما يزخر به مـن ع
رف اهللا، فالـشمس ُبنـا عـ: لسان حاهلا الوجـوديبُ تعلن ،مظاهر

 واألرض والبحار واألشجار وصنوف الكائناتاألفالك ووالقمر 
 تقول ّكلهايمتلئ هبا الوجود من حولنا  لتيا ورضوب املخلوقات

: ّالغرابة والقرآن الكريم يـرصحو. ُبنا عرف اهللا: ّبلسان وجودي
ُ س  هم آياتنا   اآلفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق{  َ ْ  َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ

ِ َ ِ ِ ِ ِ
ُ : فـصّلت ( }َ
٥٣(.  

ّبطرق عديدة أن النبي وأهل بيته كن ما دام البحث قد أثبت ل ّ
ّلعظمى واملظهر األتم ألسامئه احلسنى وصـفاته العليـا، اهم اآلية 

                                                                                                             
ّنحن خزان علم اهللا، ونحن ترامجة وحـي اهللا، ونحـن احلجـة «: أنتم؟ قال ّ

وعن اإلمام الصادق عليه . »البالغة عىل من دون  السامء ومن فوق األرض
وعن االمام . »نحن والة أمر اهللا، وخزنة علم اهللا وعيبة وحي اهللا «:السالم

ُوبعبادتنا عبد اهللا عز وجل، ولوالنا مـا عبـد اهللا«: الصادق عليه السالم ّ ُّ« .
ّاألصول من الكـايف، كتـاب احلجـة، بـاب أن األئمـة والة أمـر اهللا : ينظر ّ ّ

 .١٩٣، ١٩٢، ص٦ و١ و٣وخزنة علمه، ح
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ّفالبد أن يمر الطريق  ىل معرفـة اهللا مـن خالهلـم، وعندئـذ فمـن إّ
 ومن جهلهم قد جهل ،هللاالطبيعي أن يكون من عرفهم قد عرف 

  .اهللا

ّل حممد بـنص جـدهم الرسـول آ ّ عـدل هـم  آلـه صـلّى ا عليـه و     ّ
ًلكبري إىل جوار الثقل األكـرب، ومهـا معـا حبـل اهللا االقرآن والثقل 

ُ ال يسرتاب ًاّبذا تكون معرفتهم حقواملمدود بني السامء واألرض،  ُ
ليهم هو الطريـق إىل اهللا إبه، وهي السبيل إىل معرفة اهللا، والطريق 

  .ّجلت آالؤه

 النـصوص ّ ضوء هذا كله نفهم املغزى الذي تنطوي عليـهيف
ّقول إن القرآن هيدي إىل اإلمام، مـن ذلـك مـا عـن تالروائية التي 

 عليـه الـسالم   بداهللا جعفر الـصادق عالعالء بن سيابة، عن اإلمام أيب 
ُإن هذا القـرآن  هـدي  ِلـ  ِ  أقـوم{: يف تفسري قوله َ ْ َْ َ ِ

 ِ ْ َ ََ ْ ُ َ  )٩: اإلسـراء ( }ِ 
، لتوحيدارآن الكريم هيدي إىل ّال ريب أن الق. )١(»يهدي إ  اإلمام«: قال

ّ ألن الطريـق إىل عليه السالملكن ال وجه للمفارقة مع جواب اإلمام 
ّذا التوحيد يمر من باب معرفة اهللا، وال يكون إال عـرب الـرصاط ه ّ

  .عليهم مجيعاً صلوات ا وسالمهّالنبي وأهل بيته بّاملستقيم املتمثل 

                                                
ّ، كتاب احلجة، بـاب أن القـرآن هيـدي لإلمـام، ح١أصول الكايف، ج) ١( ّ٢ ،

 .٢١٦ص
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ّوريـة بحكـم أن ّكذا تكـون معرفـة النبـي وأهـل بيتـه رضه

ّنحرصة هبم، وإذا ما كانت هناك أحاديث تتحدث مالطريق إىل اهللا 
 علـيهم الـسالم   لنصوص الـواردة عـنهم اعن طريق آخر كالذي تفيده 

ّمن أن اهللا يعرف باهللا، فإن ذلك إنام كان  ّ ّداللتهم عليـه، وال يـتم بُّ
  .ّإال بإرشادهم

ام قمني أن يعالج ذا األفق يف فهم العالقة بني التوحيد واإلمه
ّلذي قد يـشوب بعـض األذهـان، يف أن التعـاطي مـع اااللتباس 

