
 فهرست اشعار فهرست روايات فهرست آيات فهرست حمتويات الكتاب

 حمارضات يف اإلهليات

 لسامحة العالمة املحّقق

 الشيخ جعفر السبحاين

 دام ظّله

 تلخيص

 الشيخ عيل الرباين الگلپايگاين

 مؤسسة اإلمام الصادق

 عليه السالم

 فهرست حمتويات الكتاب

 

 5 املقدمة علم الكالم رائد الفطرة ااِلنسانية

  

 11 الباب االَّول : فيام يتعّلق بذاته تعاىل وتوحيده

 11 الفصل االَّول: ملاذا نبحث عن وجود اّللّ سبحانه؟

 15 الفصل الثاين : براهني وجوده سبحانه؟

 16 برهان النظم

 16 تقرير برهان النظم

 17 هليبرهان النظم يف الوحي ااِل 

 20 إشكاالت وااِلجابة عنها

 25 برهان ااِلمكان والوجوب

 25 مقدمات الربهان

 27 تقرير برهان اإلمكان والواجب

 28 برهان ااِلمكان يف الذكر احلكيم

 29 إجابة عن إشكال

 30 برهان احلدوث
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 30 تعريف احلدوث وأقسامه

 31 العلوم الطبيعّية وحدوث احلياة يف عامل املاّدة

 32 تقرير برهان احلدوث

 33 ااِلجابة عن شبهة رسل

 35 ل الثالث : التوحيد و مراتبهالفص

 36 التوحيد يف الذات

 36 الربهان عىل بساطة ذاته تعاىل

 37 :دالئل وحدانيته

 38 التوحيد الذايت يف القرآن واحلديث

 40 يث عند النصارىنظرّية التثل

 43 التوحيد يف الصفات

 47 التوحيد يف اخلالقية

 47 التوحيد يف اخلالقية لدى العقل والنقل

 48 موقف القرآن الكريم جتاه قانون العّلية

 50 التفسري الصحيح للتوحيد يف اخلالقية

 53 ااِلجابة عن شبهات

 53 الثنوية وشبهة الرشور

 56 التوحيد يف اخلالقية وقبائح األفعال

 57 التوحيد يف الربوبّية

 58 ماهي حقيقة الربوبية والتدبري؟

 59 ما هو املراد من التوحيد يف الربوبّية ؟

 59 دالئل التوحيد يف الربوبّية

 62 شَوون التوحيد يف الربوبية

 67 التوحيد يف العبادة

 68 ما هي حقيقة العبادة؟

 72 نتائج البحث

  

 75 تعاىلالباب الثاين : يف أسامئه وصفاته 

 75 الفصل االَّول : كيف نتعّرف عىل صفاته تعاىل؟

 80 الطرق الصحيحة إىل معرفة صفاته تعاىل

 85 الفصل الثاين : التقسيامت الرائجة يف صفاته سبحانه
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 87 هل أسامء اّللّ توقيفّية؟

 93 الصفات الثبوتية الذاتية الفصل الثالث :

 93 علمه تعاىل

 102 قدرته تعاىل

 107 حياته تعاىل

 110 إرادته تعاىل

 117 الفصل الرابع : الصفات الثبوتية الفعلية

 117 التكّلم

 118 االَقوال يف تفسري كالمه تعاىل

 120 كالمه تعاىل يف القرآن واحلديث

 123 كالمه سبحانه حادث أو قديم؟

 127 الصدق

 128 احلكمة

 131 الفصل اخلامس : الصفات اخلربّية

 131 املذاهب واآلراء يف تفسري الصفات اخلربية

 131 األّول : اإلثبات مع التشبيه

 132 الثاين: اإلثبات بال تشبيه

 134 الثالث : التفويض

 135 الرابع التأويل

 137 الفصل السادس : الصفات السلبّية

 141 اّنه تعاىل ليس بمرئي

  

 155 الباب الثالث : يف مباحث العدل واحلكمة

 155 الفصل االَّول : التحسني والتقبيح العقليان

 163 الفصل الثاين : العدل ااِلهلي

 171 الفصل الثالث

 175 الفصل الرابع

 183 الفصل اخلامس : التكليف بام ال يطاق قبيح

 187 الفصل السادس : وجوب اللطف عند املتكّلمني

 191 الفصل السابع : اجلرب و الكسب

 199 الفصل الثامن : املعتزلة و التفويض
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 205 الفصل التاسع : االَمر بني االَمرين

 215 ااِلجابة عن شبهاتالفصل العارش : 

 221 الفصل احلادي عرش : القضاء و القدر

 229 الفصل الثاين عرش : يف حقيقة البداء

  

 244 الباب الرابع : يف النبّوة العاّمة

 244 :مقدمة

 247 الفصل االَّول : أدّلة لزوم البعثة

 253 الفصل الثاين : أدّلة منكري بعثة االَنبياء

 257 ثالث : طرق التعّرف عىل صدق دعوى النبّوةالفصل ال

 258 ااِلعجاز .1

 264 تنصيص النبّي السابق .2

 266 مجع القرائن والشواهد .3

 271 الفصل الرابع : حقيقة الوحي يف النبّوة

 279 الفصل اخلامس : عصمة أنبياء اّللّ تعاىل

  

ة  293 الباب اخلامس : يف النبّوة اخلاصَّ

 293 :متهيد

 295 الفصل االَّول : بشائر خاتم الرسل يف العهدين

ة  299 الفصل الثاين : القرائن الدالَّة عىل نبوَّ

 305 الفصل الثالث : ااِلعجاز البياين للقرآن الكريم

 306 اإلعجاز البياين للقرآن الكريم

 313 الفصل الرابع : نقد مذهب الرصفة

 317 س : إعجاز القرآن من جهات ُأخرىالفصل اخلام

 329 الفصل السادس : اخلامتية يف ضوء العقل و الوحي

  

 339 الباب السادس : يف ااِلمامة واخلالفة

 339 الفصل االَّول : ملاذا نبحث عن ااِلمامة ؟

 343 الفصل الثاين : حقيقة ااِلمامة عند الشيعة و أهل السنّة

الت ااِلمام وصفاته  345 مَؤهِّ

 349 الفصل الثالث : طرق إثبات ااِلمامة عند أهل السنّة
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كّل فردٍ من أفراد النوع البرشي من أوائل شبابه، ومطلع عمره مادامت مرآة تلك الفطرة ااِللتفات إىل ما وراء الطبيعة إنجذاب طبيعّي وميل فطرّي برشّي، يظهر يف 

 .نقّية صافية مل تنكسف بآراء برشّية غري نقّية

ائل ك من مسىل ذلوذلك ااِللتفات واالنجذاب نعمة كبرية من نعِم اّللّ سبحانه عىل العباد، حيث يدفعهم نحو مبدأ هذا الكون وصانعه ومنشئه، وما يرتتب ع

 .حيوّية

 ُأكلها ب كشجرة مباركة )تَويتولكن هذا االنجذاب إّنام جيديه إذا خضع لرتبية االَنبياء ورعايتهم، وصار مشفوعًا بالدليل والربهان، إذ حينذاك ُيصبُِح هذا االنجذا

 .كلَّ حني( ، وال ُتضْعضعها العواصف مهام كانت شديدة قالعة

 .االَهواء واآلراء املنحرفة، انطفأت هذه الشعلة املقّدسة واختفت حتت ركام من االَوهام و اخلرافات وأّما إذا ترك حتى استغّلته

حاديث الصحيحة ها الذكر احلكيم واالَ والَجل ذلك جيب عىل القائمني عىل شَوون الرتبية أن ُيْطِعموا الفطرة البرشّية بالرباهني العقلّية القاطعة الساطعة اّلتي هدانا إلي

 .لرشيفة، وما أنتجته االَبحاث الفكرّية طوال العصور واالَزمنة يف االَوساط الدينّيةا
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واحدًا تلو اآلخر، بصقل االَذهان وتنويرها بالرباهني الدامغة، مراعني فيها مستوى االَذهان يومذاك، بل وآخذين  _عليهم السالم  _ومن هنا عمد أئّمة أهل البيت 

 .أذهان االَجيال القادمةباالعتبار، مستوى 

بتدوين علم الكالم، مقتبسني ُأصوله من خطبه وكلمه، فلم يزل ينمو ويتكامل  _عليه السالم  _وقد اهتّم املسلمون من عرص ااِلمام أمري املَومنني عيل بن أيب طالب 

 .ألَّفت يف ذلك املضامر كتبًا قيِّمةيف ظلِّ االحتكاكات واملذاكرات، إىل أن دخل رابع القرون، فقامت شخصيات مفّكرة كبرية 

هـ( وشيخ 334هـ( وأبا الصالح احللبي )م 344هـ( والرشيف املرتىض ) 314فمن الشيعة نجد الشيخ االَقدم أبا إسحاق إبراهيم بن نوبخت والشيخ املفيد )

هـ( والعاّلمة احليّل 446هـ( وابن ميثم البحراين )446الطويس ) هـ( واملحّقق444هـ( وسديد الدين احلميص )585هـ( وابن زهرة احللبي )344الطائفة الطويس )

 .هـ( و... من االَعالم الفطاحل، والعلامء االَفذاذ864هـ( والفاضل املقداد )464)

 .وما كتبته تلك الثّلة املباركة يف هذا الضامر رسائل جليلة تكّفلت أداء الرسالة بصورة كاملة

ه طورًا من التأليف يتناسب مع حاجات ذلك العرص ويستجيب ملطالبه، فالبّد من أبحاث يف هذا العرص تناسب حاجاته ولكن حيث إّن كّل عرص يطلب لنفس

 .ومتطّلباته

ة يف عرصنا احلارض، وهو ممّن كّرس قساًم كبريًا من حي  .الاته يف هذا املجوقد قام شيخنا العاّلمة احلّجة آية اّللّ السبحاين ـ دام ظّله ـ هبذه املهمَّ

 ارضاتهذا العلم حموقد أكثر من التأليف يف هذا العلم، ودّبجت يراعته أسفارًا متنوعة مناسبة لكّل مستوى من املستويات، ومن أحسن نتاجاته املباركة يف ه
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رها تلميذه الفاضل الشيخ حسن مّكي العاميل ـ حفظه  اّللّ ـ ، حيث كانت جامعة الَطراف هذا العلم، ومتكّفلة القّيمة التي ألقاها يف جامعة قم الدينية العلمية، وحرَّ

ة من االَ ُصول االَصلية يف الكالم وقىض بني اآلراء بعد أن حاك ة، وقد تعّرض فيها لآلراء يف كّل مسألة، مستمدَّ كان مها قضاء منطقيًا منصفًا، فجلميع مسائله املهمَّ

 .أن حييط باآلراء الكالمية يف مجيع االَبواب، وقد صار حمور الدراسة الكالمية يف جامعة قم منذ سننيالكتاب احلارض الذي يغني الطالب الديني الذي يريد 

 :وقد قمت ـ بإذن من شيخنا االَ ُستاذ ـ بتلخيص هذا الكتاب القيِّم عىل وجه ال ُُيّل بمقاصده وأهدافه، ومنهجه، ومتّثل عميل هذا يف

 .قّلها أّوالً تلخيص العبارات، وااِلكتفاء بأقرصها وأ

 .واالقتصار عىل أقوى الرباهني وأوضحها ثانياً 

 .وحذف االَقوال واالَبحاث املوجبة لاِلطناب ثالثاً 

 .والترّصف يف تنسيق االَبحاث وترتيبها رابعاً 

 .واستدراك ما فات شيخنا االَ ُستاذ يف بعض املجاالت خامساً 

من معني فضله، وله حقوق كبرية عىل العلم وأهله، واجليل املعارص، حفظه اّللّ منارًا للعلم، ومشعالً  وإن كان ما أحدثناه مستفادًا من مشكاة علمه، ومستقى

 .للهداية، اّنه سميع جميب

 جامعة قم ـ عيل الرّباين الكلبايكاين

 هـ.ق1313رجب  30

 هـ.ش1446هبمن  64املطابق لـ
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 الباب االَّول

 فيام يتعّلق بذاته

 تعاىل وتوحيده

 :وفيه ثالثة فصول

 ملاذا نبحث عن وجود اّللّ تعاىل؟ .1

 .براهني إثبات وجوده سبحانه .2



 .التوحيدومراتبه .3
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 الفصل االَّول

 ملاذا نبحث عن وجود اّللّ سبحانه؟

 :إّن هاهنا سَوالني يف جمال البحث عن اّللّ وااِليامن به، ينبغي أن نبحث عنهام قبل كّل يشء، مها

 اّلذي يبعث ااِلنسان إىل البحث عن وجود مبدَى العامل وصانعه؟ ما .1

 ماذا يرتتب عىل معرفة صانع العامل وااِليامن به، وبالتايل، ااِليامن بالدين ااِلهلي؟ .2

 :فاجلواب عن السَوال االَّول بوجهني

 لزوم دفع الّّضر املحتمل .1

االَ ُمور اخلارجة عن إطار املاّدة واملاّديات، وهو اّن هناك جمموعة كبرية من رجاالت ااِلصالح واالَخالق الديني فدوا إّّنناك عاماًل روحّيًا حيفزنا إىل البحث عن هذه 

عوا اّن له ية، وادّ فاته الكاملأنفسهم يف طريق إصالح املجتمع وهتذيبه وتوالوا عىل مدى القرون واالَعصار، ودعوا املجتمعات البرشّية إىل االعتقاد باّللّ سبحانه وص

 تكاليف عىل عباده ووظائف وضعها عليهم، واّن احلياة ال تنقطع
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 .باملوت، وإّنام ينقل ااِلنسان من دار إىل دار، واّن من قام بتكاليفه فله اجلزاء االَوىف، ومن خالف واستكرب فله النّكاية الكربى

ومل يكن هَوالء متَّهمني بالكذب واالختالق، بل كانت عالئم الصدق الئحة من خالل حياهتم هذا ما سمعته آذان أهل الدنيا من رجاالت الوحي و ااِلصالح، 

 .ثال هَوالءوأفعاهلم وأذكارهم، عند ذلك يدفع العقل ااِلنسان املفّكر إىل البحث عن صّحة مقالتهم دفعًا للّضر املحتمل أو املظنون الذي يورثه أم

 لزوم شكر املنعم .2

عرفته. الّ بمان يف حياته غارق يف النعم، وهذا ممّا ال يمكن الَحد إنكاره، ومن جانب آخر اّن العقل يستقّل بلزوم شكر املنعم، وال يتحّقق الشكر إال شّك اّن ااِلنس

(1) 

نعم هلتاف العقل ودعوته إىل شكر املوعىل هذين االَمرين جيب البحث عن املنعم اّلذي غمر ااِلنسان بالنعم وأفاضها عليه، فالتعّرف عليه من خالل البحث إجابٌة 

 (6املتوقف عىل معرفته. )

 :ويف اجلواب عن السَوال الثاين نقول



ااِلتيان والزمة فاَلّنه أداء للشكر، إن كان شكر املنعم الزمًا فيجب معرفته، لكّن املقّدم حّق، فالتايل كذلك.أّما حقّية املقّدم فاَلّنه من البدهييات العقلية.وأّما امل (1)

 .به موقوف عىل معرفة املنعم وهو واضح

إىل الوقوف عليها،  إّن هاهنا جوابًا آخر عن هذا السَوال، وهو أّن ااِلنسان بفطرته يبحث عن علل احلوادث، فام من حادثة إالّ وهو يفحص عن عّلتها ويشتاق(2)

هناك عّلة موجدة للعامل الكوين وراء العلل واالَسباب املادّية أو ال ؟ فالبحث عن وجود صانع العامل عندئٍذ ينقدح يف ذهنه السَوال عن عّلة العامل وجمموع احلوادث. هل 

 .13فطري لاِلنسان. راجع ُأصول الفلسفة للعاّلمة الطباطبائي : املقالة 
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 دور الدين ااِلهلي يف حياة ااِلنسان

 :يف مجيع املجاالت املهّمة بالنسبة إىل حياة ااِلنسان منهاالدين ثورة فكرّية تقود ااِلنسان إىل الكامل والرتّقي 

 .ألف. تقويم االَفكار والعقائد وهتذيبهام عن االَوهام واخلرافات

 .ب. تنمية االَ ُصول االَخالقية

 .ج. حتسني العالقات ااِلجتامعية

 .د. إلغاء الفوارق القومية

 :وإليك تبيني وجه قيادة الدين يف هذه املآرب االَربعة

ـر احلياة ااِلنسانيأّما يف املجال االَّول: فإّن الّدين يفِّسِّ واقع الكون بأّنه إبداع موجود عال قام بخلق املادة وتصويرها وحتديدها بقوانني وحدود،  ة بأّّنا مل كام اّنه يفسِّ

 .اىليصل إليها يف ظّل تعاليم االَنبياء واهلداة املبعوثني من جانب اّللّ تعتظهر عىل صفحة الكون عبثًا ومل ُيلق ااِلنسان سدى، بل لتكّونه يف هذا الكوكب غاية عليا 

ها نظاًم، واّنه ال غاية قامت فأعطت لنفسويف مقابل هذا التفسري الديني لواقع الكون واحلياة ااِلنسانية تفسري املاّدي القائل بأّن املاّدة االَ ُوىل قديمة بالذات وهي التي 

أن تّتحد  وهل يمكنقاطن فيها وراء هذه احلياة املاّدية، وهذا التفسري يقود ااِلنسان إىل اجلهل واخلرافة، إذ كيف يمكن للامّدة أن متنح نفسها نظاًم؟! هلا وال لاِلنسان ال

 العّلة واملعلول، والفاعل واملفعول، واجلاعل و املجعول؟

 .، الَّنه يكشف آفاقًا وسيعة أمام عقله وتفّكرهومن هنا يتبنّي أّن التكامل الفكري إّنام يتحّقق يف ظّل الدين
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ّملها إالّ الم يصعب عىل ااِلنسان حتوأّما يف املجال الثاين: فإّن العقائد الدينية ُتعّد رصيدًا لالَ ُصول االَخالقية، إذ التقّيد بالقيم ورعايتها ال ينفك عن مصاعب وآ

لها ويزيل صعوبتها له، وهذا كالتضحية يف سبيل احلّق والعدل، ورعاية االَمانة ومساعد نكر ة املستضعفني، فهذه بعض االَ ُصول االَخالقية التي ال تبعامل روحي يسهِّ



ان عىل إجرائها لتشويق ااِلنس صّحتها، غري أّن جتسيدها يف املجتمع يستتبع آالمًا وصعوبات، واالعتقاد باّللّ سبحانه وما يف العمل هبا من االَجر والثواب خري عامل

 .وحتّمل املصائب واآلالم

ًا إىل العمل د: فإّن العقيدة الدينّية تساند االَ ُصول ااِلجتامعية، الَّّنا تصبح عند ااِلنسان املتدّين تكاليف الزمة، ويكون ااِلنسان بنفسه مقووأّما يف املجال الثالث

 .وااِلجراء، أي إجراء التكاليف والقوانني ااِلجتامعية يف شّتى احلقول

هم خملوقني ملبدأ واحد، فالكل بالنسبة إليه حسب الذات واجلوهر كأسنان املشط، وال يرى أّيمعنى للممّيزات وأّما يف املجال الرابع: فإّن الدين يعترب البرش كلّ 

 .القومّية والتفاريق الظاهرّية

 النسيان؟ زاوية فهذه بعض املجاالت اّلتي للّدين فيها دور وتأثري واضح، أفيصّح بعد الوقوف عىل هذه التأثريات املعجبة أن ّنمل البحث عنه، ونجعله يف

 الَخالق وال ُيالفهام، وأّما االَدياننعم ما ذكرنا من دور الدين وتأثريه يف اجلوانب احليوّية من ااِلنسان إّنام هو من شَوون الدين احلقيقي الذي يَوّيد العلم ويَوّكد ا

 .املنسوبة إىل الوحي بكذب وزور فخارجة عن موضوع بحثنا
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 الفصل الثاين

 وجوده سبحانه؟براهني 

 :إّن الرباهني الداّلة عىل وجود خالق هلذا الكون ومفيٍض هلذه احلياة كثرية متعّددة، ونحن نكتفي بتقرير ثالثة منها

 .برهان النظم .1

 .برهان ااِلمكان والوجوب .2

 .برهان احلدوث .3

 :اختالف سطوح تفكريها فنقولونرّكز البحث أّوالً عىل برهان النظم اّلذي يتجاوب مع مجيع العقول عىل 
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1 

 برهان النظم

 عامل الدقيق البديع السائد يفإّن من أوضح الرباهني العقلية وأيِّسها تناوالً للجميع هو برهان النظم، وهو االهتداء إىل وجود اّللّ سبحانه عن طريق مشاهدة النظام 

 .الكون

 ما هو النظم؟



لدى االَذهان ومن خواّصه أّنه يتحّقق بني ُأمور خمتلفة سواء كانت أجزاء ملركب أو افراداً من ماهية واحدة أو ماهيات خمتلفة، إّن مفهوم النظم من املفاهيم الواضحة 

اصل بني حياة حلوكالتوازن ا فهناك ترابط وتناسق بني االَجزاء، أو توازن وانسجام بني االَفراد يَوّدي إىل هدف وغاية خمصوصة، كالتالئم املوجود بني أجزاء الشجر،

 .الشجر واحليوان

 شكل الربهان وصورته

 .إّن برهان النظم يقوم عىل مقّدمتني: إحدامها حسّية، واالَ ُخرى عقلية

 طرق العلمّيةل االَدوات والأّما االَ ُوىل: فهي اّن هناك نظامًا سائدًا عىل الظواهر الطبيعية التي يعرفها ااِلنسان إّما باملشاهدة احلّسية الظاهرية وإّما بفض
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َوّلفة حول ائل والكتب املالتجريبّية . ومازالت العلوم الطبيعّية تكشف مظاهر وأبعادًا جديدة من النظام السائد يف عامل الطبيعية، وهناك مئات بل آالف من الرس

 .الكالم يف هذا املجالالعلوم الطبيعّية مليئة بذكر ما للعامل الطبيعي من النظام املعجب. فال حاجة إىل تطويل 

إالّ عن  ًا هكذا شأنه يمتنع صدورهوأّما الثانية: فهي أّن العقل بعد ما الحظ النظام وما يقوم عليه من املحاسبة والتقدير والتوازن واالنسجام، حيكم بالبداهة بأّن أمر

ّدة العمياء الصاّمء، فإّن تصّور مفهوم النظم وأّنه مالزم للمحاسبة والعلم يكفي فاعل قادر عليم ذي إرادة وقصد، ويستحيل حتّققها صدفة وتبعًا حلركات فوضوّية للام

 .هييات العقليةيف التصديق بأّن النظم ال ينفك عن وجود ناظم عامل أوجده، وهذا عىل غرار حكم العقل بأّن كّل ممكن فله عّلة موجدة، وغري ذلك من البد

 برهان النظم يف الوحي ااِلهلي

(النظم إهتاممًا بالغًا، وهناك آيات كثرية من القرآن تدعو ااِلنسان إىل مطالعة الكون وما فيه من النظم وااِلتقان حّتى هيتدي إىل 1ااِلهلي قد أعطى برهان ) إّن الوحي

 .وجود اّللّ تعاىل وعلمه وحكمته

 :نرى أّن القرآن الكريم يلفت نظر ااِلنسان إىل الّسري يف اآلفاق واالَنفس ويقول

 وقادرًا جيب أن تكون عاملاً  إّن برهان النظم متفّرع عىل قانون العّلية، وإّن كّل حادثة فلها عّلة حمدثة ال حمالة، وحينئٍذ يقع الكالم يف صفات تلك العّلة، فهل (1)

ا ما يرتئيه القرآن الكريم واالَحاديث ااِلسالمية يف وخمتارًا أو ال جيب ذلك؟ وبرهان النظم بصدد إثبات وجود هذه الصفات لعّلة احلوادث الكونية وفاعلها، وهذ

 . الدعوة إىل مطالعة الكون والتفّكر يف آياته
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ُه احَلق  ﴿ ْم َأنَّ َ هَلُ  (1) .﴾َسنُِرهْيِْم آياتِنا يِف اآلفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحّتى َيَتَبنيَّ

 :ويقول

امواِت َواالَ َْرِض()  (6. ) ُقِل اْنُظُروا ماذا يِف السَّ



 :ويقول

ْيِل َوالنَّهاِرَواْلُفْلِك اّلتي جَتْري يِف اْلَبْحِر باِم َينَْفعُ ﴿ امواِت َواالَ َْرِض َواْختاِلِف اللَّ امِءِمْن ماٍء َفَأْحيا بِِه االَ َْرَض َبْعَد َموهِتا َوبَ  إِنَّ يف َخْلِق السَّ ثَّ النّاَس َو ما َأْنَزل اّللُّ ِمَن السَّ

امِء َواالَ َْرِض آلياٍت لَِقوٍم َيْعِقُلونَ  فِيها ِمْن ُكلِّ  ِر َبنْيَ السَّ حابِاملَُْسخَّ ياِح َوالسَّ ْيِف الرِّ ٍة َوَترْصِ  (3) . ﴾دابَّ

 :ويقول

ُروا يِف َأْنُفِسِهمْ ﴿  (4) . ﴾َأَو مَلْ َيَتَفكَّ

 :ويقول أيضاً 

ونَ ﴿  (5) . ﴾َويِف َأْنُفِسُكْم َأَفال ُتْبرِصُ

 : _ معليه السال _وقال عيل 

 أال ينظرون إىل صغري ما خلق؟ كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه،»

 .54فصلت :  (1)

 .141يونس:(2)

 .143البقرة:(3)

 .8الروم : (4)

 .61الذاريات: (5)
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يف دّبت عىل البرص وال بمستدرك الفكر، كوفلق له الّسمع والبرص، وسّوى له العظم والبرش، ُأنظروا إىل النّملة يف صغر جّثتها ولطافة هيئتها ال تكاد تنال بلحظ 

ها لربدها ويف ِوْرِدها لَصْدرها ) ر وجحد املدبِّر...1أرضها وصّبت عىل رزقها، تنقل احلّبة إىل جحرها وتعّدها يف مستقرها، جتمع يف حرِّ  (6«. )(.. فالويل ملن أنكر املقدِّ

