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 سةكلمة المؤّس

 
 

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 
احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالال    خالا األمالا  
 واملرسلني أيب القاسم حمّمٍد و  آهل الطّيبني الطاهرين، وبعد.
تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من أهالّم دئمالم شيصالّية 

امة للكون اإلنسان وتمّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد مظرته الع
مبالارٌش   مسالاره الساللوّو وعبيعالة  قته به، وهلا تالثياٌ وعال

تعاعيه مع حميطه وممط احلياة اليّت يعيشها، ٰهالاا   صالعيد 
الفرد، وأّما   صعيد املجتمع فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة 
تنعكس   جممل العالقات بني أفالراد املجتمالع، كمالا أمّهالا 

قتصاديّة واالجتماعّيالة  الاّليت حتّدد موع انلظم )السياسّية واال
 حتكم تلك العالقات.
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و  ٰهاا فاملنظومة الفكرّيالة والعقدياّلة تالتحّكم بمصالا 
اإلنسان، فإّما أن تصنع هل سعادًة واسالتقراًرا وحيالاًة كريمالًة، 

 وإّما أن تغرقه يف شقاٍء وفوىض وإذالٍل.
فينبيغ لإلنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمنّئ لسالالمتها 

حنراف والتشويه، وأن يبادر ملعاجلة ما يشالوبها سسالب  من اال
 الشبهات. 

فالالايلو  وظ ظالالّل الظالالروف الراهنالالة الاّلاليت يعيشالالها العالالالم 
، مالدرأ أّن  اإلساليّم سشلٍك ئ ٍّ، وبدلما العراق سشلٍك خالاٍٍّّ
هناأ تهديًدا كبًاا للفكر والعقيالدة اإلسالالمّية احلّقالة ومالن 

تمعنا املاّسة وامللّحة بليالان دوامر خمتلفٍة، ونستشعر حاجة جم
معالم العقيدة الصحيحة، ورفع الشالبهات الاّليت ألبسال    

 بعض انلاس عقامدهم.
روع مؤّسسة ادليلل للبحوث وادلراسالات المن هنا جاء مش

العقديّة اتلابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ تلبيًة لٰهاه احلاجة، 
بهات، ويلحمالالل   ئتقالاله مسالالؤويّلة اتلصالالّدي دلفالالع الشالال

واتلثكيد   العقامد احلّقة بالوسالامل واإلمنمّيالات املتاحالة؛ 
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وٰذلك للمساهمة يف سّد الفراغ الفكرّي العقدّي اّّلي يعالاين 
 منه املجتمع.

روعنا أساللوب الومن أبرز تلالك الوسالامل املعتمالدة يف مشال
ابلحث وفق رؤيٍة علمّيٍة موضوعّيٍة، وخبطالاٍب ساللٍس شالّيٍق 

ح املجتمع، فنن قرار املجلس العليّم يتناغم مع أغل  رشام
املوّقر يف املؤّسسة إعالق مرشوع سلسلة الكّراسة العقدياّلة، 
ويه مؤلّفاٌت موجزٌة يف شلكها وحجمها، كبالاٌة يف ممالمومها 
 وأهدافها؛ ملعاجلة موضوئٍت حمّددٍة، وحس  احلاجة الفعلّية.

ن بعد رحلته مال  ولّما اكم  مسثلة خالفة انليّب اخلاتم
أهّم املسامل اليّت حتّدد مستقبل اإلسال  وعريق املساللمني إ  
 -يو  القيامالة، ولّمالا اكن احلالّق اّّلي مالؤمن باله هالو أّن اهلل 

أوصياء من بعده يكملالون  اختار للنيّب  -سبحامه وتعا  
عريقه ويؤّدون واجباته، وحيث أمكرت املالااه  اإلسالالمّية 

اس  عرح دراسة توّضالح أّن األخرى ٰهاا األمر؛ رأينا من املن
مسثلة الوصاية واألوصياء اكم  جاريًة يف األديالان السالماوّية 
السابقة، وليس  قمّيًة جديالدًة عرحهالا الشاليعة مالن عنالد 
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 أمفسهم، فنم  كّراسة )األوصياء يف األديان السماوّية .
وختاًمالا تتوّجاله مؤّسسالة ادليلالل بالشالكر اجلزيالل لعمالو 

؛ ملا بالاهل مالن عيل شيختاذ ادلكتور املجلس العليّم فيها األس
جهٍد قّيٍم يف كتابة ٰهاا ابلحث، ومرجو هل اتلوفيالق والسالداد، 
واحلمالالد هلل رّب العالالاملني وصالالىلّع اهلل   سالالّيدما حمّمالالٍد وآهل 

 الطّيبني الطاهرين.
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 تمهيٌد
تعّد مسثلة الوصّية واخلالفة ذات أهّمّيٍة تؤّهلها ألن تكون 

م املشرتأ بني أتباع األديان اإلبراهيمّية سشاللٍك مصداقًا للقاس
؛ ومهّمًة إليبات أن ما تؤمن به الشاليعة اإلمامّيالة مالن  خاٍٍّّ

لاليس بدعالًة كمالا يالّد   وجود أوصالياء للناليّب اخلالاتم 
امليالفون للماه  اإلمايّم، بل هو اعتقاٌد صحيٌح ينطبق   

، ّمالٍد لّك األمبياء اإلهلّٰيني من أّوهلالم وحالّ  خالاتمهم حم
اكن هلالم أوصالياء قالد  ى الفنوٌح وإبراهيم وموىس وعيسال

عهدوا إيلهم قيادة أممهم من بعدهم، فكيف ال يكالون خلالاتم 
أوصياء وخلفاء يقودون أّمته مالن بعالده س سالّيما  األمبياء 

وأّن رساتله يه خاتمة الرساالت، وتمتاز سشموهلا للّك البرش؛ 
ّد رضورًة مالن الرسالاالت فوجود الويّص يف الرسالة اخلاتمة أشال

ولقد اكن يثيت ميبٌّ بعد لّك األمبياء اّّلين سبقوا انليّب األخرى؛ 
اخلاتم يوّضح االحنراف الطالار    تعالايلم انلاليّب السالابق، 

؛ فال ماليّب ولٰكّن ٰهاا األمر متعّاٌر بالنسبة للنيّب األكر  
 بعده.

شالرتتٌت كما أّن األديان اتلوحيديّة اإلبراهيمّية جتمعهالا م
كثاٌة، ومنها عقيدة الوصاية واخلالفة، فمن خالالل مصالوٍّ 
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اتلوراة يّتمح أّن للّك ميبٍّ من األمبياء وصالياا وخليفالًة فلفاله، 
وقد يكون ٰهاا الويّص أو اخلليفة مبياا، مثالل خالفالة إسالحاق 
إلبراهيم، ويعقوب إلسحاق، وهارون ملوىس، ولكّهالم أمبيالاء؛ 

ا، كيوشالع بالن مالوٍن ويّص مالوىس وقد ال يكون الوصاليّب مبياال
 وخليفته، فهو ليس من األمبياء.