لكـامالت واإليـامن بـأدوارهم الوجوديــة اّاألئمـة يف نطـاق هـذه 
ّلغلو أو االنتقاص من الدور اّوالتكوينية قد يتاخم بعض رضوب 

ّكال، أوال ألن هللا . اإلهلي ً ّ ّرشفه وأعاله، وأن أّ من كل كامل سبحانهّ
  .ن الكامالت املطلقة فوق ما ال يتناهى بام ال يتناهىله م

ّجـل (ّألن هذا هو منطق القرآن الكـريم، فكتـاب اهللا : ًثانياو
ّهللا خالق كل يشء، وأن له القوة والعزة والوالية اّيثبت أن ) جالله ّ ّ ّ

ذه األمور لغريه مـن دون أن يلـزم هًمجيعا، ومع ذلك يعود ليثبت 
ّمـرد . الفاعلية اإلهليةوييق يف القدرة من ذلك نقص أو يشوبه تض

ّذلك أن ما للغري لـيس لـه عـىل نحـو االسـتقالل وال عـىل نحـو 
ّ وآيـات وجتليـات ألسـامئه سـبحانهلطولية، بـل هـي مظـاهر هللا ا

  .عال، وهذه هي مشيئته يف نظامه األحسنوّوصفاته جل 

ّذن فمن يرمي هذا املنهج بأنه قد ضخم دور النبوة واإلمامـةإ ّْ ّ َ 
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ّخلالفة حسب التعبري القرآين ـ إنـام يعـيش مـشكلة اأو  والوالية ـ
يف علمـه ) عظمت آالؤه(تعاطى مع اهللا يعىل مستوى التوحيد، إذ 

مجيع أسامئه وصفاته، بـل وّوحياته وقدرته وعزته ورزقه ومشيئته 
بحـسب و ،ّبتـصورات بـسيطة) ّجـل جاللـه(مع وجـوده نفـسه 

ّإنـا هللا وإنـا فج عقله مردودة عليه، التعبري الروائي بأوهام من نسي ّ
ّ وال حول وال قوة إال باهللا العظيم،اجعونرإليه  ّ!  

  

إلمكـان اّهل ثمة يف عامل : إثارة السؤال التايلب البحث بدأي .١
مظهر السم اهللا األعظم؟ أطلق البحث دعوى عىل صـعيد إجابـة 

ّلسؤال تتمثـل يف أن مظهـر االسـم األعظـم يف عـاملاهذا   الغيـب ّ
ّلنبي حممد اوامللكوت هو نور  ّ الذي خلقه أول مـا صلّى ا عليـه وآلـه     ّ

ملوجودات من عرش وكـريس وقلـم ولـوح اّخلق ومنه خلق بقية 
ّأما مظهـر . قمر وما إىل ذلكوّومالئكة، ثم أرض وسامء وشمس 

لكيان اإلنساين ااالسم األعظم يف عامل امللك ونشأتنا األرضية فهو 
  .سالمه عليهم أمجعنيوصلوات اهللا  ّبي وأهل بيتهالبرشي للن

ّاملظهر يف املأل األعىل وعامل امللكوت هو نور النبـي، واملظهـر ف
ّخــصه وشــخوص عــيل وفاطمــة واحلــسن واحلــسني شهنــا هــو 

 .سالمه عليهم أمجعنيوصلوات اهللا وأوالدهم 
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ّيدور البحث برمتـه حـول إثبـات الفكـرة التـي تفيـد أن  .٢ ّ

ّ هـم املظهـر األتـم عليهم السالم وأهل بيته لّى ا عليه وآله  صرسول اهللا 
  .حلسنىاالسم اهللا األعظم وأسامئه 

ّألفت آية االستخالف يف سورة البقـرة واآليـات اخلمـس  .٣
اإلطـار العـام للبحـث، مـن ) ٣٤-٣٠: اآليـات(ّالتي حفت هبا 

اخلليفـة حيكـي ف. ّحيث مـدلوالهتا الرئيـسية ومـا يرتتـب عليهـا
ــس ــاره امل ــة وآث ــع شــؤونه الوجودي ــدر اإلمكــان يف مجي تخلف ق

أحكامه وتدابريه، وهـو يـنهض بـذلك يف نطـاق الـدائرة التـي و
ّعىل أن املـسانخة بـني . ِملستخلف وشاء أن يعهدها إليهارسمها له 

ّفقـا إلثبـات أن املـصداق أتحـت للبحـث فِاخلليفة واملـستخلف  ً
ً أفضل خلق اهللا مجيعا، ّكون إالي يمكن أن الاخلارجي هلذا اخلليفة 

ّ بحيث اليريـد إال سبحانهِلكي يكون املظهر األكمل للمستخلف 
ّ وال يعمل إال بام ارتضاه جل وعال،ما يريده ّ.  