 :تلميذه املفّضل بن عمريف ما أماله عىل  _عليه السالم  _وقال ااِلمام الصادق 

املبنّي  ه بعقلك وجدته كالبيتأّول العرب واالَدّلة عىل الباري جّل قدسه، هتيئة هذا العامل وتأليف أجزائه ونظمها عىل ما هي عليه، فإّنك إذا تأّملت بفكرك ومّيزت»

البساط، والنجوم مضيئة كاملصابيح، واجلواهر خمزونة كالذخائر، وكّل يشء فيه لشأنه املعّد فيه مجيع ما حيتاج إليه عباده، فالّسامء مرفوعة كالّسقف، واالَرض ممدودة ك

ل مجيع ما فيه، ورضوب النبات مهيئة ملآربه، وصنوف احليوان مرصوفة يف مصاحله ومناف  .عهمعّد، وااِلنسان كاململَّك ذلك البيت، واملَُخوَّ



. «وحكمة ونظام ومالئمة، واّن اخلالق له واحد، وهو الذي أّلفه ونّظمه بعضاً إىل بعض جّل قدسه وتعاىل جّدهففي هذا داللة واضحة عىل أّن العامل خملوق بتقدير 

(4) 

 .الصدر بالتحريك رجوع املسافر من مقصده، أي جتمع يف أّيام التمّكن من احلركة الَّيام العجز عنها (1)

 .وصف رائع خللقة النحل واخلّفاش والطاووس يستدل به عىل وجود اخلالق وقدرته وعلمه _م عليه السال _، هذا ولاِلمام 185ّنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .46|4بحار االَنوار:  (3)
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 إشكاالت وااِلجابة عنها

م( يف كتابه 1444ـ 1411)إّن هناك إشكاالت طرحت حول برهان النظم جيب علينا ااِلجابة عنها، واملعروف منها ما طرحه ديفويد هيوم الفيلسوف االنكليزي 

 :( وهي سّتة إشكاالت كام ييل1« )املحاورات»

 ااِلشكال االَّول

ا ال توجد إالّ بصانع ت البرشّية فرأينا اّّن إّن برهان النّظم ال يتمّتع برشائط الربهان التجريبي، الَّنه مل جيّرب يف شأن عامل آخر غري هذا العامل، صحيح اّنا جّربنا املصنوعا

جياده، وهلذا ال ة خلقه وإكام يف البيت والسفينة والّساعة وغري ذلك، ولكنّنا مل نجّرب ذلك يف الكون، فإّن الكون مل يتكّرر وجوده حّتى يقف ااِلنسان عىل كيفيعاقل 

 .يمكن أن يثبت له عّلة خالقة عىل غرار املصنوعات البرشّية

بأن يكون املالك فيه هو تعميم احلكم عىل أساس املامثلة الكاملة بني االَشياء املجّربة وغري املجّربة، وليس أيضاً  واجلواب عنه: اّن برهان النظم ليس برهانًا جتريبّياً 

ت سلة من املحاسبابعد سلمن مقولة التمثيل الذي يكون املالك فيه التشابه بني فردين، بل هو برهان عقيل حيكم العقل فيه بأمر بعد مالحظة نفس اليشء وماهيته، و

 .العقلية من دون متثيل أو إرساء حكم، كام يتّم ذلك يف التمثيل والتجربة

 من، وأّما احلكوكون إحدى مقّدمتيه حّسّية ال يّّض بكون الربهان عقليًا، فإّن دور احلّس فيه ينحرص يف إثبات املوضوع، أي إثبات النظم يف عامل الكو

 .«هيوم»ص إفرتاضيني، وقد نرش الكتاب املذكور بعد وفاة الكتاب مَوّلف عىل شكل حوار بني ثالثة أشخا (1)
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ة متساوية يف أضالعه االَربعواالستنتاج يرجع إىل العقل ويبتني عىل حماسبات عقلية، وهو نظري ما إذا ثبت باحلس اّّناهنا مرّبعًا، فإّن العقل حيكم من فوره بأّن 

 .الطول

بمقّدماته الثالث، أعني: الرتابط والتناسق واهلدفّية، وبني دخالة الشعور والعقل، فعندما يالحظ ما يف جهاز العني مثالً من النظام فالعقل يرى مالزمة بّينة بني النظم 

لق عظيم، الحتياجه فعل خاا من بمعنى حتّقق أجزاء خمتلفة كاّمً وكيفًا، وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيام بينها و يتحّقق اهلدف اخلاص منه، حيكم بأّّن 

 .إىل دخالة شعور وعقل وهدفّية وقصد



 ااِلشكال الثاين

خالق الكون، كالزالزل إّن هناك يف عامل الطبيعة ظواهر وحوادث غري متوازنة خارجة عن النظام وهي التّتفق مع النظام املّدعى وال مع احلكمة اّلتي يوصف هبا 

 .والطوفانات

ن ع ااِلشكال ال صلة له بمسألة النظم فاّن ما تعّد من احلوادث الكونّية رشورًا كالزالزل والطوفانات هلا نظام خاص يف صفحة الكون، ناشئةواجلواب عنه: اّن هذا 

 (1) علل وأسباب معّينة تتحّكم عليها حماسبات ومعادالت خاّصة وقد وّفق ااِلنسان إىل اكتشاف بعضها وإن بقى بعض آخر منها جمهوالً له بعد.

نظم هو النظم الغائي، ن الفإن قلت: كون الرشور الطبيعية تابعًا لقوانني كونية وناشئًا عن أسباب طبيعية خاّصة راجع إىل النظم العيّل، والنظم املقصود يف برها (1)

 .والرشور توجب اختالل النظم هبذا املعنى

االَشياء تّتجه إىل غاية خمصوصة وكامل مناسب هلا، وإن كان قد يتخّلف بعروض مانع عن الوصول قلت: حقيقة النظم الغائي هي اّن هناك تالئم وانسجام سائد يف 

 .إىل الغاية كام يف فرض الرشور، ومثل هذا الفعل يسّمى عندهم باطاًل، ال فاقدًا للغاية

 
22 

اّلذي بصدد إثبات اّن هناك مبدئًا وفاعاًل لعامل الطبيعة ذا علم و قدرة وإرادة، وأّما وأّما اّنـها مالئمة ملصالح ااِلنسان أو غري مالئمة له، فال صلة له بربهان النظم 

 .سائر صفاته كالوجوب الذايت، والعدل واحلكمة ونحوها فاِلثباهتا طرق ُأخر، وسيجيء البحث عنها يف الفصول القادمة فانتظره

 ااِلشكال الثالث

 عامل الطبيعة حاصل من قبل عامل كامن يف نفس الطبيعة، أي اّن النظام يكون ذاتّيًا للامّدة؟ إذ لكّل ماّدة خاصّية معّينة ال ماذا يمنع من أن نعتقد بأّن النظام السائد يف

 .تنفّك عنها، وهذه اخلواص هي التي جعلت الكون عىل ما هو عليه اآلن من النظام

إىل مرحلة معّينة من التكامل اخلاّص والنظام املعنّي ـ عىل فرض صّحة هذا القول ـ ال أن تتحّسب ويرّده اّن غاية ما تعطيه خاصّية املاّدة هي أن تبلغ بنفسها فقط 

 . اخلواّص واالَنظمةملتنافرة يفللمستقبل وتتهّيأ للحاجات الطارئة، وال أن تقيم حالة عجيبة ورائعة من التناسق وااِلنسجام بينها وبني االَشياء املختلفة والعنارص ا

ئة تتحّرك نحو اهليال ملا ذكرناه، وهو مثال واحد من آالف االَمثلة يف هذا الكون، هب أّن خاصّية اخللّية البرشّية عندما تستقّر يف رحم املرأة، هي أن ولنأت بمث

بًا للمستقبل وهتي َوًا حلاج ملاّدة، وهو اّنه اته القادمة ال يمكن أن يستند إىل خاصّية ااجلنينية، ثّم تصري إنسانًا ذا أجهزة منّظمة، ولكن هناك يف الكون يف جمال ااِلنسان حتس 

وحّية مناسبة  أجهزهتا البدنية والرقبل أن تتواجد اخللّية البرشّية يف رحم االَ ُّم وجدت املرأة ذات تركيبة وأجهزة خاّصة تناسب حياة الطفل ثّم حتدث لالَ ُّم تطّورات يف

 .حلياة الطفل وتطّوراته
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 نعترب كّل هذا التحّسب من خواّص اخللّية البرشّية، وما عالقة هذا بذاك؟ هل يمكن أن



( حرفًا، فلو اّن أحدًا قال: إّن لكّل حرف من هذه احلروف صوتاً 14تتكّون من )« أفالطون كان فيلسوفاً »وللمزيد من التوضيح نأيت بمثال آخر ونقول: إّن مجلة

 .ة ذلك احلرف ملا قال جزافاً خاّصًا ُيتّص به، وإّن هذا الصوت هو خاّصي

و ن املتكلم من املعاين، هولكن لو قال بأّن هناك وراء صوت كّل حرف و خاّصيته أمرًا آخر وهو التناسق والتناسب واالنسجام اّلذي يَوّدي إىل بيان ما يوجد يف ذه

تكب خطأ كبرياً واّدعى أمراً سخيفًا، فإّن خاصية كّل حرف هي صوته اخلاص كون أفالطون فيلسوفًا، واّن هذا التناسق هو خاصّية كّل حرف من هذه احلروف، فقد ار

 .«أفالطون كان فيلسوفاً »به وال يستدعي احلرف هذا التناسق، مع أّنه يمكن أن تتشّكل وينشأ من هذه احلروف آالف االَشكال واالَنظمة االَ ُخرى غري نظام 

أحرف ذات أصوات خمتلفة وخواّص متنّوعة، فكيف بالكون والنظام الكوين العاّم املَوّلف من ماليني املواّد  فإذا مل يصّح هذا يف مجلة صغرية مرّكبة من عّدة

 !واخلواّصواالَنظمة اجلزئّية املتنوعة؟

 ثالثة إشكاالت ُأخرى هليوم

 ه؟من أين نثبت اّن النظام املوجود فعاًل هو النظام االَكمل، الَّنا مل نالحظ مشاهبه حتى نقيس ب .1

 من يدري لعّل خالق الكون جّرب صنع الكون مرارًا حتى اهتدى إىل النظام الفعيل؟ .2
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 .وصف هبالو فرضنا اّن برهان النظم أثبت وجود اخلالق العامل القادر، بيد اّنه ال يدّل مطلقًا عىل الصفات الكاملية كالعدالة والرمحة اّلتي ي .3

ناشئة من عدم الوقوف عىل رسالة برهان النظم ومدى ما يسعى إىل إثباته، اّن رسالة برهان النظم تتلّخص يف إثبات اّن النظام واجلواب عنها: اّن هذه ااِلشكاالت 

 .رالسائد يف الكون ليس ناشئًا من الصدفة وال من خاّصية ذاتية للامّدة العمياء، بل وجد بعقل وشعور وحماسبة وختطيط، فله خالق عامل قاد

ّن النظام املوجود هل هو ا اخلالق الصانع هو اّللّ الواجب الوجود االَزيل االَبدي أم ال، واّن علمه بالنظام االَحسن هل هو ذايت فعيل أو إنفعايل تدرجيي، واواّما اّن هذ

ورد من االستناد إىل براهني ُأخرى مثل برهان ااِلمكان أحسن نظام أو ال ؟ فهي ممّا ال يتكّفل بإثباته هذا الربهان وال اّنه يف رسالته وال مقتضاه، بل البّد يف هذا امل

اّن النظام الكياين ناشَى جيي، ووالوجوب واالستناد بقواعد عقلية بدهيية أو مربهنة مذكورة يف كتب الفلسفة والكالم، مثل اّن علمه تعاىل ذايت فعيل وليس بانفعايل تدر

 .ين العلمي أكمل نظام ممكن، إىل غري ذلك من االَ ُصول الفلسفيةعن النظام الرّباين ومطابق له، وذلك النظام الرّبا

 
25 

2 

 برهان ااِلمكان والوجوب

 :تقرير هذا الربهان يتوّقف عىل بيان ُأمور

اخلارج، فهذا هو الواجب االَمر االَّول: تقسيم املوجود إىل الواجب واملمكن، وذلك الَّن املوجود إّما أن يستدعي من صميم ذاته رضورة وجوده ولزوم حتّققه يف 

 .غريهلذاته، وإّما أن يكون متساوي النسبة إىل الوجود والعدم وال يستدعي يف حّد ذاته أحدمها أبدًا، وهو املمكن لذاته، كأفراد ااِلنسان و



وجود، لعقل حيكم بالبداهة عىل أّن ما ال يستدعي يف حّدذاته الاالَمر الثاين: كّل ممكن حيتاج إىل عّلة يف وجوده، وهذا من البدهييات التي ال يرتاب فيها ذو ُمسكة، فإّن ا

 .يتوقف وجوده عىل أمر آخر وهو العّلة، وإالّ فوجوده ناش من ذاته، هذا خلف

 .االَمر الثالث: الدور ممتنع، وهو عبارة عن كون اليشء موجدًا لثان ويف الوقت نفسه يكون اليشء الثاين موجدًا لذاك اليشء االَّول

ء الواحد، يف حالة ينتج كون اليشامتناعه اّن مقتىض كون االَّول عّلة للثاين، تقّدمه عليه وتأّخر الثاين عنه، ومقتىض كون الثاين عّلة لاَلّول تقّدم الثاين عليه، ف وجه

 .واحدة وبالنسبة إىل يشء واحد، متقّدمًا وغري متقّدم ومتأّخرًا وغري متأّخر وهذا هو اجلمع بني النقيضني
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جة توّقف خر فتكون النتيإّن امتناع الدور وجداين ولتوضيح احلال نأيت بمثال: إذا اّتفق صديقان عىل إمضاء وثيقة واشرتط كّل واحد منهام اِلمضائها، إمضاء اآل

 .ااِلنسان بالوجدان وراء دركه بالربهانإمضاء كلٍّ عىل إمضاء اآلخر، وعند ذلك لن تكون تلك الورقة ممضاة إىل يوم القيامة، وهذا ممّا يدركه 

توقف )أ( وصف ااِلمكان، بأن ياالَمر الرابع: التسلسل حمال، وهو عبارة عن اجتامع سلسلة من العلل واملعاليل املمكنة، مرتتبة غري متناهية، ويكون الكّل متَّساًم ب

 .ة ليست بممكنة وال معلولةعىل )ب( و )ب( عىل )ج( و )ج( عىل )د( وهكذا من دون أن تنتهي إىل علّ 

لعّلة التي ة معلولة، فام هي اوالدليل عىل استحالته اّن املعلولّية وصف عاّم لكّل جزء من أجزاء السلسلة، فعندئذ يطرح هذا السَوال نفسه: إذا كانت السلسلة اهلائل

ال يكون معلوالً، وإالّ يلزم إنقطاع السلسلة وتوّقفها عند نقطة خاّصة، وهي أخرجتها من كتم العدم إىل عامل الوجود؟ واملفروض اّنه ليس هناك يشء يكون عّلة و

 .املوجود الذي قائم بنفسه وغري حمتاج إىل غريه وهو الواجب الوجود بالذات

ا إىل أجزاء الثاين، والثاين بالثالث، وهكذ فإن قلت: إّن كّلمعلول من السلسلة متقّوم بالعّلة التي تتقّدمه ومتعّلق هبا، فاجلزء االَّول من آخر السلسلة وجد باجلزء

عىل هذا ااِلمكان واملعلولية، ووحلقاٍت غري متناهية، وهذا املقدار من التعّلق يكفي لرفع الفقر واحلاجة. قلت: املفروض اّن كّل جزء من أجزاء السلسلة ُمتَّسم بوصف 

ر ااِلفاضة وااِلجياد بااِلستقالل، فالبّد أن يكون هناك عّلة وراء هذه السلسلة ترفع فقرها وتكون فوصف العّلية له ليس باالَصالة واالستقالل، فليس لكّل حلقة دو

 .سنادًا هلا

 
27 

ملعلوم اّن اع االَصفار، ومن ولتوضيح احلال نمّثل بمثال وهو اّن كّل واحدة من هذه املعاليل بحكم فقرها الذايت، بمنزلة الصفر، فاجتامع هذه املعاليل بمنزلة إجتام

حالصفر بإضافة أصفار متناهية أو غري متناهية إليه ال ينتج عددًا، بل جيب أن يكون إىل جانب هذه االَصفار عدد صحيح قائم بالذات حتى ي ًا لقراءة تلك كون مصحِّ

 .االَصفار

ّقق املعلول بال عّلة، وإّما عدم وجود يشء يف اخلارج رأسًا، وكالمها فقد خرجنا هبذه النتيجة وهي اّن فرض علل ومعاليل غري متناهية مستلزم الَحد أمرين: إّما حت

 .بدهيي ااِلستحالة

 تقرير برهان ااِلمكان



 :إىل هنا متّت املقّدمات اّلتي يبتني عليها برهان ااِلمكان، وإليك نفس الربهان

وتنعدم وحتدث وتفنى ويطرأ عليها التبّدل والتغري، إىل غري ذلك من احلاالت اّلتي هي ال شّك اّن صفحة الوجود مليئة باملوجودات ااِلمكانية، بدليل اّّنا توجد 

 .آيات ااِلمكان وسامت االفتقار

 :وأمر وجودها ال ُيلو عن الفروض التالية

 .(ال عّلة لوجودها، وهذا باطل بحكم املقّدمة الثانية )كّل ممكن حيتاج إىل عّلة .1

 .(وبالعكس، وهو حمال بمقتىض املقّدمة الثالثة)بطالن الدورالبعض منها عّلة لبعض آخر  .2

 بعضها معلول لبعض آخر وذلك البعض معلول آلخر من غري أن .3
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 .(ينتهي إىل عّلة ليست بمعلول، وهو ممتنع بمقتىض املقّدمة الرابعة )استحالة التسلسل

 .واجب الوجود لذاته وهو املطلوب وراء تلك املوجودات ااِلمكانية عّلة ليست بمعلولة بل يكون .4

ها خالية عن حها العقل وفاّتضح اّنه ال يصّح تفسري النظام الكوين إالّ بالقول بانتهاء املمكنات إىل الواجب لذاته القائم بنفسه، فهذه الصورة هي التي يصحِّ  يعد 

 .الااِلشكال، وأّما الصور الباقية، فكّلها تستلزم املحال، واملستلزم للمحال حم

 برهان ااِلمكان يف الذكر احلكيم

 :هيشء آخر أشار بقولوقد ُأشري يف الذكر احلكيم إىل شقوق برهان ااِلمكان، فإىل أّن حقيقة املمكن حقيقة مفتقرة ال متلك لنفسها وجودًا وحتّققًا وال أّي 

َا النّاُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء إىَِل اّللِّ َو اّللُّ ُهَو اْلغَ ﴿ ميُد يا َأهي   (1) . ﴾نِي  احْلَ

 :ومثله قوله سبحانه

ُه ُهَو َأْغنى َوَأْقنى﴿  (2) . ﴾َوَأنَّ

 :وقوله سبحانه

 (3) . ﴾َواّللُّ اْلَغنِي  َوَأْنُتُم اْلُفَقراءُ ﴿

 وإىل أّن املمكن ومنه ااِلنسان ال يتحّقق بال عّلة، وال تكون عّلته نفسه،

 .15فاطر :  (1)



 .38النجم :  (2)

 .48حمّمد : (3)
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 :أشار سبحانه بقوله

 (1) . ﴾َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ يَشٍء َأْم ُهُم اخْلالُِقونَ ﴿

 :وإىل أّن املمكن ال يصّح أن يكون خالقًا ملمكن آخر باالَصالة وااِلستقالل ومن دون ااِلستناد إىل خالق واجب أشار بقوله

امواِت َواالَ َْرَض َبْل ﴿  (2) . ﴾ال ُيوقِنُونَ  َأْم َخَلُقوا السَّ

 إجابة عن إشكال

 . يتحّقق بال عّلةيشء القد استشكل عىل القول بانتهاء املمكنات إىل عّلة أزلّية ليست بمعلول، بأّنه يستلزم ختصيص القاعدة العقلية، فإّن العقل حيكم بأّن ال

 يف ذاهتا وجودًا وال عدمًا، إذ احلاجة إىل العّلة، ليس من خصائص املوجود بام هو موجود، واجلواب: اّن القاعدة العقلّية ختتص باملوجودات ااِلمكانية اّلتي ال تقتيض

 جياد إىل ما يكون الوجود عنيبل هي من خصائص املوجود املمكن، فإّنه حيث ال يقتيض يف حدِّ ذاته الوجود وال العدم، البدَّ له من عّلة توجده، وجيب انتهاء أمر ااِل 

 .ودىل غريه، ملا تقّدم من إقامة الربهان عىل امتناع التسلسل، فاالشتباه نشأ من الغفلة عن وجه احلاجة إىل العّلة وهو ااِلمكان ال الوجذاته وال حيتاج إ

 .45الطور : (1)

 .44الطور :  (2)
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 برهان احلدوث

ّيته يف عىل وجود اّلّل سبحانه وأزل _عليه السالم  _استدّل به إمام املوّحدين عيل من الرباهني التي ُيستدّل هبا عىل إثبات وجود خالق الكون، برهان احلدوث، وقد 

 : _ عليه السالم _مواضع من كلامته وخطبه التوحيدية، منها قوله 

 (1)«.قه وبحدوث خلقه عىل وجودهاحلمد ّللّ اّلذي ال تدركه الشواهد، وال حتويه املشاهد، وال تراه النواظر، وال حتجبه السواتر، الداّل عىل قدمه بحدوث خل»

، هذا  كان حادثًا واحتاج إىل حمدثيعني اّن حدوث العامل يدّل عىل حمِدث له وهو اّللّ تعاىل، وإذا كان العامل بوصف كونه حادثًا خملوقًا له تعاىل، فهو قديم أزيل، وإالّ 

 .خلف



 تعريف احلدوث وأقسامه

 :بالعدم وهو عىل قسمنياحلدوث وصف للوجود باعتبار كونه مسبوقًا 

 .مساالَّول: احلدوث الزماين وهو مسبوقّية وجود اليشء بالعدم الزماين كمسبوقّية اليوم بالعدم يف أمس ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم يف أ

 .185ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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املوجودات املمكنة التي هلا الوجود بعّلة خارجة من ذاهتا، وليس هلا يف ماهيتها وحّد والثاين: احلدوث الّذايت وهو مسبوقّية وجود اليشء بالعدم يف ذاته، كجميع 

 (1ذاهتا إالّ العدم، هذا حاصل ما ذكروه يف تعريف احلدوث وتقسيمه إىل الزماين والذايت والتفصيل يطلب من حمّله. )

 :الذايت راجع إىل برهان ااِلمكان والوجوب، فلنرّكز الربهان هنا عىل احلدوث الّزماين فنقولثّم إّن مرجع احلدوث الذايت إىل ااِلمكان الذايت، فاالستدالل باحلدوث 

 العلوم الطبيعّية وحدوث احلياة يف عامل املاّدة

عنى ذلك ملية طبيعية معاكسًة لذلك، ومأثبت العلم بوضوح أّن هناك انتقاالً حرارّيًا مستمّرًا من االَجسام احلاّرة إىل االَجسام الباردة، وال تتحّقق يف عامل الطبيعة ع

 :ذلكاّن الكون يّتجه إىل درجة تتساوى فيها مجيع االَجسام من حيث احلرارة وعند ذلك لن تتحّقق عمليات كيميائّية أو طبيعّية، ويستنتج من 

 .استهالك طاقات املاّدة، وانضباب ظاهرة احلياة املاّدية منذ زمن بعيدإّن احلياة يف عامل املاّدة أمر حادث وهلا بداية، إذ لو كانت موجودًا أزليًا وبال إبتداء لزم 

 :ُأستاذ علم الفيزياء بقوله« فرانك آلن»وإىل ما ذكرنا أشار 

يكن للعامل  ة احلياة، فلو ملأثبت اّن العامل ال يزال يّتجه إىل نقطة تتساوى فيها درجة حرارة مجيع االَجسام، وال توجد هناك طاقة مَوثِّرة لعمليّ « ترموديناميا»قانون»

مس املرشقة والنجوم واالَرض  بداية وكان موجودًا من االَزل لزم أن يقىض للحياة أجلها منذ أمٍد بعيٍد، فالشَّ

 .4، الفصل 6الحظ بداية احلكمة: املرحلة  (1)
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، فليس العامل إالخّملوقًا حادثاً املليئة من الظواهر احليوّية وعملياهتا أصدق شاهد عىل أّن العامل حدث يف زمان   (1«. )معنيَّ

 تقرير برهان احلدوث

(ولُيضمَّ إليها االَصل البدهيي العقيل وهو اّن كّل أمر غري ذايت معلَّل، 6ممّا تقّدم تبيَّنت صغرى برهان احلدوث وهي اّن احلياة يف العامل املاّدي حادث، فليس بذايت له، )

حمدث وخالق، فام هو املحدث حلياة املادة؟ إّما هي نفسها أو غريها؟ولكّن الفرض االَّول باطل، الَّن املفروض اّّنا كانت قبل حدوث  كام اّن كّل حادث البّد له من

 .حلياة هلاجد للامّدة وحمدث اهو املواحلياة هلا فاقدة هلا، وفاقد اليشء يستحيل أن يكون معطيًا له، فال مناص من قبول الفرض الثاين، فهناك موجود آخر وراء عامل املاّدة 



هل هو ممكن أو واجب، وحادث أو  إىل هنا تّم دور احلدوث الزماين يف الربهان، وأنتج اّن هناك موجودًا غري ماّدي، حمدثًا هلذا العامل املاّدي، واّما اّن ذلك املحدث

 .ل املتقّدم بياّناقديم، فالبّد اِلثباته من اللجوء إىل برهان ااِلمكان وامتناع الدور والتسلس

 .«جان كلورمونسام».حيتوي الكتاب عىل مقاالت من أربعني من املتمهرين يف العلوم املختلفة ، مجعها العامل املسيحي 61اثبات وجود خدا)فاريس(:  (1)