كمالالا ينطبالالق األمالالر   املسالاليحّية يف مسالالثلة الوصالالّية 
رّصح سشلٍك ال يشوبه الشّك والرتديالد  واخلالفة، فعيىس 

أّن خليفته ووصّيه من بعده هو بطرس، وهالو الصاليرة الاّليت 
هد اجلديالد، سيبن عليه كنيسته، وٰهاا ما أّكدته أماجيل الع

اينا عرش حوارياا، وتن بطرس  ى املسيح الوقد اكن لعيس
رميسهم وأفملهم؛ ولٰهاا امتيبه عيىسال وصالياا وخليفالًة هل، 

 وأمره أن يرىع املؤمنني من بعده.
؛ فإمّه أوىص من وكٰالك ينطبق األمر   انليّب اخلاتم 
ن لقيادة األّمالة مال بعده البن عّمه وصهره عيّل بن عالٍ  

بعده، وأوضح أّن أهل بيته من بعده هم خلفالاؤه، وعديالدهم 
ر خليفًة ولكّهم من قريٍش، وبٰالك مالرى أّن عقيالدة الاينا عش

اخلالفة بعد األمبياء وتنصي  األوصياء أمٌر مشالرتٌأ بالني لّك 
 األديان السماوّية.
 تعريف الوصّية
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: تعريف الوصّية  أّوًلا

 :. لغةا 1
  ماكر منها:للوصّية يف اللغة عّدة معانٍ 

ي، بمعال  الوصالل، وسالّمي  وصالّية الال مصدر وىََص يص 
التّصاهلا بثمر املّي ، حيث إّن املويص يصل ترّصفه بعد املوت 
بترّصفه حال احلياة، ومنه يقال: وىََص الرجُل وصاليًا: وصالله، 

يء بغالاه وصاليًا: الوويََص اليشُء ييص: إذا اتّصل، وويََص الش
اتّصالل، وتالواىص القالوُ : أوىص وصله، وتواىص انلبال : إذا 

بعمهم بعًما، وتواصوا باله أوىص أّوهلالم آخالرهم، والالويّص: 
اّّلي يُوىص، واّّلي يُويص هل، وهو مالن األضالداد، قالال ابالن 
سّيده: الالويص: الُمالويص والُمالوىص، واألمالّ ويّص، و عهالا 

 .1ويصٌّ   يًعا أوصياء، قال ابن منظوٍر: وقيل لعيلٍّ 
غة إ  أّن الوصّية يف اللغة تعن العهد، كما ذه  علماء الل

فالوصّية تعن ما أوصي  به، وسمي  وصالّية التّصالاهلا بالثمر 

                                                        

 .394، ص 15. ابن منظوٍر، لسان العرب، ج  1
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، ومن العرب من ال يثالّن الالويص وال عمعاله، وأوىص 1املّي 
الرجل ووصاه: عهد إيله، وأوصي  هل سيشٍء وأوصي  إيله إذا 

 2جعلته وصّيك.
مة )وىّص  يف اللغة فالوصّية یف اللغة بمع  الوصل، ولك     

العربّيالة ششالالا إ  العهالالد اّّلي عقالد يف األمالالور املهّمالالة بالالني 
الشيصني من أجل أن يفعل الوىص األمور اليّت قبلها من قبل 

 املوىص كإدارة ئملته وغاها.

ا2  . اصطالحا

للوصّية يف اصطالح العلماء عالّدة تعريفالاٍت ذات عالقالٍة 
 ها:باملع  اللغوّي املتقّد ، ماّكر من

.  تمليالالك عالالنٍي أو منفعالالٍة أو شسالالليط   ترّصالالٍف بعالالد 1
 .3املوت

                                                        

، صحاح اللغة، ج 1 ؛ 394ص  ،15؛ ابن منظوٍر، لسان العررب، ج 2525، ص 6. اجلوهري 
، كتاب العني، ج   .177، ص 7الفراهيدي 

، كتاب العني، ج 2  .178، ص 7. الفراهيدي 
، الشرائع، ج  3 ق احلّل    .189، ص 2. املحق 
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 .1. تنفيا حكٍم رش ٍّ من ملكٍّف أو يف حكمه بعد وفاته2
 .2.  األمر باليشء والعهد به يف احلياة وبعد املوت3
 .3.  األمر باتلرّصف بعد املوت4

لٰكن حينما مرجع إ  مصطلح الوصّية واخلالفة يف األديان 
ا غا املفهو  الفقيّه، فال  األديالان مری أنّ   هلا مفهوًما خاصا

اإلبراهيمّية تكون بمع  اّّتاذ بعض األشالياٍّ مالن جامال  
انليّب أوصياء هل تلوّّل األمور ادلينّية لألّمة وإدارة شؤومها مالن 

 بعده.
إّن قامون الوصاية هو قاموٌن إلاٰليهٌّ يالدخل يف إعالار قالامون 

 وصياا، وٰهاا ما أيبتتاله الوقالامع االصطفاء، حبيث إّن للّك ميبٍّ 
اتلارفّية، فلقد ذكالر املسالعودّي يف إيبالات الوصالّية شسلسالل 

 واتّصالالاهلا مالالن آد  وحالالّ  خالالاتم  احلجالالو واألوصالالياء 
 .4األمبياء 

                                                        

ق الكر 1 ، جامع املقاصد، ج . املحق   .8و 7، ص 10كي 
، فتح القدير، ج  2  .178، ص 1. الشوكاين 
 .414، ص 6. ابن قدامة، الشرح الكبير، ج  3
ة، ص  4 ، إثبات الوصي   .7 - 5. انظر: املسعودي 
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 فلسفة وجود الوصّي

ا: فلسفة وجود الوصّي   ثانيا
من الرضورّي لإلنسان أن يالويص قبالل وفاتاله مالن يعتقالد 

مته وأمامته يف أهله وعيالاهل. قالال تعالا : برجحان عقله وحك
  ََحَدُكمُ  َحرَضَ  إَِذا َعلَيُْكمْ  ُكِت

َ
 الْوَِصاليةةُ  َخْاًا تََرأَ  إِنْ  الَْموُْت  أ

يِْن  قَْربِ  لِلَْوادِلَ
َ
ا َ َ الُْمتةِقنيَ َواأْل ، وانلصوٍّ 1نَي بِالَْمْعُروِف َحقا

ٰذلك ما روي  اإلسالمّية أّكدت   رضورة الوصّية كثًاا، من
ْن يَِبيَ  »أمّه قال:  عن رسول اهلل 

َ
َما يَنْبيَِغ اْلمِرٍ  ُمْسِلٍم أ

ِسهِ 
ْ
، فالإذا اكمال  الوصالّية بالاألمور 2«يَلْلًَة إاِلة َووَِصيةتُُه حَتَ  َرأ

املاّديّة وادلميوّية لإلنسان العادّي   ٰهاا القدر من األهّمّية، 
خالاتم  –كما ذكرما  –مع كومه  فكيف األمر برسول اهلل 

انلبّيني، وال ماليّب بعالده إلصالالح االحنالراف اّّلي سيصالي  
األّمة من بعده، ٰهاا االحنراف اّّلي أّكدت علياله انلصالوٍّ 

ٌد إاِلة رَُسوٌل قَْد َخلاَلْ  ِمالن َببِْلالِه حُمَ  َوَماكما يف قوهل تعا :  مة
 ٰ ْو قُِتَل امَقلَبْتُْم َ َ

َ
اَت أ فَإِن مة

َ
ٰ الرُُّسُل أ ْعَقابُِكْم َوَمن يَنَقِلْ  َ َ

َ
 أ

                                                        

 .180. سورة البقرة:  1
، وسائل الشيعة، ج  . 2  .352، ص 13احلر  العامّل 
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اِكِرينَ  ، كما أّن 1َعِقبَيِْه فَلَن يرَُضة اهللةَ َشيْئًا وََسيَْجِزي اهللةُ الشة
 الواقع اتلارييّخ لألّمة يؤّيده. 

ريعة اإلسالالمّية الر يف الشالالرورة ال تنحصالالوإّن ٰهاه الم
مال  واقفالًة فحس ، بل إّن بقّية األديان السماوّية األخرى اك

  فلسفة الويّص ورضورة وجوده بعد انليّب؛ وأّن الويّص يعن 
استمرار املنهو، وعمل األمبياء ال ينقطع بمالوتهم، بالل ال بالّد 
مالالن االسالالتمرار، وٰهالالاه احلقيقالالة يه ركالالّيٌة أساسالالّيٌة لفهمنالالا 
ملوضوع الويّص والوصاية، وإذا تطابق الرأي بني األمم وامللل، 

 أّن األمر فطريٌّ قبل أن يكالون أمالًرا أيبتاله فإّن ٰذلك يدّل  
 انلقل وانلّص املقّدس، وقّرره العقل.