فال يمكن تعاىل، ما دام هذا اخلليفة يامرس خالفته عن اهللا  .٤
خلالفة أن تنحدر إىل ما تسقطه اللغة مـن إيـامءات عـىل هـذا اهلذه 

خلليفة هو الذي يامرس خالفتـه بغيـاب املنـوب اّن أ املصطلح، يف
ّ قـادر قيـوم شـاهد ٌّحـيـ سـامؤه أّتقدسـت ـ فاهللا . عنه أو عجزه

ّوشهيد، ومن ثم فإن هذا اخلليفة إنام هو مظهـر  ّ  ،لـذي اسـتخلفهلَّ
لخالفة لهذا املعنى .  ألسامئه احلسنى وصفاته العلياٍّ وجتل،وآية له
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ّ وبطالنـه باألدلـة النقليـة ،ًناعه عقـال المت؛ًينفي التفويض أساسا
  .ًأيضا

ّ فحيـث إهنـا خالفـة ؛ًذه اخلالفة مـدى يعكـسه موقعهـاهل .٥
 لالسم األعظم، فسيكون للخليفة من اآلثار ٍّجتلوأسامئية مظهرية 

هـذا مـن حيـث . السم األعظـملّما لتلك األسامء وباألخص ما 
ّالفاعلية، أما من حيث العلم الذي علمه إياه ر ّ لـم غـري عّبـه فهـو ّ

ّ ميزه عىل غريه حتى املالئكة التي مل تطق محله، فسجدت لـه ّكسبي ّ
ًأمر رهبا بعد أن صار معلام هلاب ّ عىل هذا ال يمكـن أن يكـون هـذا . ّ

ّله اخلليفة بتعليم اهللا إياه من سنخ األلفاظ والـصور محالعلم الذي 
  .عانيهاماللفظية أو اللغات أو 

ّدورها الذي حتدث عنه القـرآن يف تـدبري ّملا كان للمالئكة  .٦
ًفا مدبرات أ را{لوجودي االنظام  َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّفإهنـا ال متـارس ، )٥: النازعات( }َ
ّألريض الذي يفوقها ويتميز عليهـا اّهذا الدور إال بواسطة اخلليفة 

وبـه . ن أجل ذلـكمبالعلم والسعة الوجودية بحيث سجدت له 
حكمتـه بم الوجودي الذي أبدعه اهللا ّيثبت أن هلذا اخلليفة يف النظا

ًموقعا يـسبق موقـع املالئكـة الكـرام ويفوقـه مـن حيـث الـسعة 
ّمـرد ذلـك أن اخلليفـة . ّلوجودية واألثر املرتتب عليهااوالفاعلية  ّ

ّسـامء اهللا وصـفاته، إال أن هـذه املظـاهر ألّواملالئكة كلهم مظاهر  ّ
 كاألسـامء، ومـن ًعض متامـابتتفاوت فيام بينها ويأيت بعضها فوق 
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ن غـريه يف مّالطبيعي أن يكون املظهر األتم ـ اخلليفة ـ أكثر فاعلية 

نظام الوجود، إذ ما من آية أكرب منه وال أوسع يف العلـم والعمـل، 
ٌّنتظم حتته بقية املظاهر واآليات والتجليات كل بحسب سـعته تّثم  ّ ّ

  .لوجوديةاومرتبته 

ّفهـم للخالفـة القرآنيـة أن ّمن النتائج املرتتبة عـىل هـذا ال. ٧
ّخلالفة تتخطى األرض مع أن اهللا ادائرة هذه   جعـل هـذا سـبحانهّ

ّليس هناك ما يدل عـىل انحـصار خالفتـه يف ف. اخلليفة يف األرض
لوجودي ومركـزه االسـتخاليف اّاألرض، بل بالعكس فإن مقامه 

ًوفاعليته كونه مظهرا لالسم األعظم، يعطي  الفته دائرة أوسـع خّ
ّاألرض متتد حتى تعم عامل اإلمكان برمتهمن  ّ ّ ّ.  