عظيم صدر ريق أدّق منه اكتشفها الفيلسوف ااِلسالمي الإثبات احلدوث الزماين للعامل املاّدي ال ينحرص فيام ذكر يف املتن من طريق العلم التجريبي، بل هناك ط (2)

 يسبقنا قد علَّمناك وهديناك طريقًا عرشيًا مل»قّدس رّسه ـ عىل ضوء ما أثبته من احلركة اجلوهرية للامّدة، قال يف رسالة احلدوث بعد إثبات احلركة اجلوهرية: _املتأهلني 

ـ  38الرسائل:  ـ« ت حدوث العامل اجلسامين بجميع ما فيه من الّساموات واالَرضني وما بينهام حدوثًا زمانيًا جتّدديًا...أحد من املشهورين هبذه الصناعة النظرية يف إثبا

 .«اّللّ خالق الكون»ولشيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظّله ـ حتقيق جامع حول مسألة احلركة اجلوهرية وما يرتتب عليها من حدوث عامل املاّدة، راجع كتاب 
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 ااِلجابة عن شبهة رسل

 :وما يرتتب عليه من حدوث العامل املاّدي، قال« ترموديناميا»إّن لربترند رسل هاهنا شبهة جيب أن نجيب عنها وهي: اّنه بعد ااِلشارة إىل قانون 

قوانني واالستنتاج العيلِّ يف العلوم غري جائز إالّ إذا انطبقت عليه الال يصّح أن يستنتج منه أّن العامل خملوق خلالق وراءه، الَّن استنتاج وجود اخلالق استنتاج عيّل »

 عّلة حمدثة، من فرض حدوثه بال العلمية، ومن املعلوم استحالة إجراء العملّية التجريبّية عىل خلقة العامل من العدم، ففرض كون العامل خملوقاً خلالق حمدث، ليس أوىل

 (1«. )نني العلمّية املشهودة لنافاّن الفرضني مشرتكان يف نقض القوا

ل لتجريبّية، والثانية: االَصواجلواب عنها: اّن برهان احلدوث ـ كام عرفت ـ متشّكل من مقّدمتني، االَ ُوىل: حدوث العامل، وهذا نتيجة واضحة من االَبحاث العلمية ا

اق العلم التجريبي رأسًا وتنطبق عليها قوانينها، فإن كان مراد رسل من تساوي فرض العقيل البدهيي، وليس هذا مستفادًا من االَبحاث العلمية، بل هو خارج عن نط

يد يف أمثال هو احلاكم الفرخملوقية العامل وفرض وجوده صدفًة أّّنام خارجتان عن نطاق العلوم التجريبّية، فصحيح، لكنّهام غري متساويني عند العقل الرصيح اّلذي 

عن نطاق العلوم التجريبّية احلسّية، فكأّن رسل رفض العقل والرباهني العقلّية وحرص طريق االستدالل عىل طريقة احلّس واالستقراء  هذه االَبحاث العقلية اخلارجة

 .والتجربة، كام هو خمتار مجيع الفالسفة احلّسّيني االَوروبّيني وغريهم، وقد برهن عىل فساد هذا املبنى يف حمّله

 .113جهان بيني علمي )فاريس(: (1)
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 الفصل الثالث

 التوحيد و مراتبه

 :انهسبح حيتّل التوحيد املكانة العليا يف الرشائع الساموية، فكان أّول كلمة يف تبليغ الرسل الدعوة إىل التوحيد و رفض الثنوية والرشك، يقول



ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اّللَّ ﴿  (1) .﴾...َواْجَتنُِبوا الّطاُغوَت َوَلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأمَّ

 :يد، وهيوالَجل ذلك جيب عىل ااِلهلي الرتكيز عىل مسألة التوحيد أكثر من غريها، واستيفاء الكالم فيه موقوف عىل البحث حول أهمِّ مراحل التوح

 .التوحيد يف الذات .1

 .التوحيد يف الصفات .2

 .التوحيد يف اخلالقية .3

 .الربوبيةالتوحيد يف  .4

 .التوحيد يف العبادة .5

 :وإليك دراسة املواضيع املتقّدمة

 .44النحل : (1)
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1 

 التوحيد يف الذات

د ليس له مثل وال نظري، وقد الذات وعن دّية يعربَّ عن االَّول بأح يعنى بالتوحيد يف الذات أمران: االَّول اّن ذاته سبحانه بسيط ال جزء له، والثاين اّن ذاته تعاىل متفرِّ

 : _ عليهم السالم _الثاين بواحدّيته . وقد ورد يف روايات أهل البيت 

 (1) .«اّنه تعاىل واحد أحدّي املعنى»

 الربهان عىل بساطة ذاته تعاىل

 :اعلم أّن الرتكيب عىل أقسام

 .الرتكيب من االَجزاء العقلية فقط .1

 .والصورة واالَجزاء العنرصيةالرتكيب منهام ومن االَجزاء اخلارجية كاملاّدة  .2

 .الرتكيب من االَجزاء املقدارية كأجزاء اخلط والسطح. واملّدعى اّن ذاته تعاىل بسيط ليس بمركب من االَجزاء مطلقاً  .3

 .نه يف الصفات السلبيةوالدليل عىل أّنه ليس مرّكبًا من االَجزاء اخلارجية واملقدارية اّنه سبحانه منّزه عن اجلسم واملاّدة كام سيوافيك البحث ع



 .6، احلديث 11التوحيد، للشيخ اجلليل الصدوق :الباب  (1)
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 (1تي هي اجلنس والفصل.)والربهان عىل عدم كونه مركبًا من االَجزاء العقلية هو اّن واجب الوجود بالذات ال ماهية له، وما ال ماهية له ليس له أجزاء عقلية الّ 

ث يعنه تعاىل هبذا املعنى هو اّن املاهّية من حيث هي هي، مع قطع النظر عن غريها، متساوية النسبة إىل الوجود والعدم، فكّل ماهّية من حوالوجه يف انتفاء املاهية 

 .هي، تكون ممكنة، فام ليس بممكن، ال ماهّية له واّللّ تعاىل بام اّنه واجب الوجود بالذات، ال يكون ممكنًا بالذات فال ماهّية له

 :وحدانيته دالئل

 التعّدد يستلزم الرتكيب

ب ك، وذلك يستلزم تركلو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان يف كوّنام واجبي الوجود، فالبّد من متّيز أحدمها عن اآلخر بيشء وراء ذلك االَمر املشرت

االمتياز، وقد عرفت اّن واجب الوجود بالذات بسيط ليس مرّكبًا ال من االَجزاء العقلية وال كّل منهام من شيئني: أحدمها يرجع إىل ما به االشرتاك، واآلخر إىل ما به 

 .اخلارجية

 رصف الوجود ال يتثنّى وال يتكّرر

 جتّردت إذاقد تبنّي اّن واجب الوجود بالذات ال ماهّية له، فهو رصف الوجود، وال ُيلط وجوده نقص وفقدان، ومن الواضح اّن كّل حقيقة من احلقائق 

احلقيقية ويعربَّ عنها بالذات واحلقيقة أيضًا، وثانيهام ما يكون به اليشء هو هو بالفعل، أي اهلوّية، و « ما»اّن املاهية تطلق عىل معنيني: أحدمها ما يقال يف جواب  (1)

 .املراد من نفي املاهية عنه سبحانه هو املعنى االَّول
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 .يمكن أن تثنّى وتعّدد عن أّي خليط وصارت رصف اليشء، ال

 . نظري وهو املطلوبوعىل هذا، فإذا كان سبحانه ـ بحكم اّنه ال ماهّية له ـ وجودًا رصفًا، ال يتطّرق إليه التعّدد، ينتج اّنه تعاىل واحد ال ثاين له وال

 التوحيد الذايت يف القرآن واحلديث

 :ويقول« القّهارّية»ه بـإّن القرآن الكريم عندما يصف اّللّ تعاىل بالوحدانية، يصف

 (1) . ﴾ ُهَو اّللُّ اْلواِحُد اْلَقّهارُ ﴿

ليه، فإذا كان قاهرًا من كّل وهبذا املضمون آيات متعّددة ُأخرى يف الكتاب املجيد، وما ذلك إالّ الَّن املوجود املحدود املتناهي مقهور للحدود والقيود احلاكمة ع

 .حمدودية تالزم وصف القاهريةاجلهات مل تتحّكم فيه احلدود، فالاّل 

 : ومن هنا يتضح اّن وحدته تعاىل ليست وحدة عددية وال مفهومية، قال العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ



باحلّد الذي يمّيز الفرد عن ر إّن كاًل من الوحدة العددية كالفرد الواحد من النوع، والوحدة النوعية كااِلنسان الذي هو نوع واحد يف مقابل االَنواع الكثرية، مقهو»

ّله من يعرضه باطل، فلاآلخر والنوع عن مثله، فإذا كان تعاىل ال يقهره يشء وهو القاهر فوق كّليشء، فليس بمحدود يف يشء، فهو موجود ال يشوبه عدم، وحّق ال 

 (6«. )كّل كامل حمضه

 3الزمر : (1)

 .بتلخيص 8 6ـ  88|4امليزان : (2)
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 .عندما سئل عن وحدانّيته تعاىل، ذكر للوحدة أربعة معان، اثنان منها ال يليقان بساحته تعاىل واثنان منها ثابتان له _عليه السالم  _املوّحدين علّيًا ثّم إّن إمام 

 :أّما الّلذان ال يليقان بساحته تعاىل، فهام: الوحدة العددية والوحدة املفهومية حيث قال

ل إّنه ثالث قا عليه، فقول القائل واحد يقصد به باب االَعداد، فهذا ماال جيوز، الَّن ما ال ثاين له ال يدخل يف باب االَعداد، أما ترى اّنه كفر منفأّما الّلذان ال جيوزان »

نا وتعاىل عن ذلك  .«ثالثة، وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من اجلنس، فهذا ما ال جيوز الَّنه تشبيه وجّل رب 

 :وأّما اللذان ثابتان له تعاىل، فهام: بساطة ذاته، وعدم املثل والنظري له، حيث قال

 (1. )«جود وال عقل وال وهم...وأّما الوجهان الّلذان يثبتان فيه، فقول القائل: هو واحد ليس له يف االَشياء شبه... واّنه عّز وجّل أحدّي املعنى... ال ينقسم يف و»

 :حيد ُأشري إىل هذين املعنيني، فإىل املعنى االَّول، ُأشري بقوله تعاىلثّم إّن يف سورة التو

 . ﴾ُقْل ُهَو اّللُّ َأَحٌد ﴿

 :وإىل املعنى الثاين بقوله تعاىل

 . ﴾َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد ﴿

 .4، احلديث 4التوحيد للصدوق: الباب  (1)
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 نظرّية التثليث عند النصارى

من االعتقاد به، ويف  ياملسيحيني يف كتبهم الكالمّية حتكي عن أّن االعتقاد بالتثليث من املسائل االَساسية التي تبنى عليها عقيدهتم، وال مناص الَيِّ مسيحإّن كلامت 

 .عني الوقت يعتربون أنفسهم موّحدين غري مرشكني، واّن ااِلله يف عني كونه واحدًا ثالثة ومع كونه ثالثة واحد أيضاً 



فإّّنا فوق التجربيات احلسّية  حي،وأقىص ما عندهم يف تفسري اجلمع بني هذين النقيضني هو اّن عقيدة التثليث عقيدة تعّبدّية حمضة وال سبيل إىل نفيها وإثباهتا إالّ الو

 .وااِلدراكات العقلّية املحدودة لاِلنسان

 نقد هذه النظرية

إىل الوحي من طريق االَناجيل مردود، الَّّنا ليست كتبًا ساموية، بل تدّل طريقة كتابتها عىل أّّنا ُأّلفت بعد رفع املسيح إىل  ويالحظ عليه أّوالً: أّن استناد هذه النظرية

 .اّللّ سبحانه أو بعد صلبه عىل زعم املسيحيني، والشاهد اّنه وردت يف آخر االَناجيل االَربعة كيفية صلبه ودفنه ثّم عروجه إىل السامء

متمّيز عن البقية، و ذلك اّن عقيدة التثليث بالتفسري املتقّدم مشتملة عىل التناقض الرصيح، إذ من جانب يعّرفون كّل واحد من اآلهلة الثالثة بأّنه متشّخصأضف إىل 

 !حة الوحي ااِلهلي؟ويف الوقت نفسه يعتربون اجلميع واحدًا حقيقة ال جمازًا، أفيمكن االعتقاد بيشء يضاّد بداهة العقل، ثّم إسناده إىل سا

 :حانهواحدة منهام ساحته سب وثانيًا: نسأل ما هو مقصودكم من االَقانيم واآلهلة الثالثة اّلتي تتشّكل منها الطبيعة ااِلهلية الواحدة، فإّن هلا صورتني ال تناسب
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واحد منها يف تشّخص ووجود خاص، ويكون لكّل واحد من هذه االَقانيم  أن يكون لكّل واحد من هذه اآلهلة الثالثة وجودًا مستقالً عن اآلخر بحيث يظهر كّل  .1

 .أصل مستقل وشخصية خاصة مميزة عاّم سواها

 .لكن هذا هو االعتقاد بتعّدد ااِلله الواجب بذاته، وقد وافتك أدّلة وحدانيته تعاىل

من هذه االَ ُمور الثالثة، وهذا هو القول برتّكب ذات الواجب، وقد عرفت بساطة ذاته أن تكون االَقانيم الثالثة موجودة بوجود واحد، فيكون ااِلله هو املرّكب  .2

 (1تعاىل.)

 تِّّسب خرافة التثليث إىل النرصانية

ّن عبادة بني إرسائيل للعجل ني، إري املضلّ إّن التاريخ البرشي يرينا اّنه طاملا عمد بعض أتباع االَنبياء ـ بعد وفاة االَنبياء أو خالل غياهبم ـ إىل الرشك والوثنية، حتت تأث

ب خرافة التثليث إىل العقيدة النرصانية ب _عليه السالم  _يف غياب موسى  د عأظهر نموذج ملا ذكرناه وهو ممّا أثبته القرآن والتاريخ، وعىل هذا فال عجب إذا رأينا تِّس 

 .وغيابه عن أتباعه _عليه السالم  _ذهاب السيد املسيح 

 :م يرّصح بأّن التثليث دخل النرصانية بعد رفع املسيح، من العقائد اخلرافية السابقة عليها، حيث يقول تعاىلإّنالقرآن الكري

 .فإن قلت: إّّناهنا تفسريًا آخر للتثليث وهو اّن احلقيقة الواحدة ااِلهلية تتجىّل يف أقانيم ثالثة (1)

أن تصري بذلك ثالث ذوات كّل منها واجدة لكامل احلقيقة ااِلهلية، وهذا ينايف التوحيد الذايت. والثاين أن قلت: جتيّل تلك احلقيقة فيها ال ُيلو عن وجهني: االَّول، 

نّاه ليس من التثليث الذي يتب تكون الذات الواجدة لكامل االَ ُلوهية واحدة وهلا جتّليات صفاتية وأفعالية ومنها املسيح وروح القدس، وهذا وإن كان صحيحًا إالّ أّنه

 . سيحيون يف يشءامل
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ْم بَِأْفواِهِهْم ُيضاِهُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل ق﴿  (1) . ﴾اَتَلُهُم اّللُّ َأّنى ُيوَ َْفُكونَ َوقاَلِت النَّصارى املَِسيُح اْبُن اّللِّ ذلَِك َقْوهُلُ

م يف الربمهانية واهلندوكّية قبل ميالد السّيد املسيح بمئات السنني، فقد جتىّل الرّب االَزيل االَبدي لدهيلقد أثبتت االَبحاث التارُيية أّن هذا التثليث كان يف الديانة 

 :ثالثة مظاهر وآهلة

 .(برامها )اخلالق .1

 .(فيشنوا )الواقي .2

 .(سيفا )اهلادم .3

 :قال« غستاف لوبون»وبذلك يظهر قّوة ما ذكره الفيلسوف الفرنيس 

صبحت خليطًا من أ املسيحية تطّورها يف القرون اخلمسة االَ ُوىل من حياهتا، مع أخذ ما تيِّّس من املفاهيم الفلسفية والدينية اليونانية والرشقية، وهكذالقد واصلت »

القدس، مكان  جديدًا مكّونًا من االَب واالبن وروح املعتقدات املرصية وااِليرانية التي انترشت يف املناطق االَ ُوروبية حوايل القرن االَّول امليالدي فاعتنق الناس تثليثاً 

 (6«. )التثليث القديم املكّون من ]نروبى تر[ و]وزنون[ و]نرو[

 .44التوبة : (1)

 .(قّصة احلضارة، ويل دورانت )معارص (2)
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 التوحيد يف الصفات

 :قولنياختلف ااِلهليون يف كيفية إجراء صفات اّللّ الذاتية عليه سبحانه عىل 

 .واختاره احلكامء ااِلهليون وعليه مجهور املتكّلمني من ااِلماميّة واملعتزلة وغريمها _عليهم السالم  _االَّول: عينية الصفات مع الذات، وهذا ما تبنّاه أئّمة أهل البيت 

 :فيد يف هذا املجالوالثاين: زيادهتا عىل الذات وهو خمتار املشبِّهة من أصحاب الصفات واالَشاعرة، قال الشيخ امل

وهذا مذهب ااِلمامية كاّفة إّن اّللّ عّز وجّل اسمه حّي لنفسه ال بحياة، واّنه قادر لنفسه وعامل لنفسه ال بمعنى كام ذهب إليه املشبِّهة من أصحاب الصفات ... »

مة(وأكثر املرجئة ومجهور الزيدية ومجاعة من أصحاب احلديث وامل1واملعتزلة إالّ من سّميناه )  (6«.)كِّ

 .أي صفة زائدة كالعلم والقدرة« ال بمعنى»يعني حياة زائدة عىل الذات، وقوله:« ال بحياة»قوله: 



 إذا عرفت ذلك فاعلم: اّن الصحيح هو القول بالعينّية، فإّن القول بالزيادة

 .املراد أبو هاشم اجلّبائي (1)

 .54أوائل املقاالت : (2)
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العلم باالَشياء وخلقه إّياها إىل ُأمور خارجة عن ذاته، فهو يعلم بعلم هو سوى ذاته، وُيلق بقدرة هي خارجة عن حقيقته وهكذا،  يستلزم افتقاره سبحانه يف

نه، الَّن فقر واحلاجة عال ترفع ال والواجب بالذات منّزه عن االحتياج إىل غري ذاته، واالَشاعرة وإن كانوا قائلني بأزلّية الصفات مع زيادهتا عىل الذات، لكّن االَزلية

 : _ عليه السالم _املالزمة غري العينية، قال ااِلمام عيل 

رنه قرنه و من ق وكامل ااِلخالص له نفي الصفات عنه، لشهادة كّل صفة اّّنا غري املوصوف، وشهادة كّل موصوف اّنه غري الصفة، فمن وصف اّللّ سبحانه فقد»

 (1«.)جّزأه فقد جهله فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جّزأه، ومن

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام الصادق 

نا والعلم ذاته وال معلوم، والسمع ذاته وال مسموع، والبرص ذاته وال مبرص، والقدرة ذاته وال مقدور»  (6«. )مل يزل اّللّ جّل وعّز رب 

بوي املعروف إىل تسع وتسعني، فكيف جيتمع ذلك مع القول بالعينّية ووحدة الذات فإن قلت: ال شّك اّن ّللّ تعاىل صفات وأسامء خمتلفة ُأّنيت يف احلديث الن

 والصفات؟

ّله علاًم من الكامل يكون فيها كقلت: كثرة االَسامء والصفات راجعة إىل عامل املفهوم، مع أّن العينية ناظرة إىل مقام الواقع العيني، وال يمتنع كون اليشء عىل درجة 

 له ملك فينتزع منه باعتبارات خمتلفة صفات متعّددة متكّثرة، وهذا كام اّن ااِلنسان اخلارجي مثاًل بتامم وجوده خملوق ّللّ سبحانه، ومعلووقدرة وحياة ومع ذ

 .ّنج البالغة: اخلطبة االَ ُوىل (1)

 .1، احلديث 11التوحيد للصدوق: الباب  (2)
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 .وجزء آخر بكونه خملوقًا أو مقدورًا، بل كّله معلوم وكّله خملوق، وكّله مقدور ومقدور له، من دون أن ُيّص جزء منه بكونه معلوماً 

 :ثّم إّن الشيخ االَشعري استدّل عىل نظرية الزيادة بوجهني

علم ه أن يقول إّنه عامل، فتعنّي أن يكون عاملًا باالَّول: اّنه يستحيل أن يكون العلم عاملًا، أو العامل علاًم، ومن املعلوم اّن اّللّ عامل، ومن قال: إّن علمه نفس ذاته ال يصّح ل

 (1يستحيل أن يكون هو نفسه. )



ت والصفة وال شّك يف مغايرة الذا يالحظ عليه: أّن احلكم باستحالة احتاد العلم والعامل وعينيتهام مأخوذ عاّم نعرفه يف ااِلنسان ونحوه من املوجودات املمكنة يف ذاهتا

 .يصّح تِّّسيته إىل الواجب الوجود بالذات، فإذا قام الربهان عىل العينية هنا، فال استحالة يف كون العلم عاملًا وبالعكسيف هذا املجال، ولكن ال 

 (6الثاين: لو كان علمه سبحانه عني ذاته لصّح أن نقول: يا علم اّللّ اغفر يل وارمحني. )

ال غري، فيصري املعنى يا علاًم هو اّللّ، ومن املعلوم جواز ذلك عقاًل ورشعًا، كام يقال: يا عدل و يا حكمة ويراد بيانّية « يا علم اّللّ»يالحظ عليه: أّن ااِلضافة يف قولنا: 

 (4منه الواجب عّز اسمه، وهناك أدّلة ُأخرى لاَلشاعرة عىل إثبات نظرّيتهم، والكّلمخدوشة كام اعرتف بذلك صاحب املواقف.)

 للصفات مطلقًا وقائلون بنيابة الذات عن ثّم إّن املشهور اّن املعتزلة نافون

 .، باختصار44اللمع : (1)

 .148االَبانة : (2)

 .34ـ35|8راجع رشح املواقف : (3)
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ملفيد اآلنف ا لك كالم الشيخالصفات، ولكنّه ال أصل له، فاملنفي عندهم هو الصفات الزائدة االَزلية، ال أصل الصفات فهم قائلون بالعينية كااِلمامية، ويدّل عىل ذ

 (1الذكر، نعم يظهر القول بالنيابة من عّباد بن سليامن وأيب عيل اجلبائي. )

 .646ـ 641|4للوقوف عىل آرائهم يف هذا املجال راجع امللل و النحل لشيخنا االَ ُستاذ السبحاين ـ دام ظّله ـ : (1)
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 التوحيد يف اخلالقية

 نيف الكون خالق أصيل إالّ اّللّ سبحانه، وأّن املوجودات ااِلمكانية خملوقة ّللّ تعاىل وما يتبعها من االَفعال واآلثار، حتى ااِلنسادّلت الرباهني العقلّية عىل أّنه ليس 

 .وما يصدر منه، مستندة إليه سبحانه بال جماز وشائبة عناية، غاية االَمر أّن ما يف الكون خملوق له إّما باملبارشة أو بالتسبيب

 سبحانه، قائمة باّللّعرفت من أّنه سبحانه هو الواجب الغني، وغريه ممكن بالذات، وال يعقل أن يكون املمكن غنيًا يف ذاته وفعله عن الواجب، فكام اّن ذاته  وذلك ملا

 . حّد ذاته، يعد املسألة بدهيّيةفهكذا فعله، وهذا ما يعرّب عنه بالتوحيد يف اخلالقية. ومن عرف املمكن حّق املعرفة واّنه الفقري الفاقد لكّل يشء يف

 :الواردة يف هذا املجال هذا ما لدى العقل، وأّما النقل فقد تضافرت النصوص القرآنية عىل أّن اّللّ سبحانه هو اخلالق، وال خالق سواه. وإليك نامذج من اآليات

ٍء َوُهَو اْلواِحُد الَقّهارُ ﴿  (1) . ﴾ ُقِل اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ



ٍء َوكِيٌل ﴿ ٍء َوُهَو َعىل ُكلِّ يَشْ  (2) . ﴾اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ

 .14الرعد : (1)

 .46الزمر : (2)
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ٍء ال إِلَه إاِلّ ُهوَ ﴿ ُكْم خالُِق ُكلِّ يَشْ  (1) . ﴾ ذلُِكُم اّللُّ َرب 

ءٍ ﴿  (2) . ﴾َأّنى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه صاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

َا النّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اّللِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن خالٍِق َغرْيُ اّللّ﴿  (3) .﴾يا َأهي 

 .إىل غري ذلك من اآليات القرآنية الداّلة عىل ذلك

 موقف القرآن الكريم جتاه قانون العّلية

 يعرتف بأّن النظام ااِلمكاين نظام االَسباب واملسّببات، فإّن املتأّمل يف الذكر احلكيم ال يشّك إّناالمعان يف اآليات الكريمة يدفع ااِلنسان إىل القول بأّن الكتاب العزيز 

 ادّنا،هلا وبحارها وبرارهيا وعنارصها ومعيف أّنه كثرياً ما يسند آثاراً إىل املوضوعات اخلارجية واالَشياء الواقعة يف دار املاّدة، كالسامء وكواكبها ونجومها، واالَرض وجبا

كريم، فمن أنكر إسناد والسحاب والرعد و الربق والصواعق واملاء واالَعشاب واالَشجار و احليوان وااِلنسان، إىل غري ذلك من املوضوعات الواردة يف القرآن ال

 :يف هذا املجال القرآن آثار تلك االَشياء إىل أنفسها فإّنام أنكره بلسانه وقلبه مطمئن بخالفه، وإليك ذكر نامذج من اآليات الواردة

امِء ماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثَّمراِت ِرْزقًا َلُكمْ ﴿ .1  (4) . ﴾َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

 3من سورة السجدة واآلية:  64فقد رّصح يف هذه اآلية بتأثري املاء يف تكّون الثمرات والنباتات، فإّن الباء يف قوله: )بِِه( بمعنى السببية، ونظريها اآلية: 

 .46املَومن : (1)

 .141االَنعام :  (2)

 .4فاطر : (3)