 أوصياء األنبياء في التوراة

ا: أوصياء األنبياء في التوراة  ثالثا
كما أرشما آمًفالا فالإّن اتلالوراة وظ آيالاٍت ومصالوٍٍّ كثالاٍة 
أشارت إ  مسثلة الوصالّية واخلالفالة، وهنالا نشالا إ  بعالض 

ه الوصّية من خالل استعراض ساة األمبيالاء أو  مصاديق ٰها

                                                        

 .144. سورة آل عمران:  1
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 يف اتلوراة. العز  

 هووصيّ   . خليفة نوح  1
إنسامًا صاحلًا، وقد تّم اصطفاؤه للنبّوة  اكن انليّب موٌح 

سسب  إيمامه وعداتله، قّصالة انلاليّب مالوٍح يف العهالد القالديم 
يّب تتطابق سشلٍك ئ ٍّ مع ما ذكره القرآن الكريم حول ٰهاا انلال

الكريم، وحينما تاكر اتلوراة موًحا تالاكر فسالاد أبنالاء آد  يف 
األرض، وغم  اهلل عليهم، وتهديالدهم باللول الطوفالان، 

موًحا أن ينيج املؤمنني. وبعدما ألال   –تعا   –وقد وعد اهلل 
موٌح احلّجة وأتّمها   قومه ما آمن به إاّل قليٌل منهم؛ وّٰللالك 

وفان امترشال آل مالوٍح يف األرض مزل العااب، وبعد هدوء الط
واستمّرت احلياة اإلنسامّية فيها، ولٰكن مع مرور الزمن غفلوا 
عن اهلل وأوامره ومواهيه؛ وّلا اكم  هناأ رضورٌة لوجود ماليبٍّ 
أو ويصٍّ ليك شستمّر ادلعالوة اإلهلّٰيالة، ويظهالر مالن اتلالوراة أّن 

 ، وٍح استمرار انلبّوة عن عريق ساٍ ، وهو أحالد أبنالاء مال
ُكالْن َكنَْعالاُن َوقَاَل: ُمبَارٌَأ الالرةبُّ إهُِل َسالاٍ . َويْلَ »تقول اتلوراة: 

يِلَْفتَِح اهلُل يِلَافََث فَيَْسُكَن يِف َمَساِكِن َساٍ ، َويْلَُكْن  َعبًْدا لَُهمْ 



 ....................................... 17  ...................................................  ء األنبياء يف التوراةأوصيا

 لالة ممبالارٌأ »، يقول بعالض املفيالين: 1«َكنَْعاُن َعبًْدا لَُهمْ 
وأيًما يلكالن نسالل سالاٍ  مبالارًت، الرّب إهٰل ساٍ م تعن انلبّوة، 

فيباركه الرّب إهلٰه، ومن نسل ساٍ  جاء شالع  اهلل، اّّلي اكن 
. 2«سيؤتمن عيل عبادة اهلل ومعرفته ورشيعته وماموسه وهيلكه

 فنم  الوصّية وانلبّوة مع ساٍ  ونسله من بعده.

 هووصيّ  . خليفة إبراهيم 2
ٍت كثالاًة أيًمالا مشالرتت جند يف قّصة انلاليّب إبالراهيم 

وبعالالض االختالفالالات بالالني القالالرآن واتلالالوراة، مالالن  لالالة 
، وكٰالك الوصّية االشرتااكت املهّمة مسثلة إمامة إبراهيم 

من بعده اليّت بالدأت بعالد أن هالاجر مالن أور إ  فلسالطني، 
وتم  ٰهاه اهلجرة سببًا تارفياا تلنشّع  ذّرّية إبراهيم اخلليل 

إسالماعيل وأّماله، وسسالب   إ  قسمني، األّول اكن مع هجالرة
مالن ذّرّيتاله مالن   اهلجرة ظهر آخر األمبياء وخاتمهمتلك 

نسل ابنه إسماعيل يف مّكة؛ واثلاين اكن من ذّرّيالة إسالحاق، 

                                                        

ين، . ا 1  .27و 26: 9لعهد القدمي، سفر التكو
س، العهد القدمي، ذيل اآلية. 2  . القس أنطونيوس فكري، شرح الكتاب املقد 
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واتلوراة تاكر أّن ويّص وخليفة إبراهيم هو إسحاق؛ ألّن عهد 
َفَقالاَل اهلُل: باَلْل َسالاَرُة »اهلل اكن معه، وقالد جالاء يف اتلالوراة: 

 
َ
ِبيُم َعْهالِدي َمَعالُه اْمَرأ

ُ
تَُك تدَِلُ لََك اْبنًا َوتَْدُعو اْسَمُه إِْسَحاَق. َوأ

بَِدياا ِلنَْسِلِه ِمْن َبْعِدهِ 
َ
. فحس  اتلفسا ايلهودّي فالإّن 1«َعْهًدا أ

، وإيلاله صالارت إسحاق هو الوارث واخلليفالة إلبالراهيم 
ّ  انلبّوة من بعد أبيه، واستمّرت سلسلة انلبالّوة يف ذّرّيتاله حال

 أكرب أمبياء بن إرساميل. ظهور موىس 

 هووصيّ  : خليفة موسی 3
تعّد حياة موىس وقّصة والدتاله مالن املعجالزات اخلالادلة يف 

رّية، فالعالالدّو أراد أن يقتلالاله، واهلل أراد أن  فظالاله الالبشالال
ويرفعه، وقّصة موىس يف القرآن الكريم حول والدته، وقتلاله 

رجوعاله إلمقالاذ بالن للقبطّي، وهروبه وزواجاله يف مالدين، و
إرساميل من ظلم فرعون، وإخراج بن إرساميالل مالن مرصال، 
ومزول اتلوراة علياله والرشاليعة، مطابقالٌة تقريباًلا ملالا ذكرتاله 

                                                        

ين  1  .19: 17. العهد القدمي، سفر التكو
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ويصٌّ وخليفٌة يف حياتاله، وآخالر  اتلوراة، فقد اكن ملوىس 
، فاملشهوٌر أّن هارون هو ويوشع  بعد وفاته، وهما هارون

، بيالد أماّله اكن وصالياا يف خليفة موىس ووصّيه، وهو صالحيحٌ 
مات قبل موىس، وبعالد موتاله أوىص  حياته فقط؛ إذ إمّه 

 موىس اللكيم يلوشع بن موٍن، وهنا نشا إيلهما باختصاٍر:

 هارون 
اكم  خالفته ملوىس أيناء حياة األخا، وقد مات هالارون 

َولَكةالَم الالرةبُّ »، وتنقل اتلالوراة ٰذلالك وتقالول: قبل موىس 
ُدوَ  قَاماًِل ُموىَس وَ 

َ
رِْض أ

َ
يَُمالمُّ  َهاُروَن يِف َجبَِل ُهوٍر َ َ ُّتُِم أ

ِلَعاَزاَر اْبنَُه َواْصال
َ
َعْد بِِهَمالا إَِ  َهاُروُن إَِ  قَْوِمِه... ُخْا َهاُروَن َوأ

ِلَعالاَزاَر اْبناَلُه  َجبَِل ُهورٍ 
َ
لاْلِبْس أ

َ
َواْخلَْع َعْن َهاُروَن ِثيَاباَلُه، َوأ

َمالَر  َممُّ َهاُروُن َوَيُموُت ُهنَاَأ إِيةاَها. َفيُ 
َ
َفَفَعالَل ُمالوىَس َكَمالا أ

 ... ِس اجْلَبَِل، ُثالمة احْناَلَدَر  الرةبُّ
ْ
... َفَماَت َهاُروُن ُهنَاَأ َ َ َرأ

ِلَعاَزاُر َعِن اجْلَبَِل 
َ
 ، وتن هالارون عوماًلا ملالوىس 1«ُموىَس َوأ

                                                        

 .28 – 23: 20. العهد القدمي، سفر العدد  1
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تلالوراة لٰهالاا عول فرتة مبّوته، وقد ذكالر اسالمه باتلبجيالل يف ا
السب ، وقد خلفه موىس عندما ذه  مليقات رّباله يف جبالل 
سيناء، ولٰكّن اتلوراة تنس  إيله أمّه هالو اّّلي صالنع العجالل 

س بيد أّن القرآن الكريم مّزهاله مالن ٰهالاه 1اّلهيّب بلن إرساميل
اتلهم، وأّكالد أّن اّّلي صالنع العجالل هالو السالامرّي ولاليس 

الكهامة سالوف تالب  يف ذّرّيالة ، ورّصح  اتلوراة بثّن 2هارون
هارون، وتم  مفاتيح علو  األرسار بيد الكهنالة، وتن هلالم 

 منمٌة مرموقٌة بني قومهم.

