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بقلم :السيد حسين نجيب محمد

التعرف �إلى المع�صوم:
طرق
ُّ

بما �أنَّ الإمامة بمثابة ال ُّنب َّوة ف�إنَّ هناك طرق ًا م�شتركة للتع ُّرف عليهما ،و�أهم هذه الطرق:
الأ َّول :ال ّن� � ّ�ص م ��ن اهلل تعال ��ى ور�س ��وله :ف� ��إنَّ مقام الإمامة كمقام ال ُّنب َّوة فكما �أنَّ اهلل تعالى ه ��و الذي ي�صطفي ويجتبي من عباده منْ ي�شاء
فيجعلهم ر�سله و�أنبياءه ،كذلك الحال في �أوليائه وخلفائه.
والمتتبع لآيات القر�آن الكريم يجد �أنَّ االختيار يعود �إلى اهلل تعالى وحده ،ولذا يقول تعالى } :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ | [البقرة� ،]124 :أو يقول:
} ﭑ ﭒ| [الن�ساء.)1(]73 :
َّثم �إنَّ ال ّنا�س ـ مهما بلغوا من العلم والمعرفة ـ ال ي�ستطيعون �أن يعرفوا منْ ي�ستحق الإمامة ،لما ذكرنا من الأو�صاف الباطنية للإمام ،والتي
ال َّ
يطلع عليها � اَّإل اَّ
علم الغيوب الذي يعلم منْ خلق وهو ال َّلطيف الخبير.
فع ��ن الإم ��ام ال ِّر�ضا � 0أ َّنه ق ��ال�« :إنَّ الإمامة �أج ّل قدر ًا و�أعظم �ش�أن ًا و�أعلى مكان ًا و�أمنع جانب ًا و�أبعد غور ًا من �أن يبلغها ال ّنا�س بعقولهم �أو
ينالوها ب�آرائهم �أو يقيموا �إمام ًا باختيارهم…»(.)2
يروى �أ َّنه عندما �أتى رئي�س قبيلة بني عامر �إلى ر�سول اهلل  في مو�سم الحج قال له� :أر�أيت �إنَّ نحن بايعناك على �أمرك َّثم �أظهرك اهلل
عل ��ى م ��ن خالف ��ك �أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال « :الأمر �إلى اهلل ي�ضعه حيث ي�شاء» وهو مفاد قوله } :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ|
[الأنعام.)3(]124 :
هذا وقد جاءت الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبو َّية المتواترة التي تع ِّين الخلفاء بعد ر�سول اهلل  وت�سميهم ب�أ�سمائهم واحد ًا بعد
الدين» ،و«التطهير» ،و«الأمان من االختالف» و«الك�ساء» ،و«الدار» ،و«المنزلة» ،وغيرها
واح ��د ،وم ��ن ذلك �آية «الوالية» .و«المباهلة» ،و«�إكمال ِّ
من الأحاديث.
ثم �إنَّ الإمام الذي ُع ِّين م َّمنْ قبله كان ُيو�صي لمنّ بعده ب�أمر من اهلل تعالى ،فعن الإمام ال�صادق « :0ما مات عالم حتَّى يعلمه اهلل 8
َّ
()4
�إلى منّ يو�صي» .
وعنه � 0أ َّنه قال�« :أترون �أنَّ المو�صي م َّنا يو�صى �إلى منّ يريد؟ ال واهلل ،ولك َّنه عهد من ر�سول اهلل  �إلى رجل فرجل حتَّى ينتهي الأمر
�إلى �صاحبه»(.)5
وله ��ذا نج ��د ف ��ي الن�صو�ص �أن الأئمة  1كانوا يذكرون قبل وفاتهم من ينوب عنهم ،وللوق ��وف على تلك الن�صو�ص يراجع المجلد الأول من
كتاب الكافي.
الثاني :المعجزات والكرامات :التي ت�صدر م َّمنْ ي َّدعي الإمامة ،ف�إنَّ اهلل تعالى ال يمنح هذه الكرامة � اَّإل للم�صطفين من �أوليائه المخل�صين،
فكما �أ َّنه تعالى قد �أعطى الأنبياء معجزات متنوعة تختلف باختالف الزمان والأقوام ف�إ َّنه �أعطى الأئمة  1مثل ذلك.
ت�صح الإمامة لم َّدعيها؟ فقال  :0بالن�ص والدليل .فقيل :فداللة الإمام ما هي؟ فقال :في العلم
وق ��د ُ�سئ ��ل الإمام ال ِّر�ضا « :0ب� ّأي �شيء ّ
وا�ستجابة الدعوة».