 .66البقرة : (4)
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 .من سورة الرعد، وغريها من اآليات



امِء َكْيَف َيشاءُ ﴿ .2 ياَح َفُتثرُِي َسحابًا َفَيْبُسُطُه يِف السَّ  (1) . ﴾اّللُّ اّلِذْي ُيْرِسُل الرِّ

 .الرياح حتّرك السحاب وتسوقها من جانب إىل جانب، فالرياح أسباب وعلل تكوينية حلركة السحاب وبسطها يف السامءفقوله سبحانه:)َفُتثرُِي َسحابًا( رصيح يف أّن 

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِْيٍج ﴿ .3  (2) . ﴾َوَتَرى االَ َْرَض هاِمَدًة َفإِذا َأْنَزلْنا َعَلْيَها املْاَء اْهَتزَّ

 . املاء يف اهتزاز االَرض وربوهتا، ثّم ترّصح بإنبات االَرض من كّل زوج هبيجفاآلية ترّصح بتأثري

ْم يف َسبِيِل اّللِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل ﴿ .4  (3).﴾َمَثُل الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُ

 .فاآلية تسند إنبات السنابل السبع إىل احلبَّة

ونمّوه  هندها القرآن إىل ااِلنسان ال تقوم إالّ به، وال يصّح إسنادها إىل اّللّ سبحانه بحدودها وبال واسطة كأكله ورشبه ومشيه وقعوده ونكاحثّم إّن هناك أفعاالً أس

 .وفهمه وشعوره ورسوره وصالته وصيامه، فهذه أفعال قائمة بااِلنسان مستندة إليه، فهو اّلذي يأكل ويرشب و ينمو ويفهم

 .ااِلنسان فاعاًل هلذه االَفعال وعّلة هلا فالقرآن يعّد 

 .38الروم : (1)

 .5احلج : (2)

 .641البقرة : (3)
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 الطاعة ان دور يف ذلك املجال وتأثري يفكام اّن يف القرآن آيات مشتملة عىل االَوامر والنواهي ااِلهلّية، وتدّل عىل جمازاته عىل تلك االَوامر والنواهي، فلو مل يكن لاِلنس

 والعصيان فام هي الغاية من االَمر والنهي وما معنى اجلزاء والعقوبة؟

 التفسري الصحيح للتوحيد يف اخلالقية

ام اّن يد يف اخلالقية. ك تنايف التوحإّن املقصود من حرص اخلالقية باّللّ تعاىل هو اخلالقية عىل سبيل االستقالل وبالذات، وأّما اخلالقية املأذونة من جانبه تعاىل فهي ال

آلثار الطبيعية واالَفعال مل الكون جتري عليه ااملراد من السببية ااِلمكانية )أعّم من الطبيعّية وغريها( ليست يف عرض السببية ااِلهلية، بل املقصود اّن هناك نظاماً ثابتًا يف عا

فليس كّلفاعل مبدًأ لكّل فعل، كام ليس كّل فعل وأثر صادرًا من كّل مبدأ فاعيل، كّل البرشية، فلكّل يشء أثر تكويني خاّص، كام اّنلكّل أثر وفعل مبدًأ فاعليًا خاّصًا، 

الكوين  ية العاّم اجلاري يف النظامذلك بإذن منه سبحانه، فهو اّلذي أعطى السببّية للنّار كام أعطى هلا الوجود، فهي تَوّثر بإذن وتقدير منه سبحانه، هذا هو قانون العلّ 

 .ّس والتجربة وتبتني عليه حياة ااِلنسان يف ناحية العلم و العملاّلذي يَوّيده احل



صّحة قانون العّلية واملعلولية  اّلة عىلوهبذا البيان يرتفع التنايف البدئي بني طائفتني من اآليات القرآنية، الطائفة الداّلة عىل حرص اخلالقية باّللّ تعاىل، والطائفة الد

غريبة، والشاهد عىل صّحة هذا اجلمع، لفيف من اآليات وهي التي تسند اآلثار إىل أسباب كونية خاّصة ويف عني الوقت تسندها إىل اّللّ واستناد اآلثار إىل مبادئها ال

 سبحانه، وكذلك تسند بعض االَفعال إىل ااِلنسان أو غريه من

 
51 

 :سبحانه، وإليك فيام ييل نامذج من هذه الطائفةذوي العلم والشعور، ويف الوقت نفسه تسند نفس تلك االَفعال إىل مشيَّته 

 :اّن القرآن الكريم أسند حركة السحاب إىل الرياح وقال .1

ياَح َفُتثرُِي َسحاباً ﴿  (1) . ﴾اّللُّ الَّذي ُيْرِسُل الرِّ

 :كام أسندها إىل اّللّ تعاىل وقال

َعُله ُركاماً َأمَلْ َتَر َأنَّ اّللَّ ُيْزِجْي َسحابًا ُثمَّ ُيوَ َلُِّف َبيْ ﴿  (2) . ﴾نَُه ُثمَّ جَيْ

 :القرآن يسند ااِلنبات تارة إىل احلّبة ويقول .2

 (3) . ﴾َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل ﴿

 :وقال

 (4) . ﴾َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبيٍج ﴿

 :وُأخرى إىل اّللّ تعاىل ويقول

امِء ماًء َفَأْنَبْتنا بِهِ ﴿  (5) . ﴾َحدائَِق ذاَت هَبَْجةٍ  َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السَّ

 :اّنه تعاىل نسب تويّف املوتى إىل املالئكة تارة وإىل نفسه ُأخرى فقال .3

ْتُه ُرُسُلنا﴿  (6) . ﴾َحّتى إِذا جاَء َأَحَدُكُم املَْوُت َتَوفَّ

 :وقال

 .38الروم : (1)

 .34النور :  (2)



 .641البقرة :  (3)

 .5احلج : (4)

 .44النمل:  (5)

 .41االَنعام : (6)
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 (1) . ﴾اّللُّ َيَتَوىفَّ االَ َْنُفَس ِحنَي َمْوهِتا﴿

 :اّن الذكر احلكيم يصفه سبحانه بأّنه الكاتب الَعامل عباده و يقول .4

 (2) . ﴾َواّللُّ َيْكُتُب ما ُيَبيُِّتونَ ﴿

 :ولكن يف الوقت نفسه ينسب الكتابة إىل رسله ويقول

 (3) . ﴾َيْكُتُبونَ  َبىل َوُرُسُلنا َلَدهْيِمْ ﴿

 :ال شّك اّن التدبري كاخللقة منحرص يف اّللّ تعاىل، والقرآن يأخذ من املرشكني االعرتاف بذلك و يقول .5

ُر االَ َْمَر َفَسَيُقوُلوَن اّللُّ﴿  (4) . ﴾َوَمْن ُيَدبِّ

 :و ـ مع ذلك ـ يرّصح بمدّبرّية غري اّللّ سبحانه حيث يقول

 (5) . ﴾َفاملَُدبِّراِت َأْمراً ﴿

 :إّن القرآن يشري إىل كلتا النسبتني )أي نسبة الفعل إىل اّللّ سبحانه وإىل ااِلنسان( يف مجلة ويقول .6

 (6) . ﴾َوما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولكِنَّ اّللَّ َرمى﴿

 .ْيَت( ومع ذلك يسلبه عنه ويرى أّنه سبحانه الرامي احلقيقيصىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ بالرمي وينسبه إليه حقيقة ويقول:)إِْذ َرمَ  _فهو يصف النبي االَعظم 

 .36الزمر :  (1)

 .81النساء : (2)

 .84الزخرف : (3)



 .41يونس : (4)

 .5النازعات : (5)

 .14االَنفال : (6)
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ة فيه اّن اخلالقية باالَصالة وبالذات وعىل وجه االستقالل منحرصهذه املجموعة من اآليات ترشدك إىل النظرية احلّقة يف تفسري التوحيد يف اخلالقية وهو ـ كام تقّدم ـ 

ليته تعاىل ، بل يف يف عرض فاع سبحانه، وغريه من االَسباب الكونّية والفواعل الشاعرة إّنام تكون مَوثرات وفواعل بإذنه تعاىل و مشيَّته، وليست سببّيتها وفاعليتها

 .طوهلا

 ااِلجابة عن شبهات

كّلم تّيته تعاىل عاّمة جلميع االَشياء واحلوادث، وكّل ما يف صفحة الوجود يستند إليه سبحانه، وعندئٍذ تطرح إشكاالت أو شبهات جيب عىل املقدعرفت أّن خالق

 :ااِلجابة عنها، وهي

 .ألف. شبهة الثنوّية يف خلق الرشور

 .ب. شبهة استناد القبائح إىل اّللّ تعاىل

 .اديةج. شبهة اجلرب يف االَفعال ااِلر

 ألف. الثنوية وشبهة الرشور

دمها إىل مبدأ واحد، ، فال يصّح استنانسب إىل الثنوية القول بتعّدد اخلالق، واستدّلوا عليه بام يشاهد يف عامل املاّدة من الرشور والباليا، قالوا: إّن الرش يقابل اخلري

 .رشورفزعموا اّن هناك مبدأين: أحدمها: مبدأ اخلريات، وثانيهام: مبدأ ال

 الرّش أمر قيايس

 صفةام تّتصف بإذا كانت هناك ظاهرة ليست هلا صلة وثيقة بحياة ااِلنسان، أو ال تَوّدي صلته هبا إىل اختالل يف حياته فال تتصف بالرّش والبالء، إنّ 
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 .يتّّضر به بوجهالرّشّية إذا أوجبت نحو اختالل يف حياة ااِلنسان بحيث يوجب هالكة نفسه أو ما يتعّلق به أو 

اخلري، اِلضافة ال يّتصف إالّ بومن املعلوم أّن هذه النسبة وااِلضافة متأّخرة عن وجود ذلك املوجود أو تلك احلادثة، فلو حتّققت الظاهرة وقطع النظر عن املقايسة وا

جود آخر، إذا عرفت ذلك فاعلم: أّنام يستند إىل اجلاعل أّوالً وبالذات، هو بمعنى أّن وجود كّل يشء يالئم ذاته، وإّنام يأيت حديث الرّش إذا كانت هناك مقايسة إىل مو



سة أحد الظاهرتني  املنتزع من مقايوجوده النفيس، واملفروض أّن وجود كّل من املقيس واملقيس إليه، ال يتصفان بالرّش والبالء، بل باخلري والكامل، وأّما الوجود ااِلضايف

 .عيًا حمتاجًا إىل مبدأ حيّققهامع االَ ُخرى فليس أمرًا واق

 :وإىل ما ذكرنا أشار احلكيم السبزواري بقوله

ة إّياه، وثانيهام ئم لعّلته املقتضيكّل وجود ولو كان إمكانيًا خري بذاته وخري بمقايسته إىل غريه، وهذه املقايسة قسامن: أحدمها مقايسته إىل عّلته، فإّن كّل معلول مال»

 (1«. )عرضه ممّا ينتفع به، ويف هذه املقايسة الثانية يقتحم رشٌّ ّما يف بعض االَشياء الكائنة الفاسدة يف أوقات قليلةمقايسته إىل ما يف 

 الرش عدمي

 عند وقوع بالرّش  ذي يسّمىهناك حتليل آخر للشبهة وهو ما نقل عن أفالطون وحاصله: أّن ما يسّمى بالرّش من احلوادث و الوقائع يرجع عند التحليل إىل العدم، فالّ 

 القتل ليس إالّ انقطاع حياة البدن الناشَى عن قطع عالقة النفس عن

 .، غرر يف دفع شبهة الثنوية1، الفريدة 4هـ(:رشح املنظومة: املقصد 1686احلكيم السبزواري )م (1)
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وزوال ما كان موجوداً له عند الصّحة من التعادل الطبيعي يف االَعضاء واالَجهزة البدن، وما يسّمى بالرش عند وقوع املرض ليس إالّ االختالل الواقع يف أجهزة البدن 

 .البدنية

 .وكذلك سائر احلوادث التي تّتصف بالبلّية و الرّشّية

 .ومن املعلوم أّن الذي حيتاج إىل الفاعل املفيض هو الوجود، وأّما العدم فليس له حظ من الواقعّية حتى حيتاج إىل املبدأ اجلاعل

 :وإىل هذا أشار احلكيم السبزواري يف منظومة حكمته

 والرّشّ أعدام فكم قد ضّل من

 (1يقول باليزدان ثّم االَهرمن )

 :وقال العاّلمة الطباطبائي

لوجود ّن عّلة العدم عدم،كام اّن عّلة اإّن الرشور إّنام تتحّقق يف االَ ُمور املادّية وتستند إىل قصور ااِلستعدادات عىل اختالف مراتبها، ال إىل إفاضة مبدأ الوجود، فا

 .وجود

تعداده لّذي تلّبس به من الوجود حسب اسفاّلذي تعّلقت به كلمة ااِلجياد وااِلرادة ااِلهلّية وشمله القضاء بالذات يف االَ ُمور التي يقارّنا يشء من الرّش إّنام هو القدر ا

مستندًا إىل عدم قابليته وقصور استعداده، نعم ينسب إليه اجلعل وااِلفاضة بالعرض ملكان نوع من االحتاد بينه وبني  ومقدار قابليته، وأّما العدم اّلذي يقارنه فليس إالّ 

 (6الوجود اّلذي يقارنه.)



 .املصدر نفسه (1)

 .بترصف قليل 188ـ 184|14امليزان: (2)
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 ب. التوحيد يف اخلالقية وقبائح االَفعال

هه سبحانه من كّل قبح وشنيرّبام يقال االلتزام   .بعمومية خالقيته تعاىل لكّل يشء يستلزم إسناد قبائح االَفعال إليه تعاىل، وهذا ينايف تنز 

إىل اّللّ تعاىل  لثانية، وما يستندواجلواب أّن لاَلفعال جهتني، جهة الثبوت والوجود، وجهة استنادها إىل فواعلها باملبارشة، فعنوان الّطاعة واملعصية ينتزع من اجلهة ا

 .هي اجلهة االَ ُوىل، واالَفعال هبذا اللحاظ مّتصفة باحلسن واجلامل، أي احلسن التكويني

عقل فعال الَحكام الوبعبارة ُأخرى: عنوان احلسن والقبح املنطبق عىل االَفعال الصادرة عن فاعل شاعر خمتار، هو الذي يدركه العقل العميل بلحاظ مطابقة االَ 

 .مها، وهذا احلسن والقبح يرجع إىل الفاعل املبارش للفعلوالرشع وعد

بار ال يّتصف هبذا االعت نعم أصل وجود الفعل ـ مع قطع النظر عن مقايسته إىل حكم العقل أو الرشع ـ يستند إىل اّللّ تعاىل و ينتهي إىل إرادته سبحانه، والفعل

 .بالقبح، فإّنه وجود والوجود خري وحسن يف حّد ذاته

 :سبحانهقال 

ٍء َخَلَقهُ ﴿  (1) . ﴾ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ يَشْ

 :وقال

ءٍ ﴿  (2) . ﴾اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ

 .فكّل يشء كام اّنه خملوق، حسن، فاخللقة واحلسن متصاحبان ال ينفّك أحدمها عن اآلخر أصالً 

 .الفصل املختّص بذلكوأّما ااِلجابة عن شبهة اجلرب عىل القول بعموم اخلالقية فسيوافيك بياّنا يف 

 .4السجدة : (1)

 .46الزمر :  (2)
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4 



 التوحيد يف الربوبّية

 :يستفاد من الكتاب العزيز اّن التوحيد يف اخلالقية كان موضع الوفاق عند الوثنّيني قال سبحانه

مواِت َواالَ َْرَض َلَيُقوُلنَّ اّللُّ﴿  (1) . ﴾َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 .48ومثله يف سورة الزمر اآلية 

 :وقال سبحانه

 (2) . ﴾َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اّللُّ َفَأّنى ُيوَ َْفُكونَ ﴿

 بطل التوحيد والنجوم يف عرص وأّما مسألة التوحيد يف التدبري فلم تكن أمرًا مسّلاًم عندهم، بل الرشك يف التدبري كان شائعًا بني الوثنيني، كام اّن عبدة الكواكب

ون ومنه ااِلنسان، بري الككانوا من املرشكني يف أمر التدبري، حيث كانوا يعتقدون بأّن االَجرام العلوية هي املترّصفة يف النظام السفيل من العامل واّن أمر تد« إبراهيم»

نجد اّن إبراهيم يرّد عليهم بإبطال ربوبيتها عن طريق ااِلشارة إىل ُأفوهلا وغروهبا، يقول  فّوض إليها فهي أرباب هلذا العامل ومدّبرات له ال خالقات له، والَجل ذلك

 :سبحانه حاكيًا عنه

 .65لقامن :  (1)

 .84الزخرف : (2)
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ّضآّلنَي* لَفَلاّم َرَءا اْلَقَمَر باِزغًا قاَل هذا َريبِّ َفَلاّم َأَفَل قاَل َلئِْن مَلْ هَيِْدين َريبِّ الَ َُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم اَفَلاّم َجنَّ َعَلْيِه الَّْيُل َرَءا َكْوَكبًا قاهَلذا َريبِّ َفَلاّم َأَفَل قاَل ال ُأِحب  اآلفِلنَِي* ﴿

ْمَس باِزَغًة قاَل هذا َريبِّ هذا َأْكرَبُ َفَلاّم َأَفَلْت قاَل َيا َقْوِم إيِنِّ َبِريٌء مِمّا ُترْشِ   (1) . ﴾ُكونَ َفَلاّم َرَءا الشَّ

استعمل كلمة الرّب يف إحتجاجه مع املرشكني، ومل يستعمل كلمة اخلالق، للفرق الواضح بني التوحيدين وعدم إنكارهم التوحيد يف  _عليه السالم  _ترى أّنه 

 (6االَّول وإرصارهم عىل الرشك يف الثاين. )

 ما هي حقيقة الربوبية والتدبري؟

بمعنى املترّصف واملدّبر واملتحّمل أمر تربية اليشء، وحقيقة التدبري جعل يشء عقيب آخر وتنظيم االَشياء وتنسيقها بحيث يتحقق بذلك لفظة الرّب يف لغة العرب 

يل واملسّببات دبر املعال مطلوب كّل منهام وحتصل له غايته املطلوبة له، وعىل هذا فحقيقة تدبريه سبحانه ليست إالّ خلق العامل وجعل االَسباب والعلل بحيث تأيت

 :االَسباب وعقيب العلل، فيَوّثر بعض أجزاء الكون يف البعض اآلخر حّتى يصل كّل موجود إىل كامله املناسب وهدفه املطلوب، يقول سبحانه

نَا الَّذي َأْعطى ُكلَّ يَشٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهدى﴿  (3).﴾َرب 

 .48ـ  44االَنعام :  (1)



من سورة يونس ونحوها، لكنّهم  41الرسالة وإن كانوا معرتفني بربوبيته تعاىل بالنسبة إىل التدبري الكيّل لنظام العامل، كام يستفاد من اآلية واملرشكون يف عرص  (2)

 .من سورة مريم 81من سورة يس، و اآلية  43كانوا معتقدين بربوبية ما يعبدونه من اآلهلة كام يدّل عليه بعض اآليات القرآنية، كاآلية 

 .54طه :  (3)
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 ما هو املراد من التوحيد يف الربوبّية؟

و كان يف عامل الكون ها إليه سبحانه، ولالتوحيد يف الربوبّية هو االعتقاد بأّن تدبري احلياة والكون ومنه ااِلنسان كّلها بيد اّللّ سبحانه واّن مصري ااِلنسان يف حياته كلّ 

 .سبحانه يعملون بأمره ويفعلون بمشيئتهأسباب ومدّبرات له، فكّلها جنود له 

 .يعاً  وترشويقابله الرشك يف الربوبية وهو تصور اّن هناك خملوقات ّللّ سبحانه لكن فّوض إليها أمر تدبري الكون ومصري ااِلنسان يف حياته تكويناً 

الكون،  جرّية واخلشبية ونحوها بل كانوا يعتقدون بكوّنا أصنامًا لآلهلة املدبِّرة هلذاوهاهنا نكتة جيب التنبيه عليها وهي اّن الوثنّية مل تكن معتقدة بربوبّية االَصنام احل

 أوثان وأصنام اآلهلة وتصويرها يفوملّا مل تكن هذه اآلهلة املزعومة يف متناول أيدهيم وكانت عبادة املوجود البعيد عن متناول احلّس صعبة التصور عمدوا إىل جتسيم تلك 

 .وصاروا يعبدوّنا عوضًا عن عبادة أصحاهبا احلقيقية وهي اآلهلة املزعومةمن اخلشب واحلجر 

 دالئل التوحيد يف الربوبّية

 التدبري ال ينفّك عن اخللق .1

سة وتصّوروا أّّنام من تلفان يف الغاية، واحد، مع أّّنام خمنوع  إّن النكتة االَساسية يف خطأ املرشكني تتمّثل يف أّّنم قاسوا تدبري عامل الكون بتدبري ُأمور عائلة أو مَوسَّ

 .فإّن تدبري الكون يف احلقيقة إدامة اخللق وااِلجياد

 
60 

قر معه يف مجيع يستمّر هذا الفتوضيح ذلك: أّن كّل فرد من النظام الكوين بحكم كونه فقريًا ممكنًا فاقد للوجود الذايت، لكن فقره ليس منحرصًا يف بدء خلقته وإّنام 

 .الَمكنة وعىل هذا، فتدبري الكون ال ينفّك عن خلقته وإجياده بل اخللق تدبري باعتبار، والتدبري خلق باعتبار آخراالَزمنة وا

كرية يف االَرض ثّم توليدها االوكسجني يف اهلواء إىل غري ذلك من عرشات االَع ية يف ذاهتا ميائامل الفيزيائية والكيفتدبري الوردة مثالً ليس إالّ تكّوّنا من املواد الس 

فاعالت إالّ طنها، وليست هذه التوليست كّلمنها إالّ شعبة من اخللق، ومثلها اجلنني مذ تكّونه يف رحم االَ ُّم، فال يزال ُيضع لعملّيات التفاعل والنمو حتى ُيرج من ب

 .شعبة من عملّية اخللق وفرع منه

انه بعدما يذكر مسألة خلق الساموات واالَرض يطرح مسألة تسخري الشمس والقمر الذي هو نوع والَجل وجود الصلة الشديدة بني التدبري واخللق نرى أّنه سبح

 :من التدبري، قال تعاىل



ْمَس َواْلَقَمر ُكلٌّ ﴿ َر الشَّ مواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوَّنا ُثمَّ اْسَتوى َعىَل اْلَعْرِش َوَسخَّ ُكْم جَيِْري اِل َ ََجٍل ُمَس  اّللُّ اّلِذي َرَفَع السَّ ُكْم بِلِقاِءَربِّ ُل اآلياِت َلَعلَّ ُر االَ َْمَر ُيَفصِّ ى ُيَدبِّ مًّ

 (1) . ﴾ُتوقِنُونَ 

 .ومن هذا الطريق يوقفنا القرآن الكريم عىل حقيقة التدبري الذي هو نوع من اخللق وقد عرفت أّن ال خالق إالّ اّللّ تعاىل

 إنسجام النظام واتصال التدبري .2

 من الكتاب التكويني العظيم يقودنا إىل وجود نظام إّن مطالعة كّل صفحة

 .6الرعد:  (1)
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د وارتباط وثيق بني أجزائه، ومن املعلوم اّن وحدة النظام وانسجامه وتالئمه ال تتحّقق إالّ إذا كان الكون بأمجعه حتت نظر حاكم ومدبِّر واحد، ولو خضع  موحَّ

صـات الكون اِلرادة مدبِّرين ملا كان من اتصال  التدبري وانسجام أجزاء الكون أّي أثر، الَّن تعّدد املدّبر و املنظِّـم ـ بحكم اختالفهمـا يف الذات أو يف الصفـات واملشخِّ

 .ـ يستلـزم بالّضورة االختالف يف التدبري وااِلرادة، وذلك ينايف االنسجام والتالئم يف أجزاء الكون

 :كاشف عن وحدة التدبري واملدّبر وإىل هذا يشري قوله سبحانهفوحدة النظام وانسجامه وتالصقه وتالئمه 

ٌة إاِلَّ اّللُّ َلَفَسَدتا﴿  (1) . ﴾َلْو كاَنِفيِهام آهِلَ

 : _ عليه السالم _يقول ااِلمام الصادق  _عليهم السالم  _وهذا االستدالل بعينه موجود يف االَحاديث املروية عن أئّمة أهل البيت 

 (2) .«لتدبري وائتالف االَمر عىل أّن املدّبر واحددّل صّحة االَمر وا»

 :وسأله هشام بن احلكم

 ما الدليل عىل أّن اّللّ واحد؟

 : _ عليه السالم _فقال 

ٌة إاِلّ اّللُّ َلَفَسدتا(»  (4« . )إّتصال التدبري ومتام الصنع، كام قال اّللّ عّز وجّل:)َلْو كاَن فِيِهام آهِلَ

 الربوبّية والتدبري باّللّ سبحانه، هي الربوبّية عىل وجهثّم إّن املراد من حرص 

 .66االَنبياء : (1)

 .1، احلديث 44توحيد الصدوق: الباب  (2)



 .6املصدر السابق: احلديث  (3)
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 :االستقالل وبالذات، وذلك ال ينايف وجود مدبرات يف الكون مسخرات ّللّ تعاىل، قال سبحانه

 (1) . ﴾َفاملُْدبِّراِت َأْمراً ﴿

 :وقال سبحانه

 (2) . ﴾َوُهَو اْلقاِهُر َفْوَق ِعباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظةً ﴿

 .فاالعرتاف بمثل هذه املدّبرات ال يمنع من انحصار التدبري االستقاليل يف اّللّ سبحانه

 شَوون التوحيد يف الربوبية

املظاهر الكونية واحلقائق الوجودية فال مدبِّر يف صفحة الوجود، بالذات وعىل وجه االستقالل، سوى اّللّ تعاىل إّن للتوحيد يف الربوبية نطاقًا واسعاً شاماًل جلميع 

 :فهو رّب العاملني ال رّب سواه. فهذا إبراهيم بطل التوحيد يصف التوحيد يف الربوبية بقوله