 يوشع بن نون 
اسمه يف األصالل )يوشع  اسٌم عربيٌّ معناه ميهوه خالٍّم و

أسباط بن إرساميل،  هوشع بن موٍن، وهو من سبط أفرايم من
يّم دئه موىس يشوع، وتن أّواًل خادًما ملالوىس، وتن شالجاًئ 
 وبطالالاًل، فقالالد ذكالالرت اتلالالوراة بطوالتالاله يف املعالالارأ؛ إذ إّن 

ارأ الاّليت اكن قد عّينه لقيادة بن إرساميل يف املعال موىس 

                                                        

 .29 - 1: 32. العهد القدمي، سفر اخلروج  1
 .97 - 95. سورة ٰطٰه:  2
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، ورّصح  اتلوراة أّن يوشع بن مون 1امترصوا فيها   العمالقة
، وقّصالة تنصاليبه لليالفالة يف اتلالوراة هو ويّص مالوىس 

مشابهٌة سشلٍك كبٍا لقّصة تنصي  أما املؤمنني عاليّل بالن أيب 
، ف  آخر حياة موىس وضع يالده    عالٍ   يف غدير خمٍّ

َفَقالاَل »اميل، تقالول اتلالوراة: يوشع وأوصاه أما   يع بن إرس
الرةبُّ لُِموىَس: ُخْا يَُشوَع ْبَن مُوَن، رَُجاًل ِفيِه ُروٌح، وََضْع يََدَأ 

اَ  لُكج اجْلََماَعالِة،  َعلَيِْه  ِلَعالاَزاَر الَْنِهالِن َوقاُلدة
َ
اَ  أ ْوقِْفُه قاُلدة

َ
َوأ

ْعيُِنِهْم 
َ
َماَ  أ

َ
وِْصِه أ

َ
َعلَيِْه ِليَْسالَمَع هَلُ لُكُّ َواْجَعْل ِمْن َهيْبَِتَك  َوأ

اِئيَل  ُل هَلُ  َ َاَعِة بَِن إرِْسَ
َ
ِلَعاَزاَر الَْنِهالِن فَيَْسالث

َ
َماَ  أ

َ
َفيَِقَف أ

. َحَسَ  قَْوهِلِ َفْرُُجوَن، وََحَسَ  قَْوهِلِ  َماَ  الرةبج
َ
وِريِم أ

ُ
بَِقَماِء األ

اِئيَل َمَعالهُ  َفَفَعالَل  ، لُكُّ اجْلََماَعالِة يَْدُخلُوَن، ُهَو َوُُكُّ بَِن إرِْسَ
ِلَعاَزاَر الَْنِهِن 

َ
اَ  أ ْوَبَفُه قُدة

َ
َخَا يَُشوَع َوأ

َ
. أ َمَرُه الرةبُّ

َ
ُموىَس َكَما أ

اَ  لُكج اجْلََماَعِة  وَْصالاُه َكَمالا تََكلةالَم  َوقُدة
َ
َووََضَع يََديِْه َعلَياْلِه َوأ

 .2«الرةبُّ َعْن يَِد ُموىَس 

                                                        

 .16 - 8: 17عهد القدمي، سفر اخلروج، . ال 1
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، فاهلل  رذي أمرر مرو  أن يدرع يرد  عليره أمرا   -تعرا   -كثيًرا حادثة غدير خم ٍ هرو ال 
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ىس مالزًما هل حّ  عنالد ذهاباله مليقالات وتن يوشع مع مو
َوقَاَل الرةبُّ لُِموىَس: اْصَعْد إََِلة إَِ  اجْلَبَِل، »رّبه، تاكر اتلوراة: 

يَعِة َوالْوَِصاليةِة الةاليِت  ِ ْعِطيََك لَْوََحِ احْلَِجاَرِة َوالرشة
ُ
َوُكْن ُهنَاَأ، فَث

وُع َخاِدُمُه. وََصِعَد ُمالوىَس َفَقاَ  ُموىَس َويَشُ  َكتَبْتَُها تِلَْعِليِمِهْم 
 .1«إَِ  َجبَِل اهللِ 

هالو القامالد اّّلي أرسالله  وتاكر اتلوراة أّن يوشع بالن مالونٍ 
إ  أرض كنعان جلمع املعلومالات عالن العمالايلق،  موىس

 وََدَئ ُمالوىَس ُهوَشالَع ْبالَن ماُلوَن )يَُشالوَع  »... جاء يف اتلوراة: 
سُ  رَْسلَُهْم ُموىَس يِلَتََجسة

َ
رَْض َكنَْعاَن، َوقَاَل لَُهُم: اْصالَعُدوا فَث

َ
وا أ

رَْض، َمالا  ِمْن ُهنَا إَِ  اجْلَنُوِب َواْعلَُعوا إَِ  اجْلَبَِل 
َ
َواْنُظُروا األ

  ْ
َ
ْ  َضالِعيٌف  قَِليالٌل أ

َ
قاَلوِيٌّ ُهالَو أ

َ
اِكَن ِفيَها، أ ْعَ  السة : َوالشة يِهَ

 .  2«َكِثاٌ 
مه العمالل اّّلي يشوع قبيل وفاته، وساللّ  ودئ موىس 

                                                                                                  

ررذي  رر يرر مر  رره يوشررع هررو ال  ب العمررل  رره فقرر ، كررل   ررر إسرررائيل، فكررل  مررا يقولرره و
ه الويص  من  عد مو    .فيدخلون وخيرجون   مر ؛ ألن 

 .13و 12: 24. العهد القدمي، سفر اخلروج  1
 .18 – 16: 13. العهد القدمي، سفر العدد  2
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َوقاَلاَل »، تقالول اتلالوراة: اهللاكن عليه أن يقو  به وفًقا إلرادة 
يةاُمَك قَْد قَُرَبْ  لِ 

َ
يَكْ َتُموَت. اُْدُع يَُشالوَع، الرةبُّ لُِموىَس: ُهَو َذا أ

وِصيَُه. فاَلاْنَطلََق ُمالوىَس َويَُشالوُع 
ُ
َوقَِفا يِف َخيَْمِة االْجِتَماِع ِليَكْ أ
فرََتَاَءى الرةبُّ يِف اخْلَيَْمِة يِف َعُمالوِد  َوَوَبَفا يِف َخيَْمِة االْجِتَماِع 

َحاِب َ َ بَاِب اخْلَيْمَ  َوقَاَل الرةبُّ  ِة َسَحاٍب، َوَوَبَف َعُموُد السة
الْعُ  َوَيْفُجالُر  مَْ  تَْرقُُد َمَع آبَامَِك، َفيَُقوُ  ٰهَاا الشة

َ
لُِموىَس: َها أ

رِْض الةاليِت ُهالَو َداِخالٌل إيَِلَْهالا يِف َمالا 
َ
ْجنَِبيجنَي يِف األ

َ
َوَراَء آلَِهِة األ

ي َبَطْعتُُه َمعَ  ِ ُكِن َوَينُْكُث َعْهِدي اّلة وىَْص »، 1«هُ بَيْنَُهْم، َوَيرْتُ
َ
َوأ

مَْ  تاَلْدُخُل بِباَلِن 
َ
مةَك أ

َ
ْع، أل ْد َوشََشجة يَُشوَع ْبَن مُوَن َوقَاَل: شََشدة

ُكوُن َمَعَك 
َ
مَا أ
َ
قَْسْمُ  لَُهْم َعنَْها، َوأ

َ
رَْض الةيِت أ

َ
اِئيَل األ  .  2«إرِْسَ

مبارشًة أخا يشالوع يف االسالتعداد  وبعد موت موىس 
 ومنح الشع  يالية أيّاٍ  إلعالداد الالزاد: األردنّ الييع لعبور 

نة الرةبة ََكةَم يَُشوَع بِْن ماُلوٍن »
َ
َوَتَن َبْعَد َموِْت ُموىَس َعبِْد الرةبج أ

ُموىَس َعبِْدي قَْد َماَت. فاَلانَن قاُلِم اْعالرُبْ  ُموىَس قَاماًِل َخاِدَ  

                                                        

 .16 – 14: 31. العهد القدمي، سفر التثنية  1
 .23: 31. العهد القدمي، سفر التثنية  2