وللوقوف على معجزات الأئ َّمة  1راجع كتاب «�إثبات الهداة بالن�صو�ص والمعجزات» للح ّر العاملي.
الثالث� :أف�ضلية الإمام  0على �أهل زمانه :وهذه الطريقة تتنا�سب مع �أهل العقول ،و� اَّإل فالغالب في �إثبات الإمام هو الرجوع �إلى الن�صو�ص
ال�ص ��ادق « :0قال �أمير الم�ؤمني ��ن :اعرفوا اهلل باهلل ،والر�س ��ول بال ِّر�سالة ،و�أول ��ي الأمر بالأمر
والكرام ��ات ،و�إلي ��ه ي�شي ��ر الحدي ��ث عن الإمام َّ
بالمعروف والعدل والإح�سان»(.)6
ولذلك عندما كان الإمام  0يذكر �أحقيته بالإمامة كان يذكر �إلى جانب الن�صو�ص �أف�ضــليته عـلى غـيـــره فيقـــول�...« :أما واهلل لقد تق َّم�صها
فالن ،و�إ َّنه ليعلم �أنَّ مح ِّلي منها مح ّل القطب من الرحى ،ينحدر ع ِّني ال�سيل وال يرقى � َّإلي الطير».
ويقول« :ولقد علم الم�ستحفظون من �أ�صحاب مح َّمد �إ ِّني لم �أر ّد على اهلل وال على ر�سوله �ساعة ،ولقد وا�سيته بنف�سي في المواطن التي تنك�ص

فيه ��ا الأبط ��ال وتت� َّأخ ��ر الأقدام نجدة �أكرمن ��ي اهلل بها ،ولقد ُقب�ض ر�س ��ول اهلل و�إنَّ ر�أ�سه لعلى �صدري ،ولقد �سالت نف�سه ف ��ي ك ِّفي ف�أمررتها على
ف�ضجت الدار والأقنية ،ملأ يهبط وملأ يعرج ،وما فارقت �سمعي هينمة منهم ي�ص ّلون عليه حتَّى واريناه
وجهي ،ولقد ُو ِّليت غ�سله والمالئكة �أعواني َّ
في �ضريحه ،فمنْ ذا �أحقّ به م ِّني ح ّي ًا وميت ًا»(.)7
ال�صادق  0عندما ي�شير
وعندما كان الأئ َّمة  1يذكرون �صفات الإمام كانوا ُير ِّكزون على هذا الجانب ،وكمثال على ذلك نجد �أنَّ الإمام َّ
�إلى ولده الكاظم  0يقول …« :فعنده علم الحكمة ،والفهم ،وال�سخاء ،والمعرفة ،وما يحتاج النا�س �إليه فيما اختلفوا فيه من �أمر دينهم ،وفيه
ُح�سن الخلق ،وح�سن الجوار ،وهو باب من �أبواب اهلل»(.)8
ال�صادق � 0أ َّنه قال« :ع�شر خ�صال من �صف ��ات الإمام :الع�صمة ،والن�صو�ص .و�أن يكون
وف ��ي حدي ��ث جام ��ع لمعرفة الإمام جاء عن الإمام َّ
�أعل ��م النا� ��س ،و�أتقاهم ،و�أعلمهم بكتاب اهلل ،و�أن يك ��ون �صاحب الو�صية الظاهرة ،ويكون له المعجز والدليل ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،وال يكون
له فيء ،ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه»(.)9
الر�ضا  6قال« :للإمام عالمات :يكون �أعلم ال َّنا�س ،و�أحكم
علي بن الح�سن بن َّ
علي بن مو�سى ِّ
ف�ضال ،عن �أبيه ،عن �أبي الح�سن ّ
وعن ّ
ال َّنا� ��س ،و�أتق ��ى ال َّنا�س ،و�أحلم ال َّنا�س ،و�أ�شج ��ع ال َّنا�س ،و�أ�سخى ال َّنا�س ،و�أعبد ال َّنا�س ،ويولد مختون ًا ويك ��ون مط َّهر ًا ،ويرى من خلفه كما يرى
من بين يديه ،وال يكون له ظ ّل.
و�إذا وق ��ع �إل ��ى الأر� ��ض من بطن �أُ ِّمه وقع على راحتيه ،رافع ًا �صوته بال�شهادتي ��ن ،وال يحتلم ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،ويكون ُمح َّدث ًا ،وي�ستوي
عليه درع ر�سول اهلل  وال ُيرى له بول وال غائط ،لأنَّ اهلل  8قد و َّكل الأر�ض بابتالع ما يخرج منه.