ُْم َعُدوٌّ يِل إاِلّ َربَّ اْلعاملنََِي* الَِّذي َخَلَقنِ ﴿ َأْطَمُع َأْن  * َوالَِّذيي َفُهَو هَيِْديِن* َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقنِي* َوإِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي*َواّلذي ُيِميُتني ُثمَّ حُيْينِيِ َفإِّنَّ

ْقنِي بِالّصاحِلنيَ  ْيِن* َربِّ َهْبيِل ُحْكاًم َوَأحْلِ  (3) . ﴾َيْغِفَر يِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

 .5النازعات :(1)

 .41االَنعام : (2)

 .84ـ44الشعراء :  (3)
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 :بّية وهيلقية والربووينبغي يف ختام هذا البحث أن نشري إىل ثالثة أقسام هلا أمهّية خاّصة يف حياة ااِلنسان ااِلجتامعية وهي تتفّرع عىل التوحيد يف اخلا

 التوحيد يف احلاكمية .1

النفوس واالَموال، والترّصف يف شَوون املجتمع باالَمر والنهي، والعزل والنصب، والتحديد والتوسيع ونحو ذلك، ومن املعلوم اّن احلاكم هو الذي له تسّلط عىل 

 .هذا حيتاج إىل والية له بالنسبة إىل املسّلط عليه، ولوال ذلك لعّد الترّصف عدوانيًا، هذا من جانب

 كون الوايل مالكًا للموّلـى عليه أو مدّبر ُأموره يف احلياة، وبام اّن ال مالكية الَحد عىل غريه إالّ ّللّ تعاىل وال مدبِّر سواه،ومن جانب آخر الوالية عىل الغري متفّرع عىل 

 .اىلفاّنه اخلالق املوجد للجميع واملدبِّر للكون بأمجعه، فال والية الَحد عىل أحد بالذات سوى اّللّ تعاىل، فحّق الوالية منحرص ّللّ تع



 :قال سبحانه

ُذوا ِمْن ُدونِِه َأولِياَء َفاّللُّ ُهَو اْلَويِل  ﴿ َ  (1) . ﴾َأِم اختَّ

 :وقال سبحانه

قَّ َوُهَو َخرْيُ اْلفاِصلنيَ ﴿ ْكُم إاِلّ ّللِّ َيُقص  احْلَ  (2) .﴾إِِن احْلُ

 :بقوله _عليه السالم  _ااِلمام عيل  و من جانب ثالث: اّن وجود احلكومة واحلاكم البرشي يف املجتمع أمر رضوري كام أشار إليه

 .6الشورى:  (1)

 .54االَنعام : (2)
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 (1«. )البّد للنّاس من أمري بّر أو فاجر»

ااِلنسان ة ويقابله مقابلومن املعلوم اّن ممارسة ااِلمرة وجتسيد احلكومة يف اخلارج ليس من شأنه سبحانه، بل هو شأن من يامثل املحكوم عليه يف النوع ويشافهه 

 من يمّثل مقام ااِلمرة مأذوناً  لاِلنسان، وعىل ذلك، فوجه اجلمع بني حرص احلاكمية يف اّللّ سبحانه ولزوم كون احلاكم واالَمري برشًا كاملحكوم عليه، هو لزوم كون من

 .ته سبحانه ومنبعثة منهاجانبه سبحانه اِلدارة االَ ُمور والترّصف يف النفوس واالَموال، وأن تكون واليته مستمّدة من والي

ري ها منقطعة غوعىل هذا فاحلكومات القائمة يف املجتمعات جيب أن تكون مرشوعّيتها مستمّدة من واليته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه، وإذا كانت عالقت

 .موصولة به سبحانه فهي حكومات طاغوتية ال مرشوعّية هلا

 التوحيد يف الّطاعة .2

ات م بالذن احلاكم والويل، لزوم إطاعته عىل املحكوم واملوىّل عليه، فإّن احلكومة من غري لزوم إطاعة احلاكم تصبح لغوًا، وقد تقّدم اّن احلاكال شّك اّن من شَوو

 .ليس إالّ اّللّ تعاىل

نه،  أحد إالّ بإذنه تعاىل وباستناد حكومته إىل حكومته سبحاوعىل هذا، فليس هناك مطاع بالّذات إالّ هو تعاىل وأّما غريه تعاىل، فبام اّنه ليس له والية وال حكومة عىل

 .فليس له حّق الّطاعة عىل أحد إالّ كذلك

 .34ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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 :قال تعاىل



 (1) . ﴾َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلّ لُِيطاَعبِإِْذِن اّللِّ﴿

 :وقال سبحانه

ُسوَل َفَقْد ﴿  (2) . ﴾َأطاَع اّللّ َوَمْن َأطاَع الرَّ

 التوحيد يف الترشيع .3

إّن التقنني والترشيع نوع من التدبري، فإّن الربوبّية عىل قسمني: تكوينّية وترشيعّية ودالئل التوحيد يف الربوبّية التكوينية يثبت التوحيد يف الربوبّية الترشيعية أيضًا، 

من احلكومة والوالية عىل االَموال والنفوس، فبام اّنالتدبري واحلكومة منحرصتان يف اّللّ تعاىل، فكذلك ليس الَحد  يدّبر به أمر ااِلنسان واملجتمع البرشي، كام اّنه نوع

 .حّق التقنني والترشيع إالّ له تعاىل

علها يف الرجوع إىل مصادرها وج وأّما الفقهاء واملجتهدون فليسوا بمرّشعني، بل هم متخّصصون يف معرفة ترشيعه سبحانه، ووظيفتهم الكشف عن االَحكام بعد

 .متناول الناس

لني يف الربنامج للمسَوووأّما ما تعورف يف القرون االَخرية من إقامة جمالس النّواب أو الشورى يف البالد ااِلسالمية، فليست هلا وظيفة سوى التخطيط اِلعطاء 

 .ع كام هو واضحاحلكومات يف ضوء القوانني ااِلهلّية لتنفيذها، والتخطيط غري الترشي

 وهناك آيات من الذكر احلكيم تدّل بوضوح عىل اختصاص الترشيع باّللّ 

 .43النساء : (1)

 .84النساء : (2)
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 :سبحانه نشري إىل بعضها

 :قال سبحانه

 (1) . ﴾َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلكافُِرونَ ﴿.1

 (2) . ﴾باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم الّظاملُِونَ  َوَمْن مَلْ حَيُْكمْ ﴿ .2

 (3) .﴾ُقونَ َوْلَيْحُكْم َأْهُل ااِل ِْنِجيِل باِم َأْنَزَل اّللُّ فِيِه َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلفاِس ﴿ .3

 .33املائدة : (1)

 .35املائدة : (2)



 .34املائدة : (3)
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5 

 التوحيد يف العبادة

 :، قال سبحانهء واملرسلنيالتوحيد يف العبادة ممّا اّتفق عىل اختصاصه باّللّ سبحانه مجيع املسلمني بل ااِلهليني، وهو اهلدف والغاية االَسنى من بعث االَنبيا

 (1) .﴾ُغوتَوَلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأّمٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اّللَّ َواْجَتنُِبوا الّطا﴿

 :وناهيك يف أمهّية ذلك اّن ااِلسالم قّرره شعارًا للمسلمني يَوّكدون عليه يف صلواهتم الواجبة واملندوبة بقوهلم

 (2) . ﴾إِّياَك َنْعُبُد َوإِّياَك َنْسَتعني﴿

 .النقطة غالبًا كام هو ظاهر ملن راجع القرآن الكريم صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ بل وسائر االَنبياء للوثنيني ترتّكز عىل هذه _كام أّن مكافحة النبي 

ريهم بالرشك لوّهابّية يرمون غوباجلملة ال جتد مسلاًم ينكر هذا االَصل أو يشّك فيه وإّنام الكالم يف تشخيص مصاديق العبادة وجزئياهتا عن غريها، فرتى اّن أتباع ا

إىل اّللّ سبحانه ونحو ذلك، فتمييز العبادة عن غريها هي املشكلة الوحيدة يف هذا املجال، فيجب قبل كّل يشء دراسة يف العبادة بالترّبك بآثار االَنبياء والتوّسل هبم 

 :واقعية عن حقيقة العبادة عىل ضوء العقل والكتاب والسنّة فنقول

 .44النحل : (1)

 .5الفاحتة : (2)

 
68 

 ما هي حقيقة العبادة؟

 .ولكنّهام تعريفان ناقصان ال يساعدمها القرآن الكريم« ّناية اخلضوع»أو « والتذّللاخلضوع »قد تعّرف العبادة بـ

 :توضيح ذلك: اّن القرآن الكريم أمر ااِلنسان بالتذّلل لوالديه فيقول

ِة َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهام َكام َربَّياين َصغريًا( . )) مْحَ لِّ ِمَن الرَّ ام َجناَح الذ   (1َواْخِفْض هَلُ

 ! كان اخلضوع والتذّلل عبادة ملن يتذّلل له لكان أمره تعاىل بذلك أمرًا باخّتاذ الرشيك له تعاىل يف العبادةفلو 

 :كام أّنه سبحانه أمر املالئكة بالسجود آلدم فيقول



 (2) . ﴾َوإِْذ ُقْلنا لِْلَمالئِكِة اْسُجُدوا آلدَم َفَسَجُدوا إاِلّ إِْبلِيَس ﴿

 !ّلل و اخلضوع للمسجود له، فهل ترى أّن اّللّ سبحانه يأمر املالئكة بالرّشك يف العبادة؟مع أّن السجود ّناية التذ

 :إّن إخوة يوسف ووالديه سجدوا مجيعًا ليوسف بعد استوائه عىل عرش امللك والسلطنة، كام يقول سبحانه

داً ﴿ وا َلُه ُسجَّ  (3) . ﴾َوَخر 

 وال جتوز لغريه تعاىل هو اخلضوع والتذّلل، أو ّناية اخلضوع، فام هي حقيقة العبادة؟ إذن ليس معنى العبادة التي ختتّص باّللّ سبحانه

 .63ااِلرساء :  (1)

 .43البقرة : (2)

 .144يوسف:  (3)
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قاد، ال فام مل ينشأ اخلضوع من هذا االعت« اخلضوع والتذّلل، لفظًا أو عماًل مع االعتقاد بُألوهية املخضوع له»حقيقة العبادة ـ عىل ما يستفاد من القرآن الكريم ـ هي 

 :هيكون عبادة، ويدّل عىل ذلك اآليات اّلتي تأمر بعبادة اّللّ وتنهى عن عبادة غريه، معّللة ذلك بأّنه ال إله إالّ اّللّ، كقوله سبحان

هُ ﴿  (1) . ﴾َويا َقْوِم اْعُبُدوا اّللَّ ما َلُكْم ِمْن إِلٍه َغرْيُ

 (6عرشة موارد أو أكثر يف القرآن الكريم. ) وقد ورد هذا املضمون يف

ًا، ت ـ عبادته واخّتاذه معبودومعنى هذا التعليل اّن الذي يستحّق العبادة هو من كان إهلًا، وليس هو إالّ اّللّ، فإذا حتّقق وصف االَ ُلوهية يف يشء جازت ـ بل وجب

 .واهوحيث إّن الوصف ال يوجد إالّ يف اّللّ سبحانه وجب عبادته دون س

اته، الل إّما يف وجوده، أو يف صفواملراد من االَ ُلوهّية هو ما يعّد من شَوون ااِلله، أعني: االستقالل يف الذات والصفات واالَفعال، فمن اعتقد ليشء نحوًا من االستق

 .ه تعاىليل كانت هادفة حلرص االَ ُلوهية املطلقة ّللّ سبحانه وإبطال ُألوهّية غريأو يف أفعاله وآثاره فقد اخّتذه إهلًا، واالَبحاث املتقّدمة حول التوحيد الذايت والصفايت واالَفعا

بوبّية والتدبري، توحيد كان يف جمال الرثّم إّن املستفاد من مطالعة عقائد الوثنية يف كتب امللل والنحل ـ ويَويده القرآن الكريم أيضًا ـ اّن معظم ااِلنحرافات يف مسألة ال

 رتافهم بحرص اخلالقية باّللّ تعاىل واّن مجيع من سواه خملوق ّللّ سبحانه، كانوا معتقدين بوجود أرباب من دون اّللّ واّن هلمفاملرشكون مع اع

 .56االَعراف : (1)

 .64ـ66|املَومنون؛ 65|؛ االَنبياء13|؛ طه83، 41، 54|؛ هود85، 44، 45|يمكن للقارَى أن يراجع لذلك اآليات التالية: االَعراف (2)
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 :االَ ُلوهّية يف جمال الربوبّية والتدبري، وكان الغرض من عبادهتم االستنصار عىل االَعداء والعّزة و الغلبة، يقول سبحانه

ُهْم ُينرُْصون﴿ ًة َلَعلَّ  (1) ﴾واخّتذوا ِمْن ُدوِن اّللِّ آهِلَ

 :ويقول سبحانه

ذوا ِمْن ُدوِن اّللِّ آهلًة ﴿ ْم ِعّزاً واختَّ  (2) . ﴾لَيُكوُنوا هَلُ

ّب ، فمن ذلك قوله سبحانه  :و من هنا نرى أّن قساًم من اآليات تعّلل االَمر بحرص العبادة يف اّللّ وحده، بأّنه الرَّ

 (3) . ﴾َوقاَل املَِْسيُح يا َبني إرِْسائيَل اْعُبُدوا اّللَّ َريبِّ َوربَُّكمْ ﴿

 :وقوله سبحانه

تُ ﴿ ُكْم َفاْعُبُدونإِنَّ هذِه ُأمَّ ًة واِحَدًة َوَأَنا َرب   (4) . ﴾ُكْم ُأمَّ

 :وقوله سبحانه

ُكْم َفاْعُبُدوُه هذا رِصاٌط ُمْسَتِقيم﴿  (5) .﴾إِنَّ اّللَّ َريبِّ َوَرب 

 .َوون االَلوهّية(ومن املعلوم اّنالربوبّية بالذات واالستقالل من ش4وغري ذلك من اآليات اّلتي جتعل العبادة دائرة مدار الربوبية. )

 .43يس : (1)

 .81مريم :  (2)

 .46املائدة : (3)

 .66االَنبياء : (4)

 .51آل عمران :  (5)

 .43|؛ الزخرف45، 44|؛ مريم6|؛ احلجر4|الحظ اآليات الكريامت التاليات: يونس (6)
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 زبدة املقال

ض إليه تدبري العامل كّله أو بعضه، يكون اخلضوع بأدنى مراتبه عبادة خالصة القول يف املقام، اّن أيَّ خضوع ينبع من االعتقاد بأّن  املخضوع له إله العامل أو رّبه أو ُفوِّ

 ـ من دون مه ـ مبالغًا يف ذلكويكون صاحبه مرشكًا يف العبادة إذا أتى به لغري اّللّ، ويقابل ذلك اخلضوع غري النابع من هذا االعتقاد، فخضوع أحد أمام موجود وتكري

وقة، أو املرأة لزوجها، فإّنه وإن أن ينبع من االعتقاد بُألوهّيته، ال يكون رشكًا وال عبادة هلذا املوجود، وإن كان من املمكن أن يكون حرامًا، مثل سجود العاشق للمعش

لسجود حيث إّنه وسيلة عاّمة للعبادة عند مجيع االَقوام وامللل، كان حرامًا يف الرشيعة ااِلسالمية لكنّه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر، ولعلَّ الوجه يف حرمته هو اّن ا

سالمية، إذ هو من خصائص الرشيعة ااِل صار بحيث ال يراد منه إالّ العبادة، لذلك مل يسمح ااِلسالم بأن يستفاد منها حّتى يف املوارد اّلتي ال تكون عبادة، والتحريم إّنام 

 :إذ يقول عّز وجّل  _عليه السالم  _عقوب وأبناَوه ليوسف مل يكن حرامًا قبله، وإالّ ملا سجد ي

داً ﴿ وا َلُه ُسجَّ  (1) . ﴾َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش َوَخر 

 . _ عليه السالم _ومن هذا القبيل سجود املالئكة آلدم 

 اّن السجود ...إالّ  _عليه السالم  _يكون قد كان باقياً إىل زمان يوسف  للمخلوقني، ويشبه أن _عليه السالم  _قال اجلّصاص: قد كان السجود جائزًا يف رشيعة آدم 

 :صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ قال _لغري اّللّ عىل وجه التكرمة والتحّية منسوخ بام روت عائشة وجابر وأنس اّن النبي 

ه عليهاما ينبغي لبرش أن يسجد لبرش، ولو صلح لبرش أن يسجد لبرش الَمرت املرأة أن تسج»  (6«. )د لزوجها من عظم حقِّ

 .144يوسف : (1)

 .46|1أحكام القرآن : (2)
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 نتائج البحث

تعظياًم ء، وما يتعّلق هبم من آثاٍر، إالّ وعىل ما ذكرنا ال يكون تقبيل يد النبّي أو ااِلمام، أو املعّلم أو الوالدين، أو تقبيل القرآن أو الكتب الدينية، أو أرضحة االَوليا

وعبادة إذا كان  ىل إطالقه، وإّنام هو رشكوتكرياًم، ال عبادة، وبذلك يّتضح اّنكثريًا من املوضوعات اّلتي تعّرفها فرقة الوّهابّية عبادة لغري اّللّ ورشكاً به، ليس صحيحًا ع

 غري ذلك من شَوون ااِلهلّية املطلقة، أو االعتقاد بأّن يف أيدهيم مصري العباد يفاملخضوع له معنونًا باالَ ُلوهّية واّنه فّوض إليه اخللق والتدبري وااِلحياء وااِلماتة والرزق و

تعاىل الذي  حّبة واملوّدة للصاحلني من عباد اّللّحياهتم الدنيوية واالَ ُخروية. وأّما إذا كان بداعي تكريم أولياء اّللّ تعاىل كان مستحسنًا عقاًل ورشعًا، الَّنه وسيلة اِلبراز امل

 .ضاه سبحانه بالّّضورةفيه ر
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 الفصل االَّول

 كيف نتعّرف عىل صفاته تعاىل؟

ىل ذلك من ة بالكيف والكم، إاعتاد ااِلنسان الساكن بني جدران الزمان واملكان أن يتعّرف عىل االَشياء مقّيدة بالزمان واملكان موصوفة بالتحّيز والتجسيم، متَّسم

ة ومواصفات اجلسامنية، فقد قضت العادة املالزمة لالِ  ر لربِّه صورًا خيالية لوازم املادَّ نسان، أعني: ُأنسه باملاّدة واعتياده عىل معرفة كّل يشء يف ااِلطار املاّدي، أن ُيصوِّ

 .املحاكاة عىل حسب ما يألفه من االَ ُمور املاّدية احلسّيـة، وقلَّ ما أن يّتفـق اِلنسان أن يتوّجه إىل ساحة العّزة والكربياء ونفسه خالية عن

 والتعطيلبني التشبيه 

له جوارح ، ودم، وشعر، وعظم، وعىل ذلك االَساس افرتق مجاعة من ااِلهليني إىل مشبِّه ومعطِّل، فاالَّولون توّرطوا يف مهلكة التشبيه وشّبهوا بارئهم بإنسان له حلم

 املاّدية املنكرة أوىل من إثباته رّباً (وإنكار بارَى هبذه االَوصاف 1وأعضاء حقيقية من يد، ورجل، ورأس وجيوز عليه املصافحة واالنتقال. )

 .143|1امللل والنحل : (1)
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 .للعامل، الَّن االعتقاد بالبارَى هبذه الصفات جيعل االَ ُلوهية والدعوة إليها منكرًا تتنّفر منه العقول واالَفكار املنرية



اله، إسارة التعطيل، فحكمت بتعطيل العقول عن معرفته سبحانه ومعرفة صفاته وأفعوالطائفة الثانية أرادت التحّرز عن وصمة التشبيه وعار التجسيم فوقعت يف 

نجاة يف االعرتاف فقالت: إّنالنجاة كّل القائلة بأّنه ليس الَحد احلكم عىل املبدأ االَعىل بيشء من االَحكام وليس إىل معرفته من سبيل إالّبقراءة ما ورد يف الكتاب والسنّة، 

 :رشع الرشيف من دون بحث ونقاش، فقد نقل عن سفيان بن عيينة اّنه قالبكّل ما ورد يف ال

 (1«.)كّلام وصف اّللّ به نفسه يف كتابه فتفسريه تالوته والسكوت عليه»

 ما هو املسلك الصحيح؟

 .سبحانه عىل عباده من نعمة العقل والفكر ولكن هناك طائفة ثالثة ترى أّن من املمكن التعّرف عىل صفاته سبحانه من طريق التدّبر وعىل ضوء ما أفاض اّللّ

ا أمر يدعو إليه العقل املمكن، فهذ وحّجتهم يف ذلك اّن اّللّ سبحانه ما نّصعىل أسامئه وصفاته يف كتابه وسنّة نبّيه إالّلكي يتدّبر فيها ااِلنسان بعقله وفكره يف حدود

 .والكتاب العزيز والسنّة الصحيحة

 :ما ورد يف أوائـل سـورة احلديد من قوله سبحانه ويكفي يف تعنّي هذا الطريق

امواِت َواالَ َْرضِ ﴿  . ﴾َسبََّح ّللِّ ما يِف السَّ

 .64|1امللل والنحل : (1)
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 :إىل قوله

ُدور﴿  . ﴾ َوُهَو َعلِيٌم بِذاِت الص 

 :وما ورد يف آخر سورة احلرش من قوله سبحانه

 . ﴾املَلُِك ُهَو اّللُّ اّلذي ال إله إاِلُّهَو ﴿

 :إىل قوله

 . ﴾َوُهَو اْلَعِزيُز احَلكيم﴿

 .وغري ذلك من اآليات املتضافرة يف بيان صفات ذاته وأفعاله تعاىل

رآن نفسه إليه اّلذي دعا القيات القرآنية فهل يظّن عاقل اّن تلك اآليات املتكّثرة إّنام أنزهلا اّللّ تعاىل ملجّرد القراءة والتالوة، ولو كان كذلك فام معنى التدّبر يف اآل

 بوجه أكيد؟

 _ عليه السالم _كلمة قيِّمة من ااِلمام عيل 



 : _ عليهم السالم _تدعو إىل ذلك الطريق الوسط، قال  _عليه السالم  _وهناك كلمة قيِّمة لاِلمام عيل 

 (1«. )مَلْ ُيْطلِع العقول عىل حَتديد ِصفته، َومَل حَيُجْبها عن واجب َمعرفته»

 .والعبارة هتدف إىل أّن العقول وإن كانت غري مأذونة يف حتديد الصفات ااِلهلية، لكنّها غري حمجوبة عن التعّرف حسب ما يمكن

ة، وعىل التفّكر ث ، وعىل التدّبر ة مّرةامين عرشوأوضح دليل عىل قدرة العقل عىل البحث ودراسة احلقائق السفلية والعلوية َحث  الوحي عىل التعّقل سبع وأربعني مرَّ

 .أربع مّرات يف الكتاب العزيز

 .661ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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قد خاض  _م عليه السال _وختصيص هذه اآليات بام وقع يف ُأفق احلّس ختصيص بال دليل، ولو كان عمل السلف يف هذا املجال حّجة فهذا ااِلمام عيل بن أيب طالب 

 موكلامته القصار، فال ندري ملاذا حتتج سلفّية العرص احلارض واملايض بعمل أهل احلديث من احلنابلة واالَشاعرة، وال حتتّج بفعل ااِلمايف ااِلهليات يف خطبه ورسائله 

 !ربيب أحضان النبّي ص، وتلميذه االَّول وخليفة املسلمني أمجعني؟ _عليه السالم  _أمري املَومنني 

 عودة نظرّية التعطيل يف ثوب جديد

 :وجدي ّمد فريدعادت نظرّية التعطيل يف العرص احلارض بشكل جديد، وهو اّن التحقيق يف املسائل ااِلهلية ال يمكن إالّمن خالل مطالعة الطبيعة، قال حملقد 

عليهام، الَّّنام  ال مناص لنا من االعتامدبام اّن خصومنا يعتمدون عىل الفلسفة احلسّية، والعلم الطبيعي يف الدعوة إىل مذهبهم فنجعلهام عمدتنا يف هذه املباحث، بل »

ة من العهد الروحاين  (1«. )الّلذان أوصال ااِلنسان إىل هذه املنصَّ

، إالّ أّن الكالم يف مدى كفاية النظر يف الطبيعة ودراستها يف الربهنة ع آن الكريم رىل املسائل التي طرحها القأقول: ال شّك اّن القرآن يدعو إىل مطالعة الطبيعة كام مرَّ

 :مثل قوله سبحانه

 (2) . ﴾َلْيَسَكِمْثلِِه يَشءٌ ﴿

 (3) . ﴾َوّللِّ املََْثُل االَ َْعىل﴿

 .14|1عىل أطالل املذهب املادي: (1)

 .11الشورى : (2)

 .44النحل : (3)
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ْسنى﴿  (1) . ﴾َلُه االَ َْسامُء احْلُ

ُل َواآلِخُر َوالظاِهُر َواْلباطُِن َوُهَو ﴿ ٍء َعلِيمٌ ُهَو االَ َوَّ  (2) . ﴾بُِكلِّ يَشْ

 (3) . ﴾َوُهَو َمَعُكْم َأْيناَم ُكنُْتمْ ﴿

مقّدمات عقلية ج إىل مبادَى وإىل غري ذلك من املباحث واملعارف التي ال تنفع دراسة الطبيعة ومطالعة العامل املاّدي يف فكِّ رموزها والوقوف عىل حقيقتها، بل حتتا

 .وُأسس منطقية

د أو أو حادث، واحة هتدينا إىل أّن للكون صانعًا عاملًا قادرًا، ولكن ال هتدينا إىل أجوبة عن سَواالت عديدة يف هذا املجال، مثاًل: هل الصانع أزيّل إّن مطالعة الطبيع

 كثري، بسيط أو مركب، جامع جلميع صفات اجلامل والكامل أو ال ؟

 هل لعلمه حّد ينتهي إليه أو ال ؟

 ها أو ال ؟هل لقدرته ّناية تقف عند

 هل هو أّول االَشياء وآخرها ؟

 هل هو ظاهر االَشياء وباطنها ؟

 .فااِلمعان يف عامل الطبيعة ال يفيد يف ااِلجابة عن هذه التساَوالت وغريها من املعارف املطروحة يف القرآن