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
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مَا ُمْعِطيَهالا 
َ
رِْض الةيِت أ

َ
ْعِ  إَِ  األ  ٰهاا الشة

مَْ  َوُُكُّ
َ
رُْدنة أ

ُ
ٰهاا األ

اِئيَل  ْي بِلَِن إرِْسَ
َ
ُكوُن َمَعَك. »... ، 1«لَُهْم أ

َ
َكَما ُكنُْ  َمَع ُموىَس أ

ْهِملَُك َواَل 
ُ
تُْرُكَك اَل أ

َ
ْع... أ ْد َوشََشجة  .2«شََشدة

كما أّن قّصة وقوف الشمس يف كبالد السالماء يلالوٍ  اكمالٍل 
. فبعالد أن ششبه قّصة رّد الشالمس ألمالا املالؤمنني عاليلٍّ 

رسي  قدما يوشع يف ابلالد اليّت احتلّها زحف حنالو الغالرب، 
وسيطر   حربون، وبعدما احتّل القطاع بني جبعون وغالّزة 

، وظ أيناء ٰهاه احلملالة أمالر يشالوع اجللجالرجع إ  وقادش 
، »الشمس بالوقوف، تقول اتلوراة:  ِحينَئٍِا ََكةالَم يَُشالوُع الالرةبة

ْسلََم 
َ
َماَ  ُعيُوِن يَْوَ  أ

َ
اِئيَل، َوقَاَل أ َماَ  بَِن إرِْسَ

َ
ُموِريجنَي أ

َ
الرةبُّ األ

اِئيَل: ياَلا َشالْمُس ُدويِم َ َ ِجبُْعالوَن، َوَيالا َبَمالُر َ َ َواِدي  إرِْسَ
يةلُوَن 

َ
ْعُ  ِمْن  أ ْمُس َوَوَبَف الَْقَمُر َح ة اْنتََقَم الشة فََداَمِ  الشة

لَيَْس 
َ
ْعَدامِِه. أ

َ
الْمُس يِف أ  ٰهَاا َمْكتُوًبا يِف ِسْفِر يَارَشَ  فََوَبَفِ  الشة

َماِء َولَْم َتْعَجْل لِلُْغُروِب حَنَْو يَْوٍ  اَكِمل  .3«َكِبِد السة

                                                        

 .2و 1: 1ع . العهد القدمي، سفر يشو 1
 .6و 5: 1. العهد القدمي، سفر يشوع  2
 .13و 12: 10. العهد القدمي، سفر يشوع  3

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_118_1.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_118_1.html
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وتن موىس لّمالا حرضالته وفاتاله »وجاء يف تاريخ ايلعقويّب: 
أن يدخل يوشع بن موٍن إ  قّبة الرّمالان  –عّز وجّل  –أمره اهلل 
ليه، ويمع يده   جسالده تلتحالّول فياله بركتاله، فيقّدس ع

 .1«ويوصيه أن يقو  بعده يف بن إرساميل
كما أّن بعض مفّيالي الكتالاب املقالّدس مالن انلصالارى 
أشاروا إ  شيصّية يوشع الفريالدة، يقالول املفيال جوزيالف 

ري البنسون من علماء القرن السابع عرش وأحد أشالهر مفّسال
إّن روح »ّصة تنصي  يوشع: ره متثّماًل قالالربوشستام  يف عص

احلكمة والشجاعة والعلم واتلقالوى وُّك املواهال  الرضالورّية 
اليّت  تاج إيلها الوالة أعطي  يلوشع، وظ ٰذلك احلفل الشها 

وأماّله حيث وضع يده عليه جند أّن يوشع اكن صنيعة مالوىس، 
منحالاله القالالدرة بدئمالاله اّّلي جالالاء ضالالمن تلالالك الطقالالوس 

رورّية ألداء وظيفته املسالتقبلّية الايا الماملشهورة؛ يلهبه العط
 .2«يلقو  باألمر بعد موىس

 الوصّية في اإلنجيل

                                                        

يخ اليعقويب: ج 1  .46، ص1. اليعقويب، تار
2 . http://biblehub.com/commentaries/numbers/27-18.htm 
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ا: الوصّية في اإلنجيل  رابعا
اخلالفة والوصّية يف املسيحّية يه األخرى ال ّتتلالف عّمالا 

خليفٌة ووصّيٌة  اكم  عليه يف ايلهوديّة، فكما اكن ملوىس 
ه األمبيالاء واألوصالياء امته  إ  يوشع بن مون اّّلي جاء بعالد

؛ جند أن األمر يف املساليحّية ى املسيح الحّ  ميجء عيس
ويصٌّ هو بطرس، بل  قريٌ  ملا تقوهل ايلهوديّة، فللمسيح 

، كما تاكر األماجيل األربعالة 1أوصياء –إن صّح اتلعبا  –هل 
 يف العهد اجلديد اليّت تتحّدث عن اخلالفة والوصالّية ملالا بعالد 

 .املسيح 
اكمال   تنقل األماجيل األربعة أّن مّدة دعوة املسيح    

يالث سنواٍت، وتن أتباعه خالل ٰهاه املّدة واّّليالن خلّفهالم 
ر حوارياالا، وآخالرين يبلال  البعده ينحرصالون يف االيالن عشال

جمموعهم مئًة وعرشين فقط، واملصادر اتلارفية للفالرتة بعالد 
ا وقليلٌة، فال يوجد بني  يدي انلصالارى رفع املسيح مادرٌة جدا

سوى سفر )أعمال الرسل  اّّلي ورد فيه جامالٌ  مالن أعمالال 

                                                        

ذين ذكرهم القرآن الكرمي  كل  تبجيٍل واحتراٍ . 1 ون ال  ي   . وهم احلوار
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حوارّّي املسيح وتالميالاه، ويمالاف إ  ٰهالاا السالفر بعالض 
اجلمل الواردة يف الرسامل امللحقة بالعهد اجلديد اليّت تتحّدث 
عن يشٍء من تاريخ تالميا املسيح، ٰهاا لّك ما دلى انلصارى 

هنا نشالا باختصالاٍر إ  تالميالاه من كتٍ  عن ٰهاه الفرتة، و
 اّّلين اختار من بينهم خليفًة ووصياا من بعده.

ثنا عشر  التالميذ اًل
االينا عرش عدٌد مقّدٌس دلى األديان اإلبراهيمّية بصالورٍة 
ئّمٍة، وهناأ أمثلٌة كثاٌة يف ٰذلك، مثل أبناء إرساميل االيالن 

، مسيح عرش، وهم األسباط، واحلوارّيني االين عرش لل
 واخللفاء االين عرش يف اإلسال .

تالميالاه وأتباعاله ايالن  مالن بالني وقد اختار املسيح 
اّّليالن ذكالرت أسالماءهم  املقّربني لميًاا؛ يلكوموا منت رالعش

ْسَماُء االيَْنْ َعرَشَ رَُسواًل فاَليِهَ ٰهالاه: »األماجيل اكتلاَل: 
َ
ا أ مة
َ
َوأ

ُخوُه. َيْعُقالوُب 
َ
مَْدَراوُُس أ

َ
ي ُيَقاُل هَلُ ُبْطُرُس، َوأ ِ ُل ِسْمَعاُن اّلة وة

َ
اأَل

ُخوُه. ِفيلُبُُّس، َوَبْريُولََماوُُس. تُومَ 
َ
ا، َوَمال ة ْبُن َزبِْدي، َوُيوَحنةا أ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
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اوَُس )يهالوذا .  ُ  تَدة اُر. َيْعُقوُب ْبُن َحلََْف، َوبَلةاوُُس الُْملَقة الَْعشة
... ، َوَيُهوَذا اإلِْسَيْرُيوِِطُّ ى ال، وقد علّم عيس1«ِسْمَعاُن الَْقامَوِيُّ

ٰهؤالء يلكوموا رسله إ  انلاس، وتم  مهّمة احلوارّيني تبليال  
سّموهم بالرسل، واملسيحّية األوّل  الك  املسيح للناس؛ ّٰللك

 اكم  حتتّو بكالمهم وتقّدسهم.