ّخر التي تفيـدها آيـة االسـتخالف أن هـذه من النتائج األ .٨
) ّجـل جاللـه(ّقام ال تتخلله واسـطة بـني اهللا ماخلالفة هي سنخ 

  .ّوخليفته بعكس النبوة والرسالة

ً أن هلذا اخلليفة وجودا ممتـدا يف املكـان :من النتائج كذلك .٩ ً ّّ
حيث ال تقترص خالفته عىل عرص دون آخر وال تنحرص بوالزمان 

وهذا ما يمليه موقعه يف نظام . ّائمة مستمرةدّبمكان معني، بل هي 
ّلـك أن هـذا اجلعـل اخلـاليف ذمعنى . ّاخلليقة وفاعليته يف الوجود

ّالرباين ليس أمرا آنيـا مؤقتـا يتعلـق بمقطـع خـاص مـن  ّّ ً ّ ً لزمـان اً
 ثابتة من سـنن نظـام التكـوين التـي  هو سنّة وجوديةلواملكان، ب
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جب الزمان واملكان لتشمل بمداها وحـضورها األزمنـة ُحخترق 
ّمجيعا وكل األمكنة،  ّاخلليفة هذا هـو حجـة اهللا يف الوجـود قبـل فً

  .حلديث الرشيفااخللق ومع اخللق وبعد اخللق كام يف 

ّالذي أود أن أكرره ثانيةـ ّما أروع نص اآللويس البغدادي و   ـّ
ومل تزل تلـك اخلالفـة يف اإلنـسان الكامـل إىل قيـام «: قولوهو ي

ارق هذا اإلنسان العامل مات العامل فبل متى  الساعة وساعة القيام،
ملعنـوي للـسامء، والـدار اّألنه الروح الذي به قوامه، فهـو العـامد 

ّوملـا . وحـهرُّالدنيا جارحة من جوارح جسد العامل الذي اإلنسان 
ّاجلامع قابل احلرضتني بذاته، صحت لـه اخلالفـة كان هذا االسم 

 وال فاعـل يف احلقيقـة ،ّتدبري العامل، واهللا سبحانه الفعال ملا يريـدو
  .)١(»سواه

انتهى علم الكالم يف أبرز اجتاهاتـه القديمـة واملعـارصة  .١٠
ّىل أن اخلالفة هي رئاسـة يف الـدين والـدنيا أو هـي إعند املسلمني 

ّلدينية والسياسية ومتطلباهتـا يف األمـة، اتني ّهنوض بمهام املرجعي ّ
ّملهمة بل اخلطرية إىل إعـادة اام عمد البحث يف واحد من نتائجه نيب

ّتــشييد مفهــوم اخلالفــة قرآنيــا بــام يتخطــى املــوروث  . لكالمــياً
ّفاخلالفة أو اإلمامة يف ظل املفهوم القرآين هي خالفـة أسـامئية هلـا 

                                                
 .٢٢١ ـ ٢٢٠، ص١ج: روح املعاين) ١(
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ّض به، هلذا ال تقترص مهامهـا عـىل  تنهّ ودور تكوينيّعد وجوديُب

ّالعتبارية وحدها كالقيادة السياسية لألمة وتبوء املرجعية امور األ ّ
ّلوجودي يف نظام التكوين الذي يعـرب عـن اّالدينية، بل هلا دورها 

ّلبحث تستحق الكثري من االنتبـاه اهذه نقطة يف . حقيقتها وباطنها
  .ّوالتأمل

ًالبحث قرآنيا ليأخذ مـن كتـاب يف حتديد املصداق انطلق  .١١ ّ
ّ أن املرسلني هم خري البرش والصفوة التـي اصـطفاها يفاهللا موقفه 

ُّساالته وتبليغ كلامته، وأولو العزم من الرسـل ر حلمل سبحانهاهللا 
ّخريهم وأفضلهم، ونبينا حممد   خري املرسـلني مـن صلّى ا عليه وآله   ّ

ًويل العزم، فضال عن غريهم مطلقاأ ًص واإلمجـاع معـا، فهـو لنل ؛ً ّ
ّإذن املصداق اخلارجي األتم للخالفة الربانية يتبعـه  ًذلك حكـام بـّ

  .عليهم السالمًوفعال أهل بيته 

لكن ملاذا هذا النسق الذي يكون فيه للخليفة ـ اإلمـام أو  .١٢
ّلكامل كل هذا الدور يف النظام الوجودي؟ مسألة أطلنـا ااإلنسان 

ب هلـا أطـروحتني يف اجلـواب تنطلـق لكتـااّاملكوث عندها وقدم 
 خلـق الوجـود سبحانههللا اّاألوىل من نظرية النظام األحسن، وأن 