املعارف، وإّما ااِلذعان بوجود طريق عقيل يوصلنا إىل حتليل هذه وعندئٍذ ال مناص عن سلوك أحد الطريقني: إّما أن يصار إىل التعطيل وحتريم البحث حول هذه 

 .املعارف، وبام اّن التعطيل خمالف لرصيح العقل والنقل، فاملتعنّي هو الطريق الثاين وهو املطلوب

 .8طه :  (1)

 .4احلديد : (2)

 .3احلديد : (3)
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 الطرق الصحيحة إىل معرفة صفاته تعاىل

سبحانه وأسامءه وصفاته، وإن كانت غري مسانخة ملدركات العامل املحسوس، لكنّها ليست عىل نحو يستحيل التعّرف عليها بوجه من الوجوه، قدعرفت أّن ذاته 

 :ومن هنا نجد أّن احلكامء و املتكّلمني يسلكون طرقًا خمتلفة للتعّرف عىل مالمح العامل الربويب، وها نحن نشري إىل هذه الطرق



 يق العقيلاالَّول: الطر

 غناه و نقصًا ف استلزم خلاًل يفإذا ثبت كونه سبحانه غنّيًا غري حمتاج إىل يشء، فإّن هذا االَمر يمكن أن يكون مبدًأ اِلثبات كثري من الصفات اجلاللية، فاّن كّل وص

 .له، انتفى عنه ولزم سلبه عن ذاته

 :لربهنة عىل مجلة من الصفات اجلاللية حيث قالوقد سلك الفيلسوف ااِلسالمي نصري الدين الطويس هذا السبيل ل

فيه، و  وحلول احلوادثوجوب الوجود يدل  عىل رسمديته، ونفي الزائد، والرشيك، واملثل، والرتكيب بمعانيه، والضد، و التحّيز، و احللول، واالحتاد، واجلهة، »

 .«صفات الزائدة والرَويةاحلاجة، واالمَل مطلقًا، واللذة املزاجية، واملعاين، واالَحوال، وال

 :بل انطلق املحّقق من نفس هذه القاعدة اِلثبات سلسلة من الصفات الثبوتية حيث قال
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، والقهر، والقي ومية»  (1«. )وجوب الوجود يدل عىل ثبوت اجلود، وامللك، والتامم، واحلقّية، واخلريية، واحلكمة، والّتجرب 

 :إذ قالوقد سبقه إىل ذلك مَوّلف الياقوت 

ث به وإالّ لكان وهو)وجوب الوجود( ينفي مجلة من الصفات عن الذات ااِلهلية واّنه ليس بجسم، وال جوهر، وال عرض، وال حاالّ ً يف يشء، وال تقوم احلواد»

 (6«.)حادثاً 

موجودًا غنيًا و اجب الوجود، الَجل بطالن التسلسل الذي وعىل ذلك يمكن ااِلذعان بام يف العامل الربويب من الكامل واجلامل بثبوت أصل واحد وهو كونه سبحانه 

 .عرفته، وليس إثبات غناه ووجوب وجوده أمرًا مشكاًل عىل النفوس

 .ومن هذا تنفتح نوافذ عىل الغيب والتعّرف عىل صفاته الثبوتية والسلبية، وستعرف الربهنة عىل هذه الصفات من هذا الطريق

 نفسالثاين: املطالعة يف اآلفاق واالَ 

عارفة  اسع وقدرة مطلقةمن الطرق واالَ ُصول التي يمكن التعّرف هبا عىل صفات اّللّ، مطالعة الكون املحيط بنا، وما فيه من بديع النظام، فإّنه يكشف عن علم و

م مطالعة الكون، يمكن لاِلنسان أن هيتدي إىل قسبجميع اخلصوصيات الكامنة فيه، وكّل القوانني التي تسود الكائنات، فمن خالل هذه القاعدة وعرب هذا الطريق أي 

 ّتىكبري من الصفات اجلاملية، وهبذا يتبنّي أّن ذات اّللّ سبحانه وصفاته ليست حمجوبة عن التعّرف املطلق وغري واقعة يف ُأفق التعّقل، ح

 .61ـ4كشف املراد: املقصد الثالث، الفصل الثاين، املسألة: (1)

 .66، 81، 84، 44ح الياقوت:أنوار امللكوت يف رش (2)
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 :نعّطل العقول، وقد أمر الكتاب العزيز بسلوك هذا الطريق، يقول سبحانه



امواِت َواالَ َْرضِ ﴿  (1) . ﴾ُقِل اْنُظُروا ماذا يِف السَّ

 :وقال سبحانه

ْيِل َوالنَّهاِر آلياٍت الَ ُويل﴿ امواِت َواالَ َْرِض َواْختاِلِف اللَّ  (2).﴾االَ َْلباِب  إِنَّ يف َخْلِق السَّ

 :وقال سبحانه

امواِت َواالَ َْرِض آلياٍت لَِقوٍم َيتَُّقونَ ﴿ ْيِل َوالنَّهاِر َوما َخلَق اّللّ يِف السَّ  (3) . ﴾إِنَّ يف اْختاِلِف اللَّ

 الثالث: الرجوع إىل الكتاب والسنّة الصحيحة

وصفاته وأفعاله بام ورد يف الكتب الساموّية وأقوال االَنبياء وكلامهتم، وذلك بعدما ثبت وجوده وهناك أصل ثالث يعتمد عليه أتباع الرشع، وهو التعّرف عىل أسامئه 

 .سبحانه وقسم من صفاته، ووقفنا عىل أّن االَنبياء مبعوثون من جانب اّللّ وصادقون يف أقواهلم وكلامهتم

 :بدأ االَعىل من نعوت وشَوون، فمن ذلك قوله سبحانهوباختصار، بفضل الوحي ـ اّلذي ال خطأ فيـه وال زلل ـ نقـف عىل ما يف امل

 .141يونس : (1)

 .164آل عمران : (2)

 .4يونس : (3)
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باُر املُْ ﴿ الُم املُْوَ ِْمُن املَُْهْيِمُن اْلَعِزْيُز اجْلَ وُس السَّ ُ ُسْبحاَن اّللِّ ُهَو اّللُّ الَِّذي ال إِلَه إاِلّ ُهَو املَْلُِك الُْقد  ْسنى َتَكربِّ ُر َلُه االَ َْسامُء احْلُ ُكوَن* ُهَو اّللُّ اخْلالُِق اْلباِرىَ ُ املَُْصوِّ َعاّم ُيرْشِ

كيمُ  امواِت َواالَ َْرِض َوُهَو اْلَعزيُز احْلَ  (1) . ﴾ُيَسبُِّح َلُه ما يِف السَّ

 الرابع: الكشف والشهود

 .فريون مجاله وجالله وصفاته وأفعاله بإدراك قلبي، يدرك الَصحابه وال يوصف لغريهموهناك ثّلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما ال يدرك باالَبصار، 

 .والفتوحات الباطنية من املكاشفات أو املشاهدات الروحية وااِللقاءات يف الروع غري مسدودة، بنص الكتاب العزيز

 :قال سبحانه

َا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اّللَّ جَيَْعْل ﴿  (2) . ﴾َلُكْم ُفْرقاناً  يا َأهي 

 .ةاشفأي جيعل يف قلوبكم نورًا تفّرقون به بني احلّق والباطل، ومتّيزون به بني الصحيح والزائف، ال بالربهنة واالستدالل بل بالشهود واملك



 :وقال سبحانه

ُقوا اّللَّ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيوَ ْتُِكْم ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ تِِه َوجَيَْعل َلُكْم ُنورًا مَتُْشوَن بِِه َوَيْغِفر َلُكْم َو اّللُّ َغُفوٌر َرحيمٌ يا َأهي   (3) .﴾كِْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَ

 واملراد من النور هو ما يميش املَومن يف ضوئه طيلة حياته يف معاشه

 .64ـ66احلرش : (1)

 .66االَنفال : (2)

 .68احلديد : (3)
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 (1ودنياه. )ومعاده، يف دينه 

 :وقال سبحانه

 (2) . ﴾َوالَِّذيَن جاَهُدوا فِينا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا﴿

 .ه الدنيا املاديةإىل غري ذلك من اآليات الظاهرة يف أّن املَومن يصل إىل معارف وحقائق يف ضوء املجاهدة والتقوى، إىل أن يقدر عىل رَوية اجلحيم يف هذ

 :قال سبحانه

حيمَكاّل َلْو ﴿ ُونَّ اجْلَ  (3) . ﴾َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقني* َلرَتَ

الفتوحات ات الغيبية ونعم ليس كل  من رمى، أصاب الغرض، وليست احلقائق رمية للنبال، وإّنام يصل إليها االَمثل فاالَمثل، فال حيظى بام ذكرناه من املكاشف

 .الباطنية إالّ النزر القليل ممّن خلَّص روحه وصّفا قلبه

 :أّما يف الدنيا فهو النور الذي أشار إليه سبحانه بقوله (1)

 .(166االَنعام:) . ﴾خاِرٍج ِمنْهاَأَو َمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْميِش بِِه يِف الّناِس َكَمْن َمَثُلُه يِف الظ ُلامِت َلْيَسبِ ﴿

 :سبحانه بقولهوأّما يف اآلخرة فهو ما أشار إليه 

 .(16احلديد: ). ﴾َيْوَم َتَرى املُْوَ ِْمننَي َو املُوَ ِْمناِت َيْسعى ُنوُرُهْم َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوبَِأْيامِّنِمْ ﴿

 .66العنكبوت : (2)



 .4ـ 5التكاثر : (3)
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 الفصل الثاين

 التقسيامت الرائجة يف صفاته سبحانه

 :قد ذكروا لصفاته تعاىل تقسيامت وهي

 الصفات اجلاملية واجلاللية .1

« سلبية» وإذا كانت الصفة هادفة إىل نفي نقص وحاجة عنه سبحانه سّميت« مجالية»أو « ثبوتية»إذا كانت الصفة مثبتة جلامل ومشرية إىل واقعية يف ذاته تعاىل سّميت 

 .«جاللية»أو 

ة اقعية يف الذات ااِلهلية ولكن نفي اجلسامنية والتحّيز واحلركة والتغّيـر من الصفات السلبيفالعلم والقدرة واحلياة من الصفات الثبوتية املشرية إىل وجود كامل وو

 .اهلادفة إىل سلب ما هو نقص عن ساحته سبحانه

 :قال صدر املتأهّلني

 إّن هذين ااِلصطالحني ]اجلاملية[ و ]اجلاللية[ قريبان ممّا ورد يف»
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الِل َوااِل ِْكرامِ ﴿ :الكتاب العزيز، قال سبحانه  (1) . ﴾َتباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اجْلَ

 (6«. )فصفة اجلالل ما جّلت ذاته عن مشاهبة الغري،وصفة ااِلكرام ما تكّرمت ذاته هبا وجتّملت، فيوصف بالكامل وينّزه باجلالل

 صفات الذات وصفات الفعل .2

م املتكّلمون صفاته سبحانه إىل صفة الذات وصفة   .الفعل، واالَّول: ما يكفي يف وصف الذات به، فرض نفس الذات فحسب، كالقدرة واحلياة والعلمقسَّ

 .والثاين: ما يتوقف توصيف الذات به عىل فرض الغري وراء الذات وهو فعله سبحانه

ة وذلك كاخللق والرزق ونظائرمها من الصفات الفعليفصفات الفعل هي املنتزعة من مقام الفعل، بمعنى اّن الذات توصف هبذه الصفات عند مالحظتها مع الفعل، 

بحانه، حانه، نسّميها رزقًا رزقه اّللّ سالزائدة عىل الذات بحكم انتزاعها من مقام الفعل ومعنى انتزاعها، اّنا إذ نالحظ النعم التي يتنّعم هبا الناس، وننسبها إىل اّللّ سب

محة واملغفرة فهام يط  .لقان عليه عىل الوجه الذي بّينّاهفهو رّزاق، ومثل ذلك الرَّ

 احلقيقّية وااِلضافّية .3

 م والقدرة، وإّماوللّصفات تقسيم آخر وهو تقسيمها إىل احلقيقّية وااِلضافّية واملراد من االَ ُوىل ما تتصف به الذات حقيقة، وهي إّما ذات إضافة كالعل



 .48الرمحن : (1)

 .118|4االَسفار :(2)
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 .كاحلياة. وااِلضافية هي الصفات االنتزاعّية كالعاملّية والقادرّية واخلالقية والرازقية والعلّيةحقيقة حمضة 

 الصفات اخلربّية .4

لقرآن أو ا الَلفاظ الواردة يفواملراد منها ما ورد توصيفه تعاىل هبا يف اخلرب ااِلهلي من الكتاب والسنّة من العلو وكونه ذا وجه، ويدين، وأعني، إىل غري ذلك من ا

 .احلديث التي لو ُأجريت عىل اّللّ سبحانه بمعانيها املتبادرة عند العرف لزم التجسيم والتشبيه

 هل أسامء اّللّ توقيفّية؟

ه وإخبارًا أووصفًا ل دعاءً نقل غري واحد من املتكّلمني واملفِّّسين أّن أسامءه تعاىل وصفاته توقيفية، وجّوزوا إطالق كّل ما ورد يف الكتاب واالَحاديث الصحيحة 

وجّوز املعتزلة ما صّح معناه ودّل الدليل  عنه، ومنعوا كّل مامل يرد فيهام، وسّموا ذلك إحلادًا يف أسامئه، وعىل ذلك منع مجهور أهل السنَّة كّل ما مل يأذن به الشارع، مطلقاً 

 .شاعرة، كالقايض أيب بكر الباقالين، وتوقف إمام احلرمني اجلوينيعىل اتصافه به ومل يوهم إطالقه نقصًا، وقد مال إىل قول املعتزلة بعض االَ 

 :والتفصيل يقع يف مقامني

 .االَّول: تفسري ما استدلوا به من اآلية

 .الثاين: جتويز مامل يوهم إطالقه نقصاً 

 :أّما االَّول: فقد قال سبحانه

ْسنى َفاْدُعوُه هِبا َوَذُروا الَّذِ ﴿  يَن ُيْلِحُدوَن يف َأْسامئهِ َوّللِّ االَ َْسامُء احْلُ
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 (1) . َسُيْجَزْوَن ما كاُنوا َيْعَمُلوَن﴾

 :االستدالل مبني عىل أمرين

 .أ. إّن الالم يف االَسامء احلسنى للعهد، تشري إىل االَسامء الواردة يف الكتاب والسنّة الصحيحة

 .ب. إّن املراد من ااِلحلاد، التعّدي إىل غري ما ورد



 م أحسن يف عامل الوجود فهو ّللّاالَمرين غري ثابت، أّما االَّول فالظاهر أّن الالم لاِلستغراق قّدم عليها لفظ اجلاللة الَجل إفادة احلرص، ومعنى اآلية إّن كّل اسوكال 

ها ها ّللّ، أعني: احلقائق املوجودة بنفسها الغنية عن غريسبحانه، ال يشاركه فيه أحد، فإذا كان اّللّ سبحانه ينسب بعض هذه االَسامء إىل غريه كالعامل واحلي، فأحسن

 :والثابت لغريه من العلم واحلياة والقدرة املفاضة من جانبه سبحانه، من جتليات صفاته وفروعها وشَووّنا، واآلية بمنزلة قوله سبحانه

َة ّللِّ مَجِيعاً ﴿  (2) . ﴾َأنَّ اْلُقوَّ

 :وقوله سبحانه

َة ﴿  (3) . ﴾ّللِّ مَجِيعاً إِنَّ اْلِعزَّ

 .إىل غري ذلك

 .وعىل ذلك فمعنى اآلية أّن ّللّ سبحانه حقيقُة كّل اسم أحسن ال يشاركه غريه إالّبام مّلكهم منه، كيف ما أراد وشاء

 وأّما الثاين: فاَلّن ااِلحلاد هو التطّرف وامليل عن الوسط إىل أحد اجلانبني،

 .184االَعراف :  (1)

 .145البقرة :(2)

 .45يونس:(3)
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 :وأّما ااِلحلاد يف أسامئه فيتحّقق بُأمور

املأخوذ من « املناة»املأخوذ من العزيز، و« الُعّزى»املأخوذة من ااِلله بتغيري، عىل الصنم املعروف، وإطالق « الاّلت»إطالق أسامئه عىل االَصنام بتغيري ّما، كإطالق  .1

هذه ااِلطالقات اِلرادهتم الترشيك واحلط من مرتبة اّللّ وتعلية ما صنعوه من االَصنام وسيجزي هَوالء عىل طبق أعامهلم فال  املنّان، فيلحدون ويميلون عن احلّق بسبب

 .يصل النقص إىل اّللّ وال يرتفع مقام مصنوعاته

 .تسميته بام ال جيوز وصفه به ملا فيه من النقص، كوصفه سبحانه بأبيض الوجه وجعد الشعر .2

 :لقبيل تسميته سبحانه باملاكر واخلادع متّسكًا بقوله سبحانهومن هذا ا

 (1) . ﴾َوَمَكُروا َوَمَكَر اّللُّ َواّللُّ َخرْيُ املْاكِرين﴿

 :وقوله سبحانه



 (2) . ﴾إِنَّ املُْنافِِقنَي ُُياِدُعوَن اّللَّ َوُهَو خاِدُعُهمْ ﴿

ة، فإّن املتبادر منهام منفردين مفهوم يالزم النقص و العيب بخالف املفهوم من اآليتني فإّنه جزاُء اخلادع فإّن املتبادر من هذين اللفظني غري ما هو املتبادر من اآلي

 .واملاكر عىل وجه ال يبقى لفعلهام أثر

 :وقد قال اّللّ تعاىل« يا رمحن»وال يقولوا « يا اّللّ»تسميته ببعض أسامئه احلسنى دون بعض كأن يقولوا  .3

ْسنىُقِل اْدُعوا اّللَّ﴿ مْحَن َأّيًا ما َتْدُعوا َفَلُه االَ َْسامُء احْلُ  (3) . ﴾ َأِو اْدُعوا الرَّ

 .53آل عمران : (1)

 .136النساء :(2)

 .114ااِلرساء :(3)
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 :وقال سبحانه

مْحُن َأَنْسُجُد ملِا َتْأُمُرنا َوزاَدُهمْ ﴿ مْحِن قاُلوا َوَما الرَّ ُم اْسُجُدوا للرَّ  (1) . ﴾ُنُفوراً  َوإِذا قِيَل هَلُ

 .إىل غري ذلك من أقسام ااِلحلاد والعدول عن احلق يف أسامئه

ه سبحانه يف إطالقها علي وبذلك يظهر أّنه ال مانع من توصيفه سبحانه بالواجب أو واجب الوجود أو الصانع أو االَزيل، أو االَبدي وإن مل ترد يف النصوص، إذ ليس

 :سبحانه يقول طروء نقص أوإيامء إىل عيب، مع أّنه

ءٍ ﴿  (2) . ﴾ُصنَْع اّللِّ اّلذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ

 .هذا كّله حول املقام االَّول

 انه مل توضع إالّ ملا نجدها يف حّقه سبحوأّما املقام الثاين: وهو جتويز تسميته تعاىل بكّلام يدل عىل الكامل أو يتنّزه عن النقص والعيب، فذلك الَّن االَلفاظ التي نستعمله

ل بكيفية مادّية موجودة ئّية للفعيف حياتنا املشوبة بالنقص والعيب، فالعلم فينا ااِلحاطة باليشء من طريق أخذ صورته من اخلارج بوسائل ماّدية، والقدرة فينا هي املنش

ء بإجياده، ااِلحاطة باليشء بحضوره عند العامل، والقدرة املنشئّية لليشيف عضالتنا، ومن املعلوم أّن هذه املعاين ال يصّح نسبتها إىل اّللّ إالّ بالتجريد، كأن يفّسـر العلم ب

سامء التي ر عىل هذا املنوال يف االَ ومثله مفاهيم احلياة وااِلرادة والسمع والبرص، فال تطلق عليه سبحانه إالّ بام يليق بساحة قدسه، منّزهة عن النقائص، فإذا كان االَم

 فياممل يرد فيها، وكان رمزًا للكامل أو ُمعربًاعن فعله سبحانه عىل صفحات الوجود، أو مشريًا إىل تنزهيهوردت يف النصوص فيسهل االَمر 

 .44الفرقان : (1)



 .88النمل : (2)
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 .وغري ذلك من املالكات املسوغة لتسميته وتوصيفه

قة، أو يرمز إىل التنزيه، فيبادرون إىل تسميته وتوصيفه بأسامء وصفات فيها أحد املحاذير السابنعم بام أّن العوام من الناس ربام ال يتبادر إىل أذهاّنم ما يدّل عىل الكامل 

 .اك تسميةفمقتىض االحتياط يف الدين االقتصار يف التسمية بام ورد من طريق السمع بل التجنّب عن ااِلجراء وااِلطالق عليه سبحانه وإن مل يكن هن
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 الفصل الثالث

 الثبوتية الذاتيةالصفات 

1 

 علمه تعاىل

 ما هوالعلم؟

 احلضوري، والفرق بني عّرف العلم بأّنه صورة حاصلة من اليشء يف الذهن، وهذا التعريف ال يشمل إالّ العلم احلصويل، مع أّن هناك قساًم آخر للعلم وهو العلم

ة املنتزعة من اليشء بأدوات ااِلحساس، وهذه الصورة الذهنية وسيلة وحيدة لدرك القسمني اّن يف العلم احلصويل ما هو حارض عند العامل وحاصل له هي الصور

ضور املدَرك لدى اخلارج وإحساسه والَجل ذلك أصبح اليشء اخلارجي معلومًا بالعرض والصورة الذهنية معلومة بالذات، وأّما العلم احلضوري فهو عبارة عن ح

 .نسان بنفسهاملدِرك من دون توسط أّي يشء وذلك كعلم ااِل 
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 :عىل ضوء ما ذكرنا من تقسيم العلم إىل احلصويل واحلضوري يصّح أن يقال

 .«إّن العلم عىل وجه ااِلطالق عبارة عن حضور املعلوم لدى العامل»

ينها الثاين نفس واقعية املعلوم من دون وسيط بوهذا التعريف يشمل العلم بكال قسميه، غري اّن احلارض يف االَّول هو الصورة الذهنية دون الواقعية اخلارجية، ويف 

 .وبني العامل

ان عىل إمجاله، سنى، وهذا مل ُيتلف فيه اثنإذا وقفت عىل حقيقة العلم، فاعلم أّن ااِلهلّيني أمجعوا عىل أّن العلم من صفات اّللّ الذاتية الكاملية، واّن العامل من أسامئه احل

 :تعاىل وكيفيته عىل أقوال، يلزمنا البحث عنها لتحقيق احلال يف هذا املجال، فنقولولكن مع ذلك اختلفوا يف حدود علمه 



 علمه سبحانه بذاته .1

 :قد ذكروا اِلثبات علمه تعاىل بذاته وجوهًا من الرباهني نكتفي بذكر وجهني منها

 االَّول: مفيض الكامل ليس فاقدًا له

حضوريًا، فمعطي هذا الكامل جيب أن يكون واجدًا له عىل الوجه االَتم واالَكمل، الَّن فاقد الكامل ال يعطيه، ونحن وإن إّنه سبحانه خلق ااِلنسان العامل بذاته علاًم 

 .«حضــور ذاته لدى ذاته وعلمـه هبا من دون وساطة يشء يف البني»مل نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته، غري اّنا نرمز إىل هذا العلم بـ 
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 الثاين: التجّرد عن املادة مالك احلضور

وجود مجعي، ويغيب بعض  مالك احلضور والشهود العلمي ليس إالّ جتّرد الوجود عن املاّدة، فإّن املوجود املاّدي بام اّنه موجود كّمي ذو أبعاض وأجزاء ليس هلا

للموجود املاّدي من حيث إّنه ماّدي أن يعلم بذاته، لعدم حتّقق مالك العلم الذي هو حضور أجزائه عن البعض اآلخر، مضافًا إىل أّنه يف حتّول وتغرّي دائمي، فال يصّح 

 .يشء لدى آخر

ا، فلو فرضنا موجودًا عىل فإذا كان املوجود منّزهًا من املاّدة واجلزئية والتبّعض، كانت ذاته حارضة لدهيا حضورًا كاماًل، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتن

 ذاته أيمن التجّرد والبساطة عاريًا عن كّل عوامل الغيبة التي هي من خصائص الكائن املاّدي، كانت ذاته حارضة لديه، وهذا معنى علمه سبحانه ب مستوى عال

 .حضور ذاته لدى ذاته بأتّم وجه لتنّزهه عن املاّدية والرتّكب والتفّرق كام تقّدم برهان بساطته عند البحث عن التوحيد

لم الذات بنفس ع غايرة االعتبارية تكفي النتزاع عناوين العلم واملعلوم والعامل من ذات واحدة، وليس التغاير احلقيقي من خواّص العلم حّتى يستشكل يفثّم إّن امل

م دّل به النافون لعلمه تعاىل بذاته من لزوذاته بتوّحد العامل واملعلوم، بل املالك كّله هو احلضور، وهذا حاصل يف املوجود املجّرد كام تقّدم وبذلك يظهر وهن ما است

 .التغاير احلقيقي بني العامل واملعلوم

 علمه سبحانه باالَشياء قبل إجيادها .2

 :إّن علمه سبحانه باالَشياء عىل قسمني: علم قبل ااِلجياد وعلم بعد ااِلجياد. ونستدل عىل القسم االَّول بوجهني
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 باملسبَّباالَّول: العلم بالّسبب علم 

دوثه، ولتوضيح د املعلول وحإّن العلم بالسبب والعّلة بام هو سبب وعّلة، علم باملسّبب، واملراد من العلم بالّسبب والعّلة، العلم باحليثية التي صارت مبدأ لوجو

 :هذه القاعدة نمثل بمثالني

أّن اخلسوف والكسوف أو ما شاكل ذلك يتحّقق يف وقت أو وضع خاص، وليس علمه هبذه  اّن املنّجم العارف بالقوانني الفلكّية و املحاسبات الكونّية يقف عىل .1