 بطرس خليفة عيسی المسيح 
ويّص املساليح اسالالمه سالمعان، واّّلي يعالالرف أيًمالا باسالالم 
، 2بطرس اّّلي يعن الصيرة، واسالمه األصاليّل هالو شالمعون

وبطرس أحد اتلالميا االيالن عرشال و تالّل منمالًة بالارزًة يف 
، ومالال تبجالياًل كبالًاا باعتبالاره ويّص أماجيل العهد اجلديالد

 ى وأّول بابوات الكنيسة النيويلكّية.العيس
تنّص اتلقايلد الكنسّية، أّن )بطرس  قتل مصاللوًبا رأًسالا 
  عقالال  أو   صالالليٍ  مقلالالوٍب، وحسالال  اإلجنيالالل فالالإّن 
ا للمساليح، ومالن ضالمن  بطرس اكن واحًدا من املقّربني جالدا

                                                        

 .4 -2: 10د اجلديد، إجنيل مّت  . العه 1
كانون األول  2 ة،   .680، ص 640، العدد 1978. جملة املسر 
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ادلاخلّية حوهل. أّمالا تتلمالاه عنالد  اثلالية اّّلين شلكّوا احللقة
املسيح فقد تّم بناًء   عل  عيىس مفسه خالالل جتالواهل   
شواعئ حباة عربّية، إذ اكن بطرس يعمل مع شالقيقه صالّياًدا 
للسمك؛ لٰهاا يعرتف أغلال  املساليحّيني بقداسالة بطالرس، 

ال يطلقالون لقال   2وخالفاًلا للنيويلالك 1ولٰكّن الربوشستام 
عند ذكره واحلالديث عناله، ويكتفالون بلقال  القّديس عليه 

تلميٍا أو رسوٍل، وقد بدأت قّصة تنصيبه لليالفالة والوصالاية 
منا أن أعلق عليه املسيح اسم الصاليرة، وقالال هل سالتكون 
أم  الصيرة اليّت سثبن عليها كنيسيت، وأبواب اجلحيم لالن 

الا َجالاَء يَُسالوُع إَِ  ماَلَواَِح »تقوى عليه، يقالول اإلجنيالل:   َولَمة
ماَلا 
َ
َل تاَلَِميَاُه قِاماًِل: َمْن َيُقوُل انلةالاُس إِينج أ

َ
يةِة ِفيلُبَُّس َسث َبيرَْصِ

َفَقالُوا: قاَلْوٌ : يُوَحنةالا الَْمْعَمالَداُن، َوآَخالُروَن:  اْبُن اإِلنَْساِن  
مِْبيَاِء 

َ
ْو َواِحٌد ِمَن األ

َ
نْ  إِيِليةا، َوآَخُروَن: إِْرِميَا أ

َ
تُْم، قَاَل لَُهْم: َوأ

                                                        

ة. البروتستانت تعر  1 بي  كانرت ا  العر ة  ون، ونقطة  دايرة البروتسرتانتي  ملعترضون أو املحتج 
 القرن السادس عشر عىل يد مارتن لوثر. يف أورو ا يف 

ررة سالكنيسررة اجلامعررة  و 2 بي  ررة. الكاثوليررت تعررر  العر كبرر الكاثوليكي  ر طوائررف الرردين هرري أ
يقرع مركئهرا يف مدينرة  ،املسيحي   يتواجرد أتباعهرا يف   ا رامقرر   الفاتيكرانو الكاثوليرت، و

 كثيٍر من دول العامل.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
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مَا  
َ
ماْلَ  ُهالَو  َمْن َتُقولُوَن إِينج أ

َ
َجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوقَاَل: أ

َ
فَث

فَثَجاَب يَُسوُع َوقَاَل هَلُ: ُعوََب لََك ياَلا ِسالْمَعاُن ْبالَن  الَْمِسيُح... 
الْيَرِة  يُومَا...  مَْ  ُبْطُرُس، وََ َ ٰهاه الصة

َ
يًْما: أ

َ
قُوُل لََك أ

َ
مَا أ
َ
َوأ

بْن
َ
بَْواُب اجْلَِحيِم لَْن َتْقالَوى َعلَيَْهالا أ

َ
ْعِطيالَك   َكِنيَسيِت، َوأ

ُ
َوأ

رِْض يَُكالوُن 
َ
َماَواِت، فَلُكُّ َما تَْربُِطُه َ َ األ َمَفاِتيَح َملَُكوِت السة

رِْض يَُكالوُن حَمْلاُلواًل 
َ
َماَواِت. َوُُكُّ َما حَتُلُُّه َ َ األ َمْرُبوًعا يِف السة

َماوَ   .1«اِت يِف السة
فنن بطرس الرسالول هالو املؤّسالس األّول للكنيسالة الاّليت 
 أرىس دئممها، وتاكر األماجيل معجزاٍت كثاًة بلطرس ويّص 

، وكالاا 2، كقّصة مشيه   املاء، وأحيامه املوىتاملسيح 
 معاجزه يف شفاء املرىض امليؤوس منهم.

وبالرغم من االختالف املوجالود بالني الفالرق املساليحّية يف 
لة خالفة بطرس للمسيح، بيد أّن انلصوٍّ اليّت تالاكرها مسث

األماجيل حول منمة بطرس وأمّه أقرب احلوارّيني إ  املساليح 
  ال فتلف عليها أحٌد منهم.

                                                        

 .19 - 13: 16. العهد اجلديد، إجنيل مّت   1
 .41 - 36:  9. العهد اجلديد، أعمال الرسل  2
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 الكريمالوصّية في القرآن 

ا: الوصّية في القرآن   الكريمخامسا
قد أوىص من  إّن الواقع اإلساليّم يشهد أّن رسول اهلل 

، والقالرآن ه وابن عّمه عاليّل بالن أيب عالالٍ  بعده خلليفت
 الكريم واألحاديث الرشيفة الواردة عالن انلاليّب األكالر  

اكن يفّكالر بالاألمر  عند الفالريقني تؤّكالد أّن رسالول اهلل 
بعالالده، ويالالدبّر هل منالالا ايلالالو  األّول اّّلي دئ فيالاله األقالالربني 
لإلسال ، ومالن أّول يالوٍ  أخالا فياله ابليعالة إلقامالة املجتمالع 

ساليّم، وهنا نشا باختصاٍر إ  بعالض انيالات ادلالاّلة   اإل
 .وكومه الويّص بعد انليبّ  إمامة اإلما  عيلٍّ 

 آية الوًلية 

َماويه قول اهلل عّز وجّل:  يالنَ  َورَُسالوهُلُ  اهللُّ  َويِلُُّكمُ  إِنة ِ  َواّلة
ينَ  آَمنُواْ  ِ اَلةَ  يُِقيُمونَ  اّلة اَكةَ  َوُيْؤتُونَ  الصة َوَمن   َراِكُعونَ  ُهمْ وَ  الزة

يَن آَمنُواْ فَإِنة ِحْزَب اهللِّ ُهُم الَْغابِلُونَ  ِ
،  1َيتََولة اهللَّ َورَُسوهَلُ َواّلة

يؤّكد املفّيون يف عرشات الكتال    مالزول ٰهالاه انيالة يف 
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بعالد تصالّدقه  اإلما  أما املالؤمنني عاليّل بالن أيب عالالٍ  
األيمالن وهالو راكالٌع يف  خنرصالهخباتمه اّّلي اكن يتيّتم به يف 

صالته، يّم إّن املصادر اإلسالمّية الاّليت ذكالرت أّن انيالة قالد 
رون اّّليالن المزل  يف اإلما  عيلٍّ كثاٌة، أّما العلمالاء واملفّسال

ذكروا انية فهم أكرث من أن يتّسع املجال ّلكرهم، غالا أمّنالا 
رة للهجال 528ري املتوّّف سنة النشا إ  مماذج منهم، اكلزخمش
حالني   إمّها مزلال  يف عاليلٍّ »والقامل يف تفسا ٰهاه انية: 

سثهل سامٌل وهو راكٌع يف صالته، فطالرح هل خاتماله كثماّله اكن 
َمرًِجا يف خنرصه، فلم يتلكّف خللعه كثا عمٍل تفسالد بمثلاله 