وتكون رائحته �أطيب( )10من رائحة الم�سك ،ويكون �أولى بال َّنا�س منهم ب�أنف�سهم ،و�أ�شفق عليهم من �آبائهم و�أُ َّمهاتهم ،ويكون �أ�ش ّد ال َّنا�س توا�ضع ًا
هلل  ،8ويكون �آخذ ال َّنا�س بما ي�أمره به ،و� ّ
أكف ال َّنا�س ع َّما ينهى عنه ،ويكون دعا�ؤه ُم�ستجاب ًا حتَّى �أ َّنه لو دعا على �صخرة الن�شقَّت بن�صفين.
ويك ��ون عن ��ده �س�ل�اح ر�سول اهلل  و�سيف ��ه ذو الفقار ،وتكون عن ��ده �صحيفة فيها �أ�سماء �شيعته ��م �إلى يوم القيامة ،و�صحيف ��ة فيها �أ�سماء
�أعدائهم �إلى يوم القيامة.
()11
وتك ��ون عن ��ده الجامعة وه ��ي �صحيفة طولها �سبعون ذراع ًا ،فيها جميع ما يحتاج �إليه ولد �آدم ،ويك ��ون عنده الجفر الأكبر والأ�صغر و�إهاب
ماعز( )12و�إهاب كب�ش فيهما جميع العلوم حتَّى �أر�ش الخد�ش ،وحتَّى الجلدة ون�صف الجلدة وثلث الجلدة ،ويكون عنده م�صحف فاطمة .)13(»7

وقفة مع نظرية ال�شورى:
ذه ��ب بع� ��ض الم�سلمي ��ن �إل ��ى �أنَّ تعيين الإمام يتم من خ�ل�ال ال�شورى بين الم�سلمين ،وعلي ��ه �أثبتوا خالفة الأ َّول القائم ��ة على ال�شورى ،وهذا
وال�س َّنة الذين يقولون بال�شورى.
المو�ضوع هو �أ�سا�س الخالف بين ال�شيعة الذين يقولون بالن�صُّ ،
وعم ��دة م ��ا ا�ستدل ��وا ب ��ه عل ��ى ال�ش ��ورى قول ��ه تعال ��ى } :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ| [�آل عمران ]159 :وقوله } :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ| [ال�شورى.]38 :
ويالح ��ظ علي ��ه� :أنَّ الآي ��ة الأولى لي�ست ب�صدد القول ب�أنَّ لل�شورى حج َّية على ق ��ول النبي  وذلك لأ َّنها تقول } :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ|
َ
[�آل عم ��ران ]159 :م َّم ��ا يعن ��ي �أنَّ الق ��رار النهائي هو لر�سول اهلل  ال لغيره ،وما الم�ش ��ورة � اَّإل لمعرفة �آرائهم ونواياه ��م� ،أو �إ�شراكهم في تح ُّمل
الم�س�ؤولية ،خ�صو�ص ًا �إذا الحظنا �أنَّ موارد الم�شورة كانت ـ في الغالب  ـ في الحرب مع الم�شركين.
و�أ َّم ��ا الآي ��ة الثاني ��ة فهي تفي ��د �أنَّ ال�شورى بين الم�سلمين تكون في �أُموره ��م الدنيوية ،و�أ َّما الأُمور الدِّ ين َّية ــ ومنه ��ا الخالفة ــ فهذه لي�ست من
�أُمورهم و�إ َّنما هي تعود �إلى اهلل ور�سوله.
يق ��ول ال�س ِّي ��د مح َّم ��د باقر ال�صدر �« :5إ َّننا ال نحتمل �أن يكون الر�سول  قد اعتمد على مبد�أ ال�شورى في تعيين الخليفة من بعده وذلك
لأ َّنه لو كان قد اعتمد عليه لكان عليه �أن ُي ِّ
و�ضح هذا المبد�أ من ناحية حدوده و�شرائطه ،وكيفية الح ّل فيما لو اختلف المت�شاورون ،وما هي �شرائط
الم�شتركين في ال�شورى .فهذه الأُمور وغيرها لم تكن موجودة.
ب ��ل �إنَّ فك ��رة ال�ش ��ورى لم تكن موجودة حتَّى عند �أبي بكر وعمر فحينما ح�ضرت الوفاة �أبا بك ��ر �أو�صى بالخالفة �إلى عمر ولم يتركها �شورى
بين الم�سلمين» انتهى بت�ص ُّرف(.)14
فثبت م َّما تق َّدم �أ َّّنه ال دليل على ال�شورى في تعيين الإمام بل الدليل على عدمها.
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