 .الطوارَى، إالّ من جهة علمه بالعّلة من حيث هي عّلة لكذا وكذا



الّ من جهة علمه هذا العلم إاّن الطبيب العارف بحاالت النبض وأنواعه وأحوال القلب وأوضاعه يقدر عىل التنّبَو بام سيصيب املريض يف مستقبل أيامه وليس  .2

 .بالعّلة من حيث هي عّلة

ه سبحانه له، وقد تقّدم اّن ذات إذا عرفت كيفّية حصول العلم باملعلول قبل إجياده من العلم بالعّلة نقول: إّن العامل بأمجعه معلول لوجوده سبحانه، وذاته تعاىل عّلة

 .عامل بذاته

 .ثية التي صدر منها الكون بأمجعه، والعلم بتلك احليثية يالزم العلم باملعلولوبعبارة ُأخرى: العلم بالذات علم باحلي

 :قال صدر املتأهّلني

دورها أن يكون عىل ترتيب ص إّن ذاته ـ سبحانه ـ ملّا كانت عّلة لاَلشياء ـ بحسب وجودهاـ والعلم بالعّلة يستلزم العلم بمعلوهلا...فتعّقلها من هذه اجلهة البّد »

 (1«. )واحد واحدًا بعد

 .645|4االَسفار : (1)

 
97 

 الثاين: إتقان الصنع يدّل عىل علم الصانع

ة مجيع ومن جهة موافق إّن وجود املعلول كام يدّل عىل وجود العّلة، كذلك خصوصّياته تدّل عىل خصوصّيات عّلته، فإّن املصنوع من جهة الرتتيب الذي يف أجزائه

 .املصنوع، يدّل عىل أّنه مل حيدث عن فاعل غري عامل بتلك اخلصوصياتاالَجزاء للغرض املقصود من ذلك 

ة يف املخلوق ترشدنا إىل ات املكنونفالعامل بام اّنه خملوق ّللّ سبحانه يدّل ما فيه من بديع اخللق ودقيق الرتكيب عىل أّن خالقه عامل بام خلق، عليم بام صنع، فاخلصوصي

 :إىل هذا الدليل بقوله صفات صانعه وقد أشار القرآن الكريم

بريُ ﴿  (1) . ﴾ َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَ

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام عيل 

 (2) .«وَعلَِم ما يميض وما مىض، مبتدع اخلالئق بعلمه ومنشئهم بحكمه»

 : وقال ااِلمام عيل بن موسى الرضا ـ عليهام الّسالم ـ

 (3) .«اخللق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كّل يشء منه موضعه بعلمهسبحان من خلق »

 :بقوله« جتريد االعتقاد»وإىل هذا الدليل أشار املحّقق الطويس يف 

 .«وااِلحكام دليل العلم»



 .13امللك : (1)

 .161ّنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .85|3بحار االَنوار :  (3)
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 بعد إجيادهاعلمه سبحانه باالَشياء  .3

املعنى االسمي، فكام املعنى احلريف بإّن كّل ممكن، معلول يف حتّققه ّللّ سبحانه، وليس للمعلولية معنى سوى تعّلق وجود املعلول بعّلته وقيامه هبا قيامًا واقعيًا كقيام 

وجوده، وما هذا شأنه ال يكون خارجًا عن وجود عّلته، إذ اخلروج عن حيطته اّن املعني احلريف بكل شَوونه قائم باملعنى االسمي فهكذا املعلول قائم بعّلته املفيضة ل

 .يالزم االستقالل وهو ال جيتمع مع كونه ممكناً 

 .عامللضور املعلوم لدى افالزم الوقوع يف حيطته، وعدم اخلروج عنها، كون االَشياء كّلها حارضة لدى ذاته واحلضور هو العلم، ملا عرفت من أّن العلم عبارة عن ح

هي فعل النفس ويف ن، فويرتتب عىل ذلك اّن العامل كام هو فعله، فكذلك علمه سبحانه، وعىل سبيل التقريب الحظ الصور الذهنية التي ختلقها النفس يف وعاء الذه

دقيقه وجليله  قائمة بفاعلها وخالقها، فهكذا العامل نفس الوقت علمها، وال حتتاج النفس يف العلم بتلك الصور إىل صور ثانية، وكام أّن النفس حميطة بتلك الصور وهي

 .خملوق ّللّ سبحانه قائم به وهو حميط به، فعلم اّللّ وفعله مفهومان خمتلفان، ولكنّهام متصادقان يف اخلارج

وريًا ادها حضوري، فإّن املناط يف كون العلم حضوقد اّتضح بام تعّرفت أّن علمه تعاىل بأفعاله بعد إجيادها حضوري، كام أّن علمه سبحانه بذاته وبأفعاله قبل إجي

 .هو حصول نفس املعلوم وحضوره لدى العامل ال حضور صورته وماهيته، وهذا املناط متحّقق يف علمه تعاىل بذاته وبأفعاله مطلقاً 
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 علمه تعاىل باجلزئيات

باجلزئيات وضوحاً كاماًل، وذلك ملا تقّدم اّن نفس وجود كلِّ يشء عني معلوميته ّللّ تعاىل  وااِلمعان فيام ذكرنا حول املوجودات ااِلمكانية يوضح لزوم علمه سبحانه

انه بتغريه وتبّدله املتغرّي معلوم ّللّ سبحوال فرق يف مناط هذا احلكم بني املجّرد واملاّدي، والكيّل واجلزئي، فكام اّن املوجود الثابت معلوم له تعاىل بثباته، كذلك املوجود 

 .اِلفاضة التدرجيّية، واحلضور بوصف التدّرج لديه سبحانه يالزم علمه تبارك وتعاىل باجلزئّيات اخلارجّيةفا

 شبهات املنكرين

 :قد عرفت برهان علمه سبحانه باجلزئيات، وبقي الكالم يف حتليل الشبهات التي ُأثريت يف هذا املجال، وإليك بياّنا

 علمه تعاىل العلم باجلزئيات يالزم التغرّي يف .1

ت من حيث هي ام يعلم اجلزئياقالوا لو علم سبحانه ما جيري يف الكون من اجلزئيات لزم تغرّي علمه بتغرّي املعلوم وإالّ النتفت املطابقة، وعىل هذا فهو سبحانه إنّ 

 .ماهيات معقولة ال بام هي جزئية متغرّية



اًم حصوليًا عىل طريق الصور املرتسمة القائمة بذاته سبحانه، وعند ذلك يكون التغرّي يف املعلوم مالزماً إّن الشبهة قائمة عىل فرض كون علمه سبحانه باالَشياء عل

 .لتغرّي الصور القائمة به ويلزم عىل ذلك كون ذاته حماًل للتغرّي والتبّدل

 ا العينية حارضة لديه سبحانه، فال مانع من القول بطروء التغرّي وقد عرفت أّن علمه تعاىل باملوجودات حضوري بمعنى أّن االَشياء هبوّياهتا اخلارجية وحقائقه
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ي العلم يف مقام أّما العلم الفعيل أعىل علمه سبحانه إثر طروء التغرّي عىل املوجودات العينية، فإّن التغرّي املمتنع عىل علمه إّنام هو العلم املوصوف بالعلم الذايت، و

 .كتغرّي فعله، فإّن العلم يف مقام الفعل ال يعدو عن كون نفس الفعل علمه ال غريالفعل، فال مانع من تغرّيه 

 إدراك اجلزئيات حيتاج إىل آلة .2

 .إّن إدراك اجلزئيات حيتاج إىل أدوات ماّدية وآالت جسامنية، وهو سبحانه منّزه عن اجلسم ولوازمه اجلسامنّية

يات عن طريق االَدوات املادّية إّنام هو شأن من مل حيط االَشياء إحاطة قّيومّية، ومل تكن االَشياء قائمة به حارضة واجلواب عن هذه الشبهة واضح، فإّن العلم باجلزئ

عىل تلك  فاً دراك اجلزئيات متوقلديه، كااِلنسان يف علمه احلصويل باجلزئيات اخلارجية، فإّن علمه هبا ملّا كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة االَدوات احلسّية كان إ

 .دوات وإعامهلااالَدوات، وأّما الواجب عّز اسمه فلاّم كان علمه عن طريق إحاطته باالَشياء وقيامها به قيامًا حقيقيًا فال يتوّقف علمه هبا عىل االَ 

 تكملة

(واحلّق اّن سمعه وبرصه تعاىل ليسا وصفني يغايران 1)قد ورد يف الرشيعة ااِلسالمية احلّقة توصيفه تعاىل بالسمع والبرص وعّد السميع والبصري من أسامئه سبحانه 

، و االَشياء عىل ااِلطالقوصف العلم، إّنام املغايرة بلحاظ املفهوم ال من حيث احلقيقة واملصداق، فقد عرفت أّن مجيع العوامل ااِلمكانية حارضة لديه سبحانه، ف

 سهاملسموعات، واملبرصات خصوصًا، أفعاله سبحانه، ويف الوقت نف

 .مّرة يف الكتاب العزيز 31مّرة، وبالسميع  36اّنه سبحانه وصف نفسه بالبصري  (1)
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 .علمه تعاىل

هذه  ت، لكن ملّا كان إطالقثّم إّن املالك املتقّدم وإن كان موجودًا يف املشمومات واملذوقات وامللموسات، فإّّنا أيضًا حارضة لديه سبحانه كاملسموعات واملبرصا

 .االَسامء مالزمًا للامّدة وااِلحساس يف أذهان الناس، مل يصّح إطالق الالمس والذائق والشاّم عليه

، بصري يرى كّل من كالم ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر احلكيم يف مقام التوصيف بالسميع والبصري هو إيقاف ااِلنسان عىل أّن ربَّه سميع يسمع ما يتلّفظه

 .فيحاسبه يومًا حسب ما سمعه ورآهعمل يصدر منه 

 :ثّم إّن بعض املتكّلمني قد عّد ااِلدراك من صفاته تعاىل واملدرك ـ بصيغة الفاعل ـ من أسامئه، تبعًا لقوله سبحانه



برِيُ ﴿  (1) . ﴾ ال ُتْدِرُكُه االَ َْبصاُر َوُهَو ُيْدِرُك االَ َْبصاَر َوُهَو اللَّطيُف اخْلَ

حكم اآلية الرشيفة ـ مدرك، لكن الكالم يف أّن ااِلدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات واجلزئيات؟ أو هو يعادل العلم ويرادفه؟ أو وال شّك اّنه سبحانه ـ ب

 . ماً وفًا تاهو علم خاص؟ واالَقرب هواالَخري وهو العلم باملوجودات اجلزئية العينية، فإدراكه سبحانه هو شهود االَشياء اخلارجية ووقوفه عليها وق

 :قال سبحانه

ٍء َشهيٌد ﴿ ُه َعىل ُكلِّ يَشْ  (2) .﴾َأَو مَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

 .144االَنعام : (1)

 .54فصلت : (2)
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 قدرته تعاىل

 .اّتفق ااِلهلّيون عىل أّن القدرة من صفاته الذاتية الكاملية كالعلم، والَجل ذلك يعّدالقادر والقدير من أسامئه سبحانه

 تعريف القدرة

 :إّن هناك تعريفني للقدرة مشهورين

 .أحدمها :أّنـها عبارة عن صّحة الفعل والرتك، واملراد من الصّحة: ااِلمكان، فالقادر هو اّلذي يصّح أن يفعل وأن يرتك

 .والثاين: أّّنا عبارة عن صدور الفعل باملشّية واالختيار، فالقادر من إن شاء فعل وإن مل يشأ مل يفعل

رين ال  للامّدة؛ وعىل كال التقديقد ُأورد عىل التعريف االَّول بأّن ااِلمكان املأخوذ يف التعريف، إّما إمكان ماهوي يقع وصفاً للامهية، أو إمكان استعدادي يقع وصفاً و

 .يصّح أخذه يف تعريف قدرته سبحانه، الَّن اّللّ تعاىل منّزه عن املاهية واملاّدة

جود قدرة و التعريف الثاين هو االختيار الذايت له سبحانه، فهو تعاىل يفعل باختياره الذايت ويرتك كذلك، أي ليس فعله وتركه الزمًا عليه لعدم واملراد من املشّية يف

 .غالبة تضطّره عىل الفعل أو الرتك
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 برهان قدرته تعاىل

 .الصنع وإتقانهاستدّل عىل قدرته سبحانه بوجوه نكتفي بواحد منها، وهو برهان إحكام 



 :توضيحه

كام وااِلتقان، متَّساًم بااِلحأّنه قد عرفت يف االَبحاث املتقّدمة اّن الفعل كام يدّل عىل وجود الفاعل، كذلك خصوصياته تدّل عىل خصوصيات الفاعل، فإذا كان الفعل 

 .الصنعواجلامل و البهاء يدّل ذلك عىل علم الفاعل بتلك اجلهات وقدرته عىل إجياد مثل ذلك 

 :هوالَجل ذلك نرى أّنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه يف آيات الذكر احلكيم، ُيتمها بذكر علمه تعاىل وقدرته، يقول سبحان

ُل االَ َْمُر َبْينَُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ اّللَّ﴿ ٍء ِعْلامً اّللُّ اّلِذي َخَلَق َسْبَع َسامواٍت َوِمَن االَ َْرِضِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اّللَّ َقْد َأحاَط بُِكلِّ يَشْ  (1) . ﴾ َعىل ُكلِّ يَشْ

مجال صنعه اّنه يستند يف الربهنة عىل قدرته تعاىل بروعة فعله و _عليه السالم  _فااِلحكام وااِلتقان يف الفعل آيتا العلم وعالمتا القدرة، واّنا نرى يف كلامت ااِلمام عيل 

 :سبحانه

 : _ عليه السالم _قال 

 (6«. )وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته»

 .16الطالق : (1)

 .61ّنج البالغة: خطبة االَشباح، اخلطبة  (2)
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 :وقال أيضاً 

 (1«. )وأقام من شواهد البّينات عىل لطيف صنعته وعظيم قدرته»

 :وقال أيضاً 

 (6«. )أودها، وّنج حدودها، والءم بقدرته بني متضاّدهافأقام من االَشياء »

 سعة قدرته تعاىل

ال تشكيك ذهان أبدًا ـ لوإّن الفطرة البرشية تقيض بأّن الكامل املطلق الذي ينجذب إليه ااِلنسان يف بعض االَحايني قادر عىل كّل يشء ممكن، وال يتبادر إىل االَ 

 ةاّنه قادر عىل يشء دون يشء، ولقد كان املسلمون يف الصدر االَّول عىل هذه العقيدة استلهامًا من كتاب اّللّ العزيز الناّص عىل عمومياملشّككني ـ اّن لقدرته حدودًا، أو 

 .قدرة اّللّ سبحانه

 :قال سبحانه

ٍء َقديراً ﴿  (3) . ﴾َوكاَن الّلُهَعىل ُكلِّ يَشْ



 :وقال تعاىل

ٍء ﴿  (4) . ﴾ُمْقَتِدراً َوكاَن اّللُّ َعىل ُكلِّ يَشْ

 كام رّصح بعمومية قدرته تعاىل يف االَحاديث املروّية عن أئّمة أهل

 .145ّنج البالغة: اخلطبة  (1)

 .61ّنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .64االَحزاب : (3)

 .35الكهف :  (4)
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 ._ عليهم السالم _البيت 

 : _ عليه السالم _قال ااِلمام الصادق 

 (1) .«سواء علاًم وقدرًة وسلطانًا وملكًا وإحاطةً االَشياء له »

 الربهان العقيل عىل عمومية قدرته تعاىل

 :د منها، وهورير واحإذا تعّرفت عىل قضاء الفطرة عىل عمومّية قدرته تعاىل ونّص القرآن واحلديث عىل ذلك، فاعلم أّن هناك براهني عقلية عىل ذلك نكتفي بتق

امل، جلد وال متناه، بمعنى اّنه وجود مطلق ال حيّده يشء من احلدود العقلية واخلارجية،وما هو غري متناه يف الوجود، غري متناه يف الكامل واإّن وجوده سبحانه غري حمدو

 .لهة تبعاً لعدم تناهي وجوده وكامالَّن منبع الكامل هو الوجود، فعدم التناهي يف جانب الوجود يالزم عدمه يف جانب الكامل، وأّي كامل أهبى من القدرة، فهي غري متناهي

 دفع شبهات يف املقام

 :ثّم إّن هناك شبهات، ُأوردت عىل القول بعمومية قدرته تعاىل ربام يعِّس دفعها عىل الطالب، جيب أن نذكرها ونبني وجه الدفع عنها

 .، ولو ُأجيب بالنفي ثبت ضيق قدرته وعدم عمومهاهل هو سبحانه قادر عىل خلق مثله؟ فلو ُأجيب بااِلجياب لزم افرتاض الرشيك له سبحانه .1

 ويدفع ذلك بأّنه ممتنع فال يصل الكالم إىل تعّلق القدرة به أو عدمه،

 .15، احلديث 6التوحيد للصدوق: الباب (1)
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 املثل بام اّنه خملوق، يكون ممكنًا، وبام اّنه مثل له تعاىل،والوجه يف امتناعه هو لزوم اجتامع النقيضني، أعني: كون يشء واحد واجبًا بالذات وممكنًا كذلك، فإّن ذلك 

 .فهو وا جب بالذات، وهو حمال بالّضورة

 هل هو قادر عىل أن جيعل العامل الفسيح يف البيضة من دون أن يصغر حجم العامل أو تكرب البيضة؟ .2

يف حّد ذاته، إذ البداهة حتكم بأّن الظرف جيب أن يكون مساويًا للمظروف، فجعل اليشء واجلواب عنه كسابقه، فإّن جعل اليشء الكبري يف الظرف الصغري أمر ممتنع 

ا هو املفروض  له ـ ملالكبري يف الظرف الصغري يستلزم كون ذلك الظرف مساويًا للمظروف ملا يقتضيه قانون مساواة الظرف واملظروف وأن يكون أصغر منه غري مساوٍ 

يف اجلواب عن نفس السَوال  _عليه السالم  _ومية القدرة وعدمها بعد فرض كون اليشء ممكنًا يف ذاته، وإىل هذا أشار ااِلمام عيل ـ وهذا حمال وإّنام يبحث عن عم

 :بقوله

 (1«.)إّن اّللّ تبارك وتعاىل ال ينسب إىل العجز، والذي سألتني ال يكون»

يب بااِلجياب لزم عدم سعة قدرته حيث ال يقدر عىل إفنائه وإن ُأجيب بالسلب لزم أيضًا عدم عموم هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئًا ال يقدر عىل إفنائه، فإن ُأج .3

 .قدرته

كنًا وواجبًا، ية كون يشء واحد ممواجلواب عنه: اّن اليشء املذكور بام اّنه ممكن فهو قابل للفناء، وبام اّنه مقّيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غري ممكن، فتصبح القض

 .، كام تقّدمباًل للفناء وغري قابل له، وهو حمال، فالفرض املذكور مستلزم للمحال، واملستلزم للمحال حمال، وهو خارج عن موضوع بحث عمومّية القدرةقا

 .6، احلديث6التوحيد للصدوق: الباب (1)
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 حياته تعاىل

أسامئه احلسنى، ولكن إجراء هذا االسم عليه سبحانه يتوّقف عىل فهم معنى احلياة وكيفية إجرائها عىل  اّتفق ااِلهلّيون عىل أّن احلياة من صفاته تعاىل، واّن احلّي من

 :اّللّ تعاىل، فنقول

 الدرك والفعل ركنان للحياة

(التي ذكرها علامء الطبيعة راجعة إىل 1فاخلصائص االَربع )إّن احلياة املاّدية يف النبات واحليوان وااِلنسان ـ بام اّنه حيوان ـ تقوم بأمرين، مها: الفّعالّية والدّراكّية، 

، كام نرمز إىل احلّس وااِلدراك املتسامل عىل وجودمها يف أنواع احليوان، وقد يقال بوجودمها يف النبات أيضًا، «بالفّعالّية»الفعل واالنفعال، والتأثري والتأّثر ونرمز هلا 

 .ال، كام هو املصطلح عند الفالسفة ااِلهلينيفاحلّي هو الدّراك والفعّ « الدّراكّية»بـ

ازلة عن املرتبة تبة النفمالك احلياة الطبيعّية هو الفعل والدرك، وهو حمفوظ يف مجيع املراتب لكن بتطوير وتكامل، أعني: حذف النواقص والشوائب املالزمة للمر

 علالعالية، فالفعل املرتقب من احلياة العقلية يف ااِلنسان ال يقاس بف



 .وهي: اجلذب والدفع، النمو والرشد، التوالد والتكاثر، احلركة ورّدة الفعل (1)
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د أّنا نصف بني احلياتني، جتاخلاليا النباتية واحليوانية، كام أّن درك ااِلنسان للمسائل الكلية أعىل وأكمل من حّس النبات وشعور احليوان ومع هذا البون الشاسع 

 .« فعاالً »و« دّراكاً »واحد وليس ذاك املعنى الواحد إالّ كون املوجود الكّل باحلياة بمعنى 

 ما هو معنى حياته تعاىل؟

عنى الذي تفيده حّي بامل فإذا صّح إطالق احلياة بمعنى واحد عىل تلك الدرجات املتفاوتة فليصّح عىل املوجودات احلّية العلوية لكن بنحو متكامل، فاّللّ سبحانه

ال  «دّراك»و« فّعال»وإن شئت قلت: « مدرك»و« فاعل»حياة مناسبة ملقامه االَسنى، بحذف النواقص واالَخذ بالّزبدة والّلب، فهو تعاىل حّي أيتلك الكلمة، لكن 

 .كفعالّية املمكنات ودّراكيتها

 دالئل حياته تعاىل

 قة احلياة يف الدرجات العلوية، ال خترج عن كون املّتصف هبا دّراكًا وفّعاالً، وال شّك قد ثبت بالربهان اّنه سبحانه عامل وقادر، وقد تقّدم البحث فيه، وقد بّينا اّن حقي

 .اّن ّللّ تعاىل أتّم مراتب الدرك والفعل، الَّن له أكمل مراتب العلم والقدرة، ومها عني ذاته سبحانه، فهوحّي بحياة ذاتية

 .من املستحيل أن يكون معطي الكامل فاقدًا لهأضف إىل ذلك اّنه سبحانه خلق موجودات حّية، مدركة فاعلة، ف

 تذييل

 ُعدَّ من صفاته الثبوتية الذاتية، االَزلية واالَبدية والِّسمدّية والقدم والبقاء،
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رة يف املايض، كام يطلوعليه فهو سبحانه قديم أزيّل، باق أبدّي، وموجود رسمدّي، قالوا: يطلق عليه االَّوالن الَجل اّنه املصاحب ملجموع االَزمنة  ق املحّققة أو املقدَّ

رة، ويطلق عليه الِّسمدّية بمعنى املوجود الالحقة. املجامع جلميع االَزمنة السابقة و عليه اآلخران الَجل اّنه املوجود املستمّر الوجود يف االَزمنة اآلتية حمّققة كانت أو مقدَّ

 .لصفاتهذا ما عليه املتكّلمون يف تفسري هذه االَسامء وا

رة، املاضّية أو الالحقة، واّللّ سبحانه منزَّ   ه عن الزمان واملصاحبة له، بل هويالحظ عليه: أّنه يناسب شأن املوجود الزماين اّلذي يصاحب االَزمنة املحّققة أو املقدَّ

الصحيح أن يقال: إّن املوجود ااِلمكاين ما يكون وجوده غري نابع خالق للزمان سابقه والحقه، فهو فوق الزمان واملكان، ال حييطه زمان وال حيويه مكان، وعىل ذلك ف

بسه عليه طروء العدم وال يال من ذاته، مسبوقًا بالعدم يف ذاته ال يمتنع طروء العدم عليه، ويقابله واجب الوجود بالذات وهو ما يكون وجوده نابعًا من ذاته، ويمتنع

قدياًم أزلّيًا، كام يمتنع أن يطرأ عليه العدم، فيكون أبدّيًا باقيًا، وبمالحظة ذينك االَمرين، أعني: عدم مسبوقية وجوده  أبدًا، ومثل ذلك ال يسبق وجوده العدم، فيكون

 .بالعدم وامتناع طروء العدم عليه، يتصف بالِّّسمدّية ويقال: إّنه رسمديّ 
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 إرادته تعاىل

وال يشّك يف ذلك أحد من ااِلهليني أبدًا، وإّنام اختلفوا يف حقيقتها، واّّنا هل تكون من صفات الذات أو من صفات إّن ااِلرادة من صفاته سبحانه، واملريد من أسامئه، 

 الفعل؟

 االَقوال يف تفسري إرادته تعاىل

م كونه ال يمكن توصيفه سبحانه هبا، الَّنه يستلز إّن ااِلرادة يف ااِلنسان بأّي معنى فِّّست، ظاهرة تظهر يف لوح النفس تدرجيية، ومن املعلوم اّن ااِلرادة هبذا املعنى

تعاىل وإليك  ااِلهليني يف تفسري إرادتهموجودًا مادّياً يطرأ عليه التغرّي والتبّدل من الفقدان إىل الوجدان، وما هذا شأنه ال يليق بساحة الباري، والَجل ذلك اختلفت كلمة 

 :بعض اآلراء املطروحة يف هذا املجال

 بحانه، علمه بالنظام االَصلحإرادته س .1

 :فِّّست طائفة من املحّققني إرادة الّلهتعاىل بعلمه بالنظام االَصلح واالَتم، قال صدر املتأهلني

 معنى كونه مريدًا اّنه سبحانه يعقل ذاته ويعقل نظام اخلري املوجود»
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 (1«. )يف الكّل من ذاته واّنه كيف يكون

 :وقال احلكيم السبزواري

 (6«. )ااِلرادة والقدرة عني علمه العنائي وهو عني ذاته»

نكرون ل البيت )عليهم الّسالم( ييالحظ عليه: أّن تفسري ااِلرادة بالعلم، يرجع إىل إنكار حقيقة ااِلرادة فيه سبحانه، والَجل عدم صّحة هذا التفسري نرى أّن أئّمة أه