قتـضيات هـذا موأبدع نظامه عىل أحسن صـورة وأتقنهـا، ومـن 
ًالنظام األحسن أن يتم تدبريه عرب نظام األسباب والوسائط انتهاء  ّ

ّؤثر ذلـك ىل اخلليفة الذي يأيت يف رأس هذا النظام، من دون أن يـإ
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ّ ألن هذه الوسائط واألسباب ال تعمـل مـستقلة سبحانهيف قدرته  ّ
ّندها، بل هي مظـاهر وجتليـات وآيـات هللا عوال تفيض اآلثار من 

  .صفاتهويف أسامئه ) ّتقدست أسامؤه(

ّما األطروحة الثانية فتنطلق من نظرية الفـيض التـي يتبنّاهـا أ
ّصها أن موجـودات ّطائفة من الفالسـفة، وملخـو العرفاين ّاخلط

كـون واسـطة بينهـا وبـني املبـدأ يعامل اإلمكان بحاجة إىل وجود 
اسـتمرارها لعجزهـا عـن واألعىل يف أخذ الفيض وما فيه قوامها 

ملـشاكلة فـيام بينهـا اأخذه مبارشة، بحكم عدم املسانخة أو املناسبة أو 
اخلليفـة و. ّوبني املبدأ األعىل لتكون بذلك العلة يف القابل ال يف الفاعل

أو اإلنسان الكامل أو اإلمام هو هذه الواسطة الذي يأخذ بيد ويعطـي 
  .األخرى، ويستفيض من جهة ليفيض من اجلهة األخرىب

املحور الروائي يف البحث أشبع الدالالت القرآنية ذاهتـا  .١٣
ّعزز النتائج نفسها التي انتهـى إليهـا فلبيان والتفصيل، ابمزيد من 

ملدهش يف البحث الروائـي وضـوحه وداللتـه او. البحث القرآين
ّالرصحية عىل أن نبينا  ّ هو املخلوق األول يتبعه أهل صلّى ا عليه وآلـه   ّ

نـصوص متظـافرة مـن وبيته، حيث تواردت عىل ذلك أحاديـث 
  .ًطرق الشيعة والسنّة معا

أهنينا البحث بخامتـة منهجيـة تـصلح يف مفادهـا إللقـاء  .١٤
. اإلمامـةو يف العالقة ما بني التوحيـد تناعقناو نانهجمالضوء عىل 
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ّاألصــل بــني االثنــني هــو التوحيــد ال شــك يف ذلــك وال ريــب، 

والعبـادة فـرع املعرفـة، ) ّجلـت قدرتـه(عرفـة اهللا مفاألصل هـو 
ّيمـر عـرب معرفـة أســامئه ) اللــهجّجـل (والطريـق إىل معرفـة اهللا 

ّدسـت اتـه تقذاحلسنى وصفاته العليـا حيـث السـبيل إىل اكتنـاه 
ّوما دام البحث انتهى إىل أن النبـي وأهـل بيتـه . أسامؤه ّ   صـلوات ا

 هم املظاهر األكمـل هلـذه األسـامء والـصفات، سالمه علـيهم أمجعـني    و
 هـم الـسبيل إىل علـيهم الـسالم    وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      فسيكون 

ّلتوحيد احلق، بل إىل كـل كـامل وعبـادة وطاعـة امعرفة اهللا، وإىل  ّ
  .السلوكيورب يف اجلانبني املعريف وق

ّىل هــذا ليــست املــسألة تــضخيم اإلمامــة والغلــو فيهــا أو عــ
ًلتوحيـد وتقليـل رصـيده، فـضال عـن أن تكـون ااالنتقاص من 

ن ال سـبيل إىل معرفـة اهللا وال أًاإلمامة بديال للتوحيد، بل املـسألة 
ة ّال بمعرفـإ واالنقيـاد إليـه واخلـضوع لـه سـبحانهطريق لعبادته 

َأنه من أ  ا يوت من أبوابها اهتدى، ومن أخـذ «هؤالء الكرام، ذلك  ّ  
  .كام يف احلديث الرشيف »غ ها سلك طر ق ا ردى

ّمن يرمي هذا املنهج بتضخيم اإلمامة إنام يعـيش مـشكلة يف و
ّوقاسه عىل تصوراته ومـا ) ّجلت قدرته(ّو صغر اهللا هالتوحيد، إذ 

ّ وال حول وال قـوة .ات املخلوقنيفصينتجه عقله من أوهام ومن 
ّإال باهللا العيل العظيم ّ!  
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