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 العصمة التكوينية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ّتكوينيٌَّة؟ عصمٌة تكوينيٌَّة أم واليٌة لألنبياِء هل

 

َة   اْلو احلشووية   نفي ت كوينيةِ   ن كالًّ من الوالي  التكوينيةِ  والعصمِ  التة اخَلوةنة   نةوَتدُّاْلُمو ُمقصور

َرنونة با اْلواألئمةِ    صووحل ا ر م الفَ ) الواِووي) بين ماو ولولب و بُماألنبياِء والَُّسوو ) (، و وال يف

 التفَيُق بين ما إليضاح االلتباس) والفَ ) بين ما.

اتية ذ هلمو تيةِ  التةكوينيةِ  لألنبياِءو ف ي خاصووة ذ  نؤمُن بالعصوومِ  الوةاُنصووِّيراة حنن كعلويرا 

 احلشوووووية  و ودات ليةتميةزواو فلو كان األمَُ كما تز ُم مةونود وببة م البوارإ َّيوةابا دون  ِّ)بم من الْ   

َة   اْلو  للنةيبر يكون أن دون نم يَيُد ما أ َحْتُه ربةانية ذ واستجاب ذ د اٌء بأنة القصةَ  اخَلوةنة   نةوَتدُّاْلُموُمقصر

د و فُيتتجا ُُ ؤمن) الوإ يةُم لَبو فما بو الفَُ  با النةيبر واْل حتقيق) يف ندرٍ  وانعيةٍ  أو  مليٍّ دوٍر أإُّ

 من النةار) وجناِ  مؤمٍن من احلَ )؟ لينا سالُمُه َّبَابيمة رسول) الواليِ  له؟ وما بو الفَُ  يف جناِ  سيدنا 

لفَُ  با ؤمٍن؟ وما بو اُمموسى (،  واهلالِ  الوووووُمِضيلِ  ِلالنةيبر الفَُ  با اليِد البيضاِء لتيدنا  وما بو

ا ا كان سيردنا مةمةَِى  لى يِد مؤمٍن تةِقيٍّ؟ وٍل يتى (،  وشفاِء اْلالنةيبر مةَِوى من ِنبة ) سويردنا   َّبَاِء اْل

 حممةد (ص  خامت النةبيرا؟النةيبُّ 

َّنة للمؤمناة الصووووةاحلاة كَامو    نود ربر م ُعوُ  ُد اءةبم مقبوال   ندةُج َفتةجَإ  لى أيدي م    

َ)يٌب َفإ)نري  ةنري ِ بةاِدإ سووةَأَلَب الكَام   لقوله تعاىل: (وةَّ) ةا  َفْليةتوْوتةِجيُبوْا دة ةان)  ةاَّ) الدةا،) دةْ وةَ  أ ِ يُب َن

َْشُوُدونة و أمةا األنبياُء (،  فل م  صم ذ  اتية ذ تكوينية ذ خاصة ذ ب م ألنة  ُ ْمَلعةلَّ ِبي وةْلُيْؤِمُنوْا ِلي  م ليتوا ية

َكا كما  َة   احلشووووية   واْلظنُّ تبشووو لواليَ  و لكن ليس هلم والي ذ تكوينية ذ ألنة ااخَلوةنة   نةوَتدُّاْلُموُمقصووور

 التكوينيةَ  خاصة ذ باألوصياِء (م .

َة    احلشووية   والْ  لِ  القَآنيةِ  اليت سوق َ األمث ومن فتِّ)با أنة م ظنُّوا يف ت اخَلوةنة   نةوَتدُّاْلُموُمقصور

ٍَ ف وةهلا َّىل النةار) من لينا سالُمُه َّبَابيم رسولة الواليِ  أنة اهلَل جنَّى سيردنا   يف نوله تعاىل: بارٍد  نص

َْدكا ك وِني نةاُر يةا (ن ْلنةا َ) العبارِ  ُمجِ ٌ  ِّقر   ةَلى وةسووةالمكا بة َةاِبيمة !! وبوا  لى سووبي  ظاب سووول) رَّ)ْب
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ُه صاحِب العصمِ  الواتيةِ  التكوينيةِ  ألنة بإمكاِنِه فعُ   لبو لكنةاخللي   لينا سوالُمُهو  َّبَابيمة الواليِ  

َةسوووُلبالواليِ  ألنةُه  ِهبتشووَيِف اإلهليُّ اللُّحُ   نوله تعاىل: وصوووُ  يف كتا ُِ اهلِل باإلمام) يفمةاْل الوحيُد ال

 َّ)مةامكا . ِللنةاس)  ةاِ ل َب (َّ)نري

 حي  تعلِّق   بالعصوومِ  الواتيةِ  التةكوينيةِ  لألنبياِءُمأمةا األمثل   األخَى اليت سووقحوا ب ا ف ي اْل

َةدوبم من او ومن  لب اتر ام م للنيبر موسووى (،  بأنةه كان  التووة ةَِ  َُبِ  من للخوِ  خاِووعكا  ة

َة اْلَأْ َلى و فاخلَأ َّ)نةَب تةخةْ  ال ن ْلنةا مُّوسووةىو ِخيَف   نةْفتوِوِه ِفي متورر اة بقوله تعاىل: (َفَأْو ةسة    فين

َةبا ليتووة تعليٌم للمؤمن) ليةحملنة حاة يتةكُ   لى رةبرِهو وصوواحُب  يو ب  بَ شووكًّا كما حةاولوا تصوووي

 الواليِ  التةكوينية ذ مو وٌد وبو الوصيُّ يوشع بن نون (م .