فإن قلال : كيالف يصالّح أن »يّم أضاف الزخمرشّي: «. صالته
: يجء به   لفظ واللفظ لفظ  اعٍة  قل  يكون لعيلٍّ 

اجلمع وإن اكن السب  به رجاًل واحًدا؛ لاغ  انلاس يف مثل 
فعله فينالوا مثل يوابه، ويلنّبه   أن سجّية املؤمنني ع  أن 
تكون   ٰهاه الغاية من احلرٍّ   الرّب واإلحسالان وتفّقالد 
 الفقالالراء، حالالّ  إن لالالزمهم أمالالٌر ال يقبالالل اتلالالثخا وهالالم يف 
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. كٰالك قال الرازّي املتوّّف 1«روه إ  الفراغ منهاالصالة لم يؤخّ 
قالال: صاللّي  مالع  روي عن أيب ذرٍّ »للهجرة:  604سنة 

يوًما صالة الظهر، فسالثل سالامٌل يف املسالجد  رسول اهلل 
فلم يعطه أحٌد، فرفع السالامل يالده إ  السالماء وقالال: الل هالّم 

فمالا أعطالاين أحالٌد  اشهد أيّن سثل  يف مسجد الرسالول 
يئًا، وعيلٌّ اكن راكًعا، فثومث إيله خبنرصه ايلمال  وتن فيهالا ش

فقالال  خاتٌم، فثقبل السامل حّ  أخا اخلاتم بمرأى انليّب 
 رَبج  قاَلاَل : امهللّ إّن أيخ موىس سالثلك فقالال:  - أي انليبّ  -

حْ  ْكهُ : قوهل إ  َصْدرِي َِل  ارْشَ رْشِ
َ
ْمِري يِف  َوأ

َ
، فثمزلال  2أ

ِخيالَك  َعُمالَدأَ  َسنَُشالدُّ  قاَلاَل  قرآمًا ماعًقالا
َ
 لَُكَمالا َوجَنَْعالُل  بِث

، الل هّم وأما حمّمٌد مبّيك وصالفّيك فالارشح صالدري 3ُسلَْطامًا
ويّي َل أمري واجعل َل وزيًرا من أهيل علياا أشدد به ظهري. 

: فواهلل  ما أتّم رسول اهلل  ٰهاه اللكمة حّ  مزل  قال أبو ذرٍّ
َماد اقرأ: جربيل فقال: يا حممّ  يالنَ  َورَُسالوهُلُ  اهللُّ  َويِلُُّكمُ  إِنة ِ  َواّلة

                                                        

اف، ج  1  .347، ص 1. الئخمشري، تفسير الكش 
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ينَ  آَمنُواْ  ِ اَلةَ  يُِقيُمونَ  اّلة اَكَة َوُهْم َراِكُعونَ وَ  الصة  .1ُيْؤتُوَن الزة
جالّد كثالاٍة بٰهالاا  والروايات الواردة عن أهل ابلي  

اخلصوٍّ؛ فال خالف بني الفريقني سّنٍة وشيعٍة أّن انية قالد 
، كمالا   يف اإلما  أما املؤمنني عيّل بالن أيب عالالٍ  مزل

وأيبتتهالا لإلمالا   وللرسالول  –تعالا   –أيبت  الوالية هلل 
 أيًما. عيلٍّ 

 آية التبليغ

َها يَايه قول اهلل عّز وجّل:  يُّ
َ
مِزَل  َما بَلج ْ  الرةُسوُل  أ

ُ
 إيَِلاْلَك  أ

بجَك  ِمن ةمْ  َوإِن رة  ِمالنَ  َيْعِصالُمَك  َواهللُّ  رَِسالاتَلَهُ  بَلةْغَ   َفَما َتْفَعْل  ل
 .2الَْنفِِرينَ  الَْقْو َ  َيْهِدي الَ  اهللَّ  إِنة  انلةاِس 

وقد رّصح الكثا من املفّيين بثّن مزول آية اتلبليال  اكن 
من حّجة الوداع يف منٍن  يف يو  الغدير دلى رجوع انليّب 

اون منهم رون كثاليسّّم )غدير خمٍّ ، وقد رّصح بٰالك مفسّ 
للهجرة، إذ ينقل يف تفساه عن ابن  1270انلويّس املتوّّف سنة 

                                                        

، التفسير الكبير، ج 33. سورة املائدة:  1  .23، ص 2؛ الرازي 
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 ، مزلال  ٰهالاه انيالة يف عاليلٍّ »عّباٍس وغالاه مالا مصاله: 
 أن فالرب انلالاس بواليتاله، فتيالوّف  -سالبحامه  -حيث أمالر 
أن يقولوا حاىب ابن عمه، وأن يطعنوا يف ٰذلك  رسول اهلل 

ه ٰهاه انية فقا  بواليتاله يالو  إيل -تعا   -عليه، فثوىح اهلل 
، وأخا بيده فقالال  : مالن كنال  مالواله فعاليلٌّ غدير خمٍّ

مواله، الل هّم وال مالن وااله وئد مالن ئداه. وأخالرج اجلالالل 
السيوِّط يف )ادلّر املنثور  عن أيب حاتٍم وابالن مردوياله وابالن 
عساكر راوين عن أيب سعيٍد اخلدرّي قال: مزل  ٰهالاه انيالة 

، يو  غدير خمٍّ يف عيّل بن أيب عالٍ   اهلل  رسول  
ال : كنا مقالرأ   عهالد وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود ق

: يا أيّها الرسول بل  ما أمزل إيلك من رّبالك أّن رسول اهلل
 .1«علياا وّ  املؤمنني

للهجالرة عالن  468ومقل الواحدّي انليسابورّي املتوّّف سنة 
َهالا يَامزل  ٰهاه انية: » أيب سعيٍد اخلدرّي، قال: يُّ

َ
 الرةُسالوُل  أ

مِزَل  َما بَلج ْ 
ُ
بجَك  ِمن إيَِلَْك  أ ، يف عيّل بالن أيب  يو  ...رة غدير خمٍّ
 .»2عالٍ  
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وقد مقل غالاهم مالن املفيالين مالّص احلالديث يف سالب  
 اللول.

كمال  آية اإل

ْكَملاْلُ   ايْلاَلْو َ ويه قول اهلل جّل جالهل: 
َ
 ِديالنَُكمْ  لَُكالمْ  أ

ْتَمْمُ  
َ
، وقالد 1...ِدينًا اإلِْساَل َ  لَُكمُ  َورَِضيُ   مِْعَميِت  َعلَيُْكمْ  َوأ

عيّل بن  مزل  ٰهاه انية املباركة بعد أن مّص  رسول اهلل 
خليفًة هل وإماًما   أّمته يف ايلو  اثلامن عرش  أيب عالٍ  

 ، من ذي احلّجة من السالنة العالارشة للهجالرة يف غالدير خالمٍّ
يف  ات الواردة عن أهل بيال  العصالمة والطهالارة والرواي

كّنالا مالع الرضالا »كثاة منها: قول عبد العزيز بن مسلٍم قال: 
  ،بمرو، فاجتمعنا يف اجلامع يو  اجلمعة يف بالدء مقالدمنا

فثداروا أمر اإلمامة، وذكالروا كالرثة اخالتالف انلالاس فيهالا، 
فدخل    سّيدي ]الرضالا  فثعلمتاله خالوض انلالاس فياله، 

يّم قال: يا عبد العزيز، جهل القو  وخدعوا عن  م فتبسّ 
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حّ  أكمالل  لم يقبض مبّيه  –عّز وجّل  –آرامهم، إّن اهلل 
هل ادلين، وأمزل عليه القرآن فياله تبيالان لّك يشٍء، بالنّي فياله 
احلالل واحلرا  واحلدود واألحن ، و يع ما  تاج إيله انلاس 

ْعناَل َمااكماًل، فقال عّز وجّل:  ءٍ  ِمالنْ  الِْكتاَلاِب  يِف  افَرة  ،يَشْ
ْكَملاْلُ   ايْلَْو َ : عمره آخر ويه الوداع حّجة يف وأمزل

َ
 لَُكالمْ  أ

ْتَمْمُ  َعلَيُْكْم مِْعَمِ  َورَِضيُ  لَُكُم انْسالَ  ِديناًلاِدينَُكمْ 
َ
 ، َوأ