 : علمه ومشيئته خمتلفان أو متفقان...؟ _عليه السالم  _اّللّ الصادق  تفسريها بالعلم، قال بكري بن أعني: قلت اليَب عبد

 (4«. )العلم ليس هو املشيئة، أال ترى أّنك تقول سأفعل كذا إن شاء اّللّ، وال تقول سأفعل كذا إن علم اّللّ: » _عليه السالم  _فقال 

 إرادته سبحانه ابتهاجه بذاته وبفعله .2

 :مقامنيقد يقال : إّنلاِلرادة 

 .إرادة يف مقام الذات وهي ابتهاجه تعاىل يف ذاته .1

 .إرادة يف مقام الفعل، وهي رضاه سبحانه بفعله .2



ًا إّن من أحّب شيئلة الفعل، فتوضيح ذلك: أّن ذاته تعاىل ملّا كانت رصف اخلري ومتامه كان مبتهجًا بذاته أتّم االبتهاج، وينبعث من االبتهاج الذايت ابتهاج يف مرح

 له وإليها أشار احلكيمأحّب آثاره ولوازمه، وهذه املحبَّة الفعلية هي ااِلرادة يف مرحلة الفعل وهي اّلتي وردت يف االَخبار التي جعلت ااِلرادة من صفات فع

 .414|4االَسفار : (1)

 .36رشح االَسامء احلسنى: (2)

 .، باب ااِلرادة146|1الكايف :  (3)
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 :السبزواري بقوله

 رضاَوه بالذات بالفعل رضا * وذا الّرضــا إرادة ملن قضــى

 .رهاويرد عىل هذه النظرية ما أوردناه عىل سابقها، فإّن حقيقة ااِلرادة غري حقيقة الرضا واالبتهاج، فتفسري ااِلرادة هبام يرجع إىل إنكا

 ااِلرادة إعامل القدرة .3

 (1) ربام تفِّّس إرادته سبحانه بإعامل القدرة ويقال:

عة احلال يتحّقق الفعل ص أبدًا فبطبياّنا ال نتصور اِلرادته تعاىل معنى غري إعامل القدرة والسلطنة وملّا كانت سلطنته تعاىل تاّمة من مجيع اجلهات، وال يتصّور فيه النق»

 :بحانهيف اخلارج، ويوجد برصف إعامل القدرة من دون توّقفه عىل أّية مقّدمة ُأخرى كام هو مقتىض قوله س

 (6إِّنام َأْمُرُه إِذا َأراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكون( . ))

ىل االَّول فام فاعاًل مضطّرًا، وع يالحظ عليه : أّن إعامل القدرة والسلطنة إّما فعل اختياري له سبحانه أو إضطراري، وال سبيل إىل الثاين الَّنه يستلزم أن يكون تعاىل

ه إىل القول ل بإرجاعتارًا ؟ الَّنه البّد أن يكون هناك قبل إعامل السلطنة وتنفيذ القدرة يشء يدور عليه كونه فاعالً خمتارًا، نعم يمكن تصحيح هذا القوهو مالك كونه خم

 .اآليت

 .46و44|6املحارضات :  (1)

 .86يس :  (2)
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 إرادته، كونه خمتارًا بالذات .4



الذاتية وجتري عليه سبحانه جمّردة من شوائب النقص وسامت ااِلمكان،فاملراد من توصيفه بااِلرادة كونه فاعاًل خمتارًا يف مقابل كونه احلّق اّن ااِلرادة من الصفات 

ال تعّد من صفات الكامل مقّيدة ّّنا فاعاًل مضطّرًا، ال إثبات ااِلرادة له بنعت كوّنا طارئة زائلة عند حدوث املراد، أو كون الفاعل خارجًا هبا عن القّوة إىل الفعل، الَ 

ه عىل النحو االَكمل، إذ هو الفاعل هبذه اخلصائص، بل كامهلا يف كون صاحبها خمتارًا، مالكًا لفعله آخذًا بزمام عمله، فإذا كان هذا كامل ااِلرادة فاّللّ سبحانه واجد ل

ف سلبي وهو كونه غري مقهور وال مستكره، كام نقل عن النّجار، بل هي وصف وجودي هو املختار غري املقهور يف سلطانه، وليس هذا بمعنى إرجاع ااِلرادة إىل وص

 .نفس ذاته، والتعبري عنه بوصف سلبي ال جيعله أمرًا سلبيًا كتفسري العلم بعدم اجلهل، والقدرة بعدم العجز

 (1وإالّ وجب القول بكوّنا من صفات الفعل. )فلو صحَّ تسمية هذا االختيار الذايت بااِلرادة، فااِلرادة من صفات ذاته تعاىل 

فالسفة من تفسري رأي املشهور عند الما أفاده شيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظّله ـ يف تفسري إرادته تعاىل يوافق نظرية العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ فإّنه أيضًا ناقش ال (1)

  اختيارًا ذاتيًا، ثّم بنّي اّن ااِلرادة بمعناها املعهود عندنا إّنام يصّح إطالقها عىل اّللّ تعاىل بعد التجريد عن النواقص، بامااِلرادة بالعلم بالنظام االَصلح، ثّم أثبت ّللّ تعاىل

عل كام يقال عند للفتامة هي صفة فعلية منتزعة عن مقام فعله سبحانه، نظري اخللق وااِلجياد والرمحة، وذلك باعتبار متامية الفعل من حيث السبب وحضور العّلة ال

، الفصل 16؛ بداية احلكمة: املرحلة 14، الفصل 16؛ ّناية احلكمة: املرحلة 414ـ415|4مشاهدة مجع الفاعل أسباب الفعل ليفعل، اّنه يريد كذا فعاًل. راجع االَسفار:

 .8و4
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 ._ عليهم السالم _ااِلرادة يف روايات أهل البيت 

 :اّن مشيئته وإرادته من صفات فعله، كالرازقية واخلالقية، وإليك نبذًا من هذه الروايات _عليهم السالم  _أئّمة أهل البيت  يظهر من الروايات املأثورة عن

 :قال _عليه السالم  _روى عاصم بن محيد، عن أيب عبد اّللّ  .1

 (1«. )عاملًا قادرًا ثّم أرادقلت: مل يزل اّللّ مريدًا؟ قال: إّن املريد ال يكون إالّ ملراد معه، مل يزل اّللّ »

 : _ عليه السالم _روى صفوان بن حييى قال: قلت اليَب احلسن  .2

 أخربين عن ااِلرادة من اّللّ ومن اخللق؟

 : _ عليه السالم _قال: فقال 

ذلك، الَّنه ال يرّوى وال هيّم وال يتفّكر، وهذه الصفات منفّية  ااِلرادة من اخللق الضمري، وما يبدو هلم بعد ذلك من الفعل، وأّما من اّللّ تعاىل فإرادته إحداثه ال غري»

 (6. )«، كام اّنه ال كيف لهعنه، وهي صفات اخللق، فإرادة اّللّ الفعل ال غري ذلك، يقول له كن فيكون بال لفظ، وال نطق بلسان،وال مّهة، وال تفّكر، وال كيف لذلك

 :قال _عليه السالم  _روى حممد بن مسلم، عن أيب عبد اّللّ  .3

 (4«. )املشيئة حمدثة»

 ترى أّن الرواية االَ ُوىل تنفي صفة االَزلّية عن ااِلرادة، فال تكون من صفاته



 .1، باب ااِلرادة، احلديث146|1الكايف :  (1)

 .4نفس املصدر: احلديث (2)

 .4نفس املصدر: احلديث (3)
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الرواية الثالثة رّصحت عىل أّن املشيئة حمدثة، فال تكون من صفاته الذاتية، وقد رّصحت الرواية الثانية عىل أّن إرادته تعاىل عني الذاتية اّلتي هي عني ذاته تعاىل، كام أّن 

ته، هي ااِلرادة بل الذي نف ات ذاته،إحداثه تعاىل وإجياده فهي عني فعله، ولكّن الروايات ال تنفي كون ااِلرادة باملعنى اّلذي فِّّسناها به، أعني: االختيار الذايت من صف

 :باملعنى املوجود يف ااِلنسان، الَّن إثبات هذه ااِلرادة ّللّ تعاىل يستلزم حمذورين

 .االَّول: قدم املراد أو حدوث املريد، كام ورد يف الرواية االَ ُوىل

 .الثاين: طروء التغرّي والتدريج عىل ذاته سبحانه، كام ورد يف الرواية الثانية
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 الفصل الرابع

 الصفات الثبوتية الفعلية

 :إّن صفات اّللّ تعاىل الفعلية التي تنتزع من مقام فعله سبحانه كثرية،واّلذي نخّصه بالبحث هنا أمران: التكّلم واحلكمة، فنقول

1 

 التكّلم

 :أمجع املسلمون تبعًا للكتاب والسنّة عىل كونه سبحانه متكّلاًم، ولكنّهم اختلفوا يف أمرين

 .ألف. تفسري حقيقة كالمه تعاىل، وما هو املراد منه

 .ب. حدوثه وقدمه

 خلقد شغلت هذه املسألة بال العلامء واملفّكرين ااِلسالمّيني يف عرص اخللفاء، وحدثت بسببه مشاجرات بل صدامات دامية مذكورة يف التاري
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 :ذينك االَمرين عىل ضوء العقل والقرآن والنقل املعترب فنقولفيلزمنا البحث والتحليل حول « حمنة القرآن»تفصياًل، وعرفت بـ

 االَقوال يف تفسري كالمه تعاىل



 :االَقوال التي ذكرها املتكّلمون والفالسفة يف هذا املجال أربعة

ائيل روضيًا، بل ُيلقها يف غريه كاللوح املحفوظ أوجربما اختاره املعتزلة: وهو اّن كالمه تعاىل عبارة عن أصوات وحروف غري قائمة باّللّ تعاىل قياماً حلولياً أو ع .1

 :أو النبي أو غري ذلك، قال القايض عبد اجلبار

لكالم يف كون متكّلاًم بإجياد احقيقة الكالم احلروف املنظومة، واالَصوات املقّطعة، وهذا كام يكون منعاًم بنعمة توجد يف غريه، ورازقًا برزق يوجد يف غريه، فهكذا ي»

 (1«. )وليس من رشط الفاعل أن حيّل عليه فعلغريه 

 .وهذا املعنى من الكالم هو اّلذي يسّمى بالكالم اللفظي وهو من صفات فعله تعاىل، حادث بحدوث الفعل

 .نه بالكالم النفيس(اّن االَشاعرة معرتفون به وبأّنه حادث، ولكنّهم يّدعون معنى آخر وراءه ويسّمو6نظرية االَشاعرة: يظهر من مَولّف املواقف ) .2

 :قال الفاضل القوشجي يف تفسري الكالم النفيس

الذي جيده يف  م احليّس، فاملعنىإّن من يورد صيغة أمر أو ّني أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غري ذلك جيد يف نفسه معاين يعّبـر عنها باالَلفاظ التي نسّميها بالكال»

 نفسه ويدور يف خلده، ال ُيتلف

 .568االَ ُصول اخلمسة : رشح (1)

 .64|8رشح املواقف:(2)
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 (1. )«باختالف العبارات بحسب االَوضاع واالصطالحات ويقصد املتكلم حصوله يف نفس السامع ليجري عىل موجبه، هو اّلذي نسّميه الكالم النفيس

 .الذات، ولكنّه ليس أمرًا وراء العلم التصّوري أو التصديقيوهذا املعنى من الكالم ـ عىل فرض ثبوته ـ يكون من صفات ذاته تعاىل وقديم بقدم 

جود كام له سبحانه فكّل مونظرّية احلكامء: ذهبت احلكامء إىل أّن لكالمه سبحانه مفهومًا أوسع ممّا ذكره املعتزلة من الكالم اللفظي، بل كالمه تعاىل مساوق لفع .3

 .«الكالم الفعيل»هو فعله وخملوقه، كذلك كالم له تعاىل ونسّميه بـ

ًا داالً عىل يس إالّ لفظتوضيح ذلك: أّن الغرض املقصود من الكالم اللفظي ليس إالّ إبراز ما هو موجود يف نفس املتكّلم ومستور عن املخاطب والسامع، فالكالم ل

وال شّك اّن الفعل كام يدّل عىل وجود فاعله فهكذا خصوصياته الوجودية  املعنى الذي تصّوره املتكّلم وأراد إجياده يف ذهن السامع، فحقيقة الكالم هي الداللة واحلكاية،

كويني عقيل، ري، وداللة الثاين تداّلة عىل خصوصياته الوجودية، وليس الفرق بني داللة اللفظ عىل املعنى وداللة الفعل عىل الفاعل، إالّ أّن داللة االَّول وضعي اعتبا

 .ن الداللة اللفظية الوضعّيةوالداللة التكوينية العقلية أقوى م

المًا من باب التوسع ّح تسميته كوعىل هذا، فكّل فعل من املتكّلم أفاد نفس االَثر الذي يفيده الكالم، من إبراز ما يكتنفه الفاعل يف رسيرته من املعاين واحلقائق، يص

 .والتطوير



 .416رشح التجريد للقوشجي : (1)
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 واحلديثكالمه تعاىل يف القرآن 

 :إّن لكالمه تعاىل يف القرآن الكريم معاين أو مصاديق ثالثة نشري إليها

 :الكالم اللفظي: قال سبحانه .1

َجَرِة َأْن يا ُموسى إيِنِّ َأنَ ﴿  (1) . ﴾اْلعاملنَِيَ ا اّللُّ َرب  َفَلاّم َأتاها ُنوِدَي ِمْن شاطِىَ ِ الواِد االَ َْيَمِن يِف اْلُبْقَعِةاملُْباَرَكِة ِمَن الشَّ

وكّلمه من طريق الشجرة، إّما بإجياد الكالم فيها ـ كام قال بعضهم ـ أو بأخذه حجابًا وتكليمه  _عليه السالم  _دّلت اآلية الكريمة عىل أّنه تعاىل نادى نبيه موسى 

 (6من ورائه. )

 :وع االَنبياء وغريهم من االَولياء ااِلهليني، إّما بال واسطة أو معها، قال سبحانهالكالم بااِلحياء: وهو إلقاء املعنى فقط أو اللفظ واملعنى معًا يف ر .2

َمُه اّللُّ إاِلّ َوْحيًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوالً َفُيوِحَي بِإِْذنِِه ﴿ ُه َعيِلٌّ َحكِيمٌ َوما كاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلِّ  (3) . ﴾ما َيشاُء إِنَّ

 :الَّوْحيًا( إشارة إىل ااِلحياء بال واسطة، وقوله:)َأو ُيرِسَل َرُسوالً...( إشارة إىل ااِلحياء بواسطة ملك الوحي كام قال تعاىلفقوله:)إِ 

وُح االَ َْمنُي* َعىل َقْلبَِك ﴿  (4) . ﴾َنَزَل بِِه الر 

 .كام أّن قوله:)َأو ِمْن َوراء ِحجاب( إشارة إىل الكالم املسموع كام تقّدم

 .44القصص : (1)

 .(51|وعىل االحتامل الثاين فاآلية راجعة إىل قوله تعاىل :)َأْوِمْن َوراِء ِحجاب( )الشورى (2)

 .51الشورى :  (3)

 .163ـ164الشعراء :  (4)
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 .كليمهفرتى اّنه سبحانه أطلق لفظ الكالم عىل الوحي بقسميه، وعدَّ إحياءه سبحانه، تكلياًم له، فالوحي كالمه وااِلحياء ت

ريم بأّنه كلمة اّللّ التي ألقاها إىل م _عليه السالم  _نفس وجود االَشياء: هناك آيات تدّل عىل أّن وجود االَشياء كالم له تعاىل، ترى أّنه تعاىل يصف املسيح  .3

 :العذراء، قال تعاىل



 (1).﴾َأْلقاها إىِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنْهُ إِنَّام املَْسيُح ِعْيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اّللِّ َوَكلَِمُتُه ﴿

 القضاء واحلكم ااِلهلي .4

 :قد استعملت الكلمة يف كثري من اآليات فيام قاله تعاىل وحكم به، كقوله

وا﴿ ْسنى َعىل َبني إرِْسائيَل باِم َصرَبُ َّْت َكلَِمُت َربَِّك احْلُ  (2) . ﴾َومَت

 :وقوله

ْت َكلَِمُت َربِّ ﴿ ُْم الُيوَ ِْمنُونَ َوَكذلَِك َحقَّ  (3) .﴾َك َعىل اّلذيَن َفَسُقوا َأّنَّ

 :وقوله

 (4) . ﴾َوَلوال َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقيِضَ َبْينَُهمْ ﴿

 .إىل غري ذلك من اآليات الكثرية يف هذا املجال

 .141النساء :  (1)

 .144االَعراف : (2)

 .44يونس :(3)

 .16يونس : (4)
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 :قوله تعاىل بفعله الذي ينشئه ويمثله، حيث قال _عليه السالم  _ااِلمام عيل وقد فِّّس 

 (1«. )يقول ملن أراد كونه كن فيكون، ال بصوت يقرع، وال بنداء يسمع، وإّنام كالمه سبحانه فعل منه أنشأه ومّثله»

يكون منحرصًا يف الكالم الفعيل، بل هناك قسامن آخران سّميا بالكالم، أحدمها: فتحّصل بذلك، اّن كالمه سبحانه يف القرآن ال ينحرص يف الكالم اللفظي، كام ال 

 .ه سبحانهالوحي، وثانيهام: قضاَوه تعاىل وحكمه، نعم يمكن إرجاع هذين القسمني إىل الكالم الفعيل، بلحاظ اّن ااِلحياء والقضاء أيضًا من أفعال

 .رّية احلكامء، وأّما نظرية املعتزلة فهي غري منطبقة عىل مجيع مصاديق كالمه سبحانه وإّنام هو قسم قليل منهوبذلك يظهر اّن الصواب من اآلراء املتقّدمة هو نظ

 .وأّما نظرية االَشاعرة فليس له أثر يف الكتاب العزيز



 .وا يف حرصه يف الكالم اللفظيفاملعتزلة أصابوا يف جهة وأخطأوا يف جهة ُأخرى، أصابوا يف جعلهم كالمه تعاىل من صفات أفعاله سبحانه وأخطأ

 .ه تعاىلصفًا ذاتيًا لولكّن االَشاعرة أخطأوا يف جهتني:يف حرص الكالم الفعيل بالكالم اللفظي، ويف اّدعاء قسم آخر من كالم سّموه بالكالم النفيس وجعلوه و

 .الإىل هنا تّم الكالم يف تفسري حقيقة كالمه تعاىل وحتليل اآلراء املطروحة يف هذا املج

 .184ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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 كالمه سبحانه حادث أو قديم؟

كون القرآن ال أّول من قال بمن املسائل التي اختلفت فيها كلامت املتكّلمني، مسألة حدوث كالمه تعاىل أو قدمه، ويمكن إرجاع هذه املسألة إىل القرن الثاين وقد يق

 :طّيالكتامن إىل زمن املأمون، وإليك دراسة اآلراء وتطّورها يف املسألةخملوقًا هو جعد بن درهم وبقيت يف 

 نظرية أهل احلديث واحلنابلة .1

فإّنه الذي أخذ يرّوج فكرة عدم « أمحد بن حنبل»أّول من أّكد القول بعدم حدوث القرآن وعدم كون كالمه تعاىل خملوقًا وأرّص عليه، أهل احلديث، ويف مقّدمتهم 

 :ويدافع عنها بحامس، متحّماًل يف سبيلها من املشاّق ما هو مسطور يف زبر التاريخ، وإليك نّصنظريته يف هذه املسألةخلق القرآن 

 ولوق وال غري خملوق، فهوالقرآن كالم اّللّ ليس بمخلوق، فمن زعم اّن القرآن خملوق فهو جهمي كافر، ومن زعم اّن القرآن كالم اّللّ عّز وجّل ووقف ومل يقل خم»

 (1«. )أخبث من االَّول

 خملوق، قرآن بأّنه خملوق أو غريثّم إّنه قد نقل عنه ما يوافق التوّقف يف املسألة، ولذلك يرى املحّققون اّن إمام احلنابلة كان يف أّولّيات حياته يرى البحث حول ال

 بدعة، ولكنّه بعدما زالت املحنة وطلب منه اخلليفة العبايس املتوّكل،

 .36: السنّة (1)
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 (1ااِلدالء برأيه، اختار كون القرآن ليس بمخلوق، ومع ذلك مل يَوثر اّنه قال إّنه قديم. )

 نظرية املعتزلة .2

باّللّ، تَويد حركة ق ىل زمن الواثقد تبنَّت املعتزلة القول بخلق القرآن وانربوا يدافعون عنه بشّتى الوسائل، وملّا كانت اخلالفة العباسية يف عرص املأمون ومن بعده إ

لك متحان أن أجاب مجيع الفقهاء يف ذااِلعتزال وآراءها، استعان املعتزلة من هذا الغطاء، وقاموا باختبار علامء االَمصار ااِلسالمية يف هذه املسألة، وكانت نتيجة هذا اال

 :إليك ما ذكره القايض عبد اجلّبار يف هذا املجالالعرص بنظرية اخللق، ومل يمتنع إالّ نفر قليل عىل رأسهم ااِلمام أمحد بن حنبل، و



إليه يف  عله داللة لنا عىل االَحكام لنرجعأّما مذهبنا يف ذلك اّن القرآن كالم اّللّ تعاىل ووحيه، وهو خملوق حمدث، أنزله اّللّ عىل نبّيه ليكون علاًم وداالًّ عىل نبوته، وج»

لشكر، وإذا هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه وإن مل يكن )ما نقرَوه( حمدثًا من جهة اّللّ تعاىل فهو مضاف إليه عىل احلقيقة احلالل واحلرام، واستوجب منّا بذلك احلمد وا

 (6«. )كام يضاف ما ننرشه اليوم من قصيدة امرَى القيس عىل احلقيقة وإن مل يكن امرَو القيس حمدثًا هلا اآلن

 نظرية الشيخ االَشعري .3

 :يخ االَشعري يف هذا املجال هو القول بعدم كون القرآن خملوقًا حيث قالأّول ما أعلنه الش

 .444تاريخ املذاهب ااِلسالمية : (1)

 .568رشح االَ ُصول اخلمسة : (2)
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 (1«.)ونقول: إّن القرآن كالم اّللّ غري خملوق، و اّن من قال بخلق القرآن فهو كافر»

املقروء وامللفوظ شيئًا ال يقبله العقل السليم، فجاء بنظرية جديدة أصلح هبا القول بعدم خلق القرآن والتجأ إىل أّن املراد من كالم ولكنّه رأى أّن القول بقدم القرآن 

 .اّللّ تعاىل ليس القرآن املقروء بل الكالم النفيس

 داللة القرآن عىل حدوث كالمه تعاىل

 :القرآن ـ يف قوله سبحانهرّصح القرآن الكريم عىل حدوث كالمه تعاىل ـ أعني: 

ِْم حُمَْدٍث إاِلّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبونَ ﴿  (2) .﴾ما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرهبِّ

 :هو القرآن نفسه لقوله سبحانه« الذكر»واملراد من 

ْكَر َوإِّنا َلُه حَلافُِظونَ ﴿ ْلنَا الذِّ  (3) . ﴾إِّنا َنْحُن َنزَّ

 :وقوله سبحانه

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقوِمَك ﴿  (4) . ﴾َوإِنَّ

ومعنى كونه جديدًا اّنه أتاهم بعد ااِلنجيل، كام أّن ااِلنجيل جديد ،الَّنه أتاهم بعد التوراة، وكذلك بعض سور « للذكر»هو اجلديد وهو وصف « حمدث»واملراد من 

 نالقرآن وآياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض، وليس املراد كونه حمدثًا م

 .461، والحظ مقاالت ااِلسالميني :61ااِلبانة : (1)

 .6االَنبياء : (2)



 6احلجر : (3)

 .33الزخرف : (4)
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، فالذكر بذاته حمدث، ال بنزوله فال معنى لتوصيف املحدث بالذات بكونه من حيث النزول، «ذكر»حيث نزوله، بل املراد كونه حمدثًا بذاته بشهادة اّنه وصف لـ

 .ما بالذات عىل ما بالعرضلتقّدم 

 :ويدّل عىل حدوثه قوله سبحانه

 (1).﴾وَلئِْن ِشْئنا َلنَْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْينا إَِلْيَك ُثمَّ ال جَتُِد َلَك بِِه َعَلْينا َوكِيالً ﴿

 !فهل يصّح توصيف القديم بااِلذهاب وااِلعدام؟

 عليهم السالم _موقف أهل البيت 

جرى عىل الفريقني من املحن، يشهد بأّن التشّدد فيه مل يكن اِلحقاق احلّق وإزاحة الشكوك بل استغّلت كّل طائفة تلك املسألة للتنكيل  إّن تاريخ البحث وما

عليه  _ام الرضا منعوا أصحاهبم من اخلوض يف تلك املسألة، فقد سأل الرّيان بن الصلت ااِلم _عليهم السالم  _بخصومها، فاَلجل ذلك نرى أّن أئّمة أهل البيت 

 وقال له: ما تقول يف القرآن؟ _السالم 

 : _ عليه السالم _فقال 

 (6«. )كالم اّللّ ال تتجاوزوه، وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتضلوا»

االكتفاء بأّنه كالم اّللّ أحسم ملاّدة  يبتعد عن اخلوض يف هذه املسألة ملا رأى من أّن اخلوض فيها ليس لصالح ااِلسالم، وانّ  _عليه السالم  _فاّنا نرى أّن ااِلمام 

 .اخلالف

 .84ااِلرساء :  (1)

 .6، احلديث 44التوحيد للصدوق: الباب  (2)
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بحانه س عندما أحّسوا بسالمة املوقف، أدلوا برأهيم يف املوضوع، ورّصحوا بأّن اخلالق هو اّللّ سبحانه وغريه خملوق، والقرآن ليس نفسه _عليهم السالم  _ولكنّهم 

 .وإالّ يلزم احتاد املنِزل واملنَزل، فهو غريه، فيكون الحمالة خملوقاً 



وليس اخلالق إالّ اّللّ »إىل بعض شيعته ببغداد، وفيه: _عليه السالم  _فقد روى حمّمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اّنه كتب عيل بن حمّمد بن عيل ابن موسى الرضا