كولب يف نصوووةِ  النةيبر سوووليمان (،  صووواحِب العصووومِ  الوةاتيةِ  التةكوينيةِ  اليت أبةلْتُه إلظ ار)  

َْنةا عجزاِت املوكورِ  يف نوله تعاىل:ُماْل َ)إ َلُه (َفتةووووخة َريية تةْج َ)ِج ال  وةالشةيةاِطاة صةا ُةوَأ حةْيُ  ُرخةاء ِبَأْم

َ)ينة وةَ وةاٍصو بةنةاء ك  ة َةِناة وةآخة صو  بن  ِفي اْلَأصْوَفاِد و ومعه صواحُب الواليِ  التةكوينيةِ  الوصويُّ آ    ُمَق

َْتةدة َأن َنْب ة ِهِب آِتيَب َأنةا اْلِكتةا ُِ مرنة ِ ْلٌم ِ ندةُج إالَِّو وكور) يف نوله تعاىل: (َنالةمةبَخيا (م  اْل  َّ)َلْيَب ية

َْف َب ًّا رةآُج َفَلمةا َط  رةبري . َفْض ) ِمن بةوةا َنالة ِ ندةُج ُمْتتةِق

لوةاتيةَ  اكما أنة م أسقحوا النةيبة  يتى (،  َّىل موِع) الضةعِ  واالستتالم)و ونةَفوا  نه العصمَ  

 يدةُج ويضووعة فيهو خةوتنف ك يلِ  الحَِّّ شوويلكا لتصوونعة تت َةك  اليت اآللِ  التةكوينيةَ  حا  ةعةلوا له دورة

َِومةاْل واألبَص) و لى األكمِه  لى خالل)  من الثةالِ  يف احليا   وتنحلقة األوةَلْينو يف العافي   فت دثة ير

ليدلة  لى العصوووومِ  الوةاتيةِ  التةكوينيةِ : (أخلُق وأبَُأ وأحيي  كما نال تعاىل اهلِل!! لكنةه نال  َّرادِ 

َ) َك ةْيلةِ  الحِّا) مرنة َلك م  لى لتوواِنِه: (َأنري َأْخل ُق َكاَط َفيةك وُن ِفيِه َفَأنف ُخ الحَّْي َ)ُأ األْكمةهة الّلِه ِبإ)ْ ن) ْي  وةأ ْب

َةصة َُونة وةمةا تةْأك ل ونة ِبمةا وةأ نةبرُلك م الّلِه ِبإ)ْ ن) تةىاْلمةْو وةأ ْحِيوووي واأَلْب  لَّك ْم آلية    ةِلَب ِفي َّ)نة ي ُبُيوِتك ْمِف تةدةِخ

َة  ن ا بو وِدبا نب ة كون)  و مُّْؤِمِناة ك نُتم َّ)ن وبي آيُتُه الدةالَّ    لى العصوووومِ  الوةاتيةِ  لديِه واليت  بة

آلنة مةجورْدِني َأيُّ وةا اآل ُُ ِ نْودة  ةاتِوَب بِواْلمةْجِد الَِّوإ َكانة ِلي ِ ْندةَك َنْب ة َكْون)      ٱوة(، : (العواَلم) يف نولوه   

  و ومعه صاحُب الواليِ  التةكوينيةِ  الوصيُّ مشعوُن الصةفا (م .اْلعةاَلم)

 َّكماُل الدرين) اة حممةد (ص  كانةومع صاحِب العصمِ  الوةاتيةِ  التةكوينيةِ  رسول) اهلِل خامت) النةبير

َ) حي  نزلة نوله  وَّمتاُم النرعمِ  بتبليغ) واليِ  أمِّ املؤمنا اإلمام  لي (م  يف حجةِ  الودا،) يف يوم) الغدي

َُ تعاىل: (اْليةْومة َُ ِدينةك ْم َلك ْم َأْكمةْل َُ ِنْعمةِتي  ةَلْيك ْم وةَأْتمةْم ِدينكا و حي  أنةه كان  سوْواَلمةاإل) َلك ُم وةرةِوِوي
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َ) وَّحياِء  َة معجزاِت رةدر الشووةمس) وةشووةقر القم يحلُب من أمِّ املؤمنا صوواحِب الواليِ  التةكوينيةِ  أن ُيظ )

َ) لقوِلِه تعاىل: ؤمُن من الُمو ِليةِميزة الحَّيرُب من اخلبيِ  واْلرسووال   اإلسووالم) حةقًّا وصوِوْدن ا وتى ِلتةتمة مةاْل كاف

 ُمِبٍا . َّ)مةاٍم ِفي أْحصةْينةاُج شةْيٍء ك  ة(وة

 

 نكتفي لعدم اإلطال  واهلل أ لم

 الباح  الديين العلوإ الدكتور أمحد أديب أمحد