حّ  بنّي ألّمتاله   يمض ولم ادلين، تما  من اإلمامة وأمر
لهم وتالركهم   قصالد سالبيل معالم دينهم وأوضح هلالم سالبي

َعلًَما وإماًما، وما ترأ شيئًا حتتالاج  احلّق، وأقا  هلم علياا 
لالم يكمالل  –عّز وجّل  –إيله األّمة إاّل بيّنه، فمن زعم أّن اهلل 

 .1«دينه فقد رّد كتاب اهلل، ومن رّد كتاب اهلل فهو اكفٌر به
عبالد  وذكر ابلغوّي يف تفساه لآلية حادية ادلار مقاًل عالن

أيكالم »إ  أن قال:  اهلل بن عّباٍس عن عيّل بن أيب عالٍ  
يوازرين   أمري ٰهاا  ويكون أيخ ووصيي وخليفيت فاليكم، 
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أما يالا  -وأما أحديهم سناا  -فثحجم القو  عنها  يًعا، فقل  
ميّب اهلل أكون وزيرأ عليه. قال فثخا برقبيت يم قال: إّن ٰهالاا 

، فاسمعوا هل وأعيعوا، فقا  القو  أيخ ووصيّي وخليفيت فيكم
يمحكون، ويقولون أليب عالٍ : قالد أمالرأ أن شسالمع لعاليلٍّ 

 .1«وتطيع
ريفة ادلالاّلة   إمامالة الالشوكٰالك فإّن األحاديث انلبوّية 

هو اإلما  والويّص وأّن علياا  وخالفته بعد انليّب   عيلٍّ 
، ومصالٍ  وت بعد رسول اهلل ريٍح الصالبثمٍر و تعيالنٍي إلاٰليهٍّ

ا ال جمال ّلكرهالا تفصالياًل  مبويٍّ يف مواضع عديدٍة؛ كثاٌة جدا
هنا، منهالا حالديث ادلار املالاكور يف الكتال  الروامّيالة عنالد 

 الفريقني، وفيه مقل عن أما املؤمنني عيّل بن أيب عالٍ  
ماْلالِارْ  لّمالا مزلال  ٰهالاه انيالة   رسالول اهلل »قالوهل: 

َ
 َوأ

قَْربنِيَ  َعِشَاتََك 
َ
فقال: يا عيّل، إّن  دئين رسول اهلل  2اأْل

اهلل يثمرين أن أمار عشايت األقالربني فمالق  بالٰالك ذرًئ، 
                                                        

، ج  1 ، تفسير البغوي   .132، ص 6. البغوي 
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وعرف  أيّن م  أبالاديهم بٰهالاا األمالر أرى مالنهم مالا أكالره، 
فصمّ  عليها حّ  جاءين جربيل فقال َل: يا حمّمد إاّل تفعالل 
ل ما تؤمر يعّابك رّبك، فاصنع نلا صالاًئ مالن ععالاٍ ، واجعال

ا من لنٍب، يّم ا ع َل بن عبالد  عليه رجل شاٍة، وامأل نلا عسا
املّطل  حّ  أبلّغهم ما أمرت به، ففعل  مالا أمالرين باله، يالّم 
دعوتهم هل، وهم يومئالٍا أربعالون رجالاًل، يزيالدون رجالاًل أو 
ينقصومه، فيهم أعمامه أبو عالٍ  ومحزة والعّباس وأبو هلالٍ ، 

عا  اّّلي صنعته، فجئالتهم باله، فلّما اجتمعوا إيله دئين بالط
جابًة من اللحم، فشّقها  فلّما وضعته، تناول رسول اهلل 

بثسنامه، يّم ألقاها يف مواَح الصفحة، يّم قالال: خالاوا باسالم 
اهلل، فثكل القو  حّ  ما هلم سيشٍء حاجٌة، وأيالم اهلل إّن اكن 
الرجل الواحد منهم يلثكل مثل ما قّدم  جلميعهم، يالّم قالال: 

القو ، فجئتهم بٰالك العّس فرشبوا حالّ  رووا  يًعالا،  اسق
رب مثله. فلّمالا أراد الوأيم اهلل أن اكن الرجل الواحد منهم ليش

رسالالول اهلل أن يكلّمهالالم بالالدره أبالالو هلالالٍ  فقالالال: سالالحركم 
. فقال يف صاحبكم، فتفّرق القو  ولم يكلّمهم رسول اهلل 
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ا سالمع  مالن الغد: يا عيّل، إّن ٰهاا الرجل قد سالبقن إ  مال
القول، فتفّرق القو  قبل أن أكلّمهم، فثعد نلالا مالن الطعالا  
مثل ما صالنع  يالّم ا عهالم، ففعلال  يالّم  عال ، فالدئين 
بالطعا  فقّربته، ففعل كما فعل باألمس، فثكلوا ورشبوا، يّم 

فقال: يالا بالن عبالد املّطلال ، إيّن قالد  تكلّم رسول اهلل 
أْن  –تعالا   –ين اهلل جئتكم خباي ادلميا وانخرة، وقد أمالر

أدعوكم إيله، فالثيّكم يالوآزرين   أمالري ٰهالاا ويكالون أيخ 
ووصيّي وخليفيت فيكم  فثحجم القو  عنها  يًعا. فقل  وأما 
أحديهم سناا: يا ميّب اهلل، أكالون وزيالرأ علياله. قالال: فثخالا 
برقبيت وقال: إّن ٰهاا أيخ ووصيّي وخليفيت فيكم، فاسمعوا هل 

القو  يمالحكون ويقولالون أليب عالالٍ : قالد  وأعيعوا، فقا 
 .1«أمرأ أن شسمع لعيلٍّ وتطيع

                                                        

ررة م ررا: 1 . هررذا احلررديا روا   لررة  مررن الصررحا ة والتررا عني وذكرترره أغلررب الكتررب الروائي 
، ج السر  الكبررل ل  ّ ، ص 2 ؛ مسررند أ رد برن حنبررٍل، ج 8451س 125، ص 5لنسرا

ة.1731س 564 ي  ة والتفسير خيي  ة والتار   ؛ وغيرها الكثير من الكتب الروائي 
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 النتيجة والخاتمة

 ال شالالّك أّن األدلاّلالة الاّلاليت ذكرهالالا الشالاليعة اإلمامّيالالة   
 بعالد  إمامة وخالفة أمالا املالؤمنني عاليّل بالن أيب عالالٍ  

يه أدلٌّة قرآمّيٌة وأحاديث رشيفٌة اكفيٌة إليبات  رسول اهلل 
ا األمر بكّل وضوٍح، وكاا هو احلال بالنسبة إ  الروايالات ٰها

هالم  الصحيحة الكثاة اليّت تثب  أّن أهل بيال  انلبالّوة 
من بعده وخلفاؤه   أّمته. وليس  مسثلة  أوصياء انليّب 

رةً يف الفكر الشييّع اإلمايّم، الالوصّية واخلالفة لألمبياء منحص
 –ا ياكر اتلالوراة واإلجنيالل كم –بل إن تارفها يعود باحلقيقة 

 إ  أمبياء اهلل، وال سّيما أو  العز  كنوٍح وإبالراهيم ومالوىس 
، فنن هلم أوصياء وخلفاء من بعدهم ذكالرهم ى الوعيس

 اتلوراة واإلجنيل.
ويب  مالن خالالل ادليلالل الالرواّا والواقالع اإلسالاليم أّن 

ششمل  مصاديق )أهل ابلي   اّلين ذكرهم انليّب األكر  
ممة االين عرش وهم: عاليّل بالن أيب عالالٍ ، واحلسالن بالن األ
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 ، ، وعيّل بن احلسني، وحمّمد بالن عاليلٍّ ، واحلسني بن عيلٍّ عيلٍّ
وجعفر بن حمّمٍد، وموىس بن جعفٍر، وعيّل بن موىس، وحمّمالد 
، واحلّجة بن احلسن  ، وعيّل بن حمّمٍد، واحلسن بن عيلٍّ بن عيلٍّ

 هم أ عني .املهدّي املنتظر )صلوات اهلل علي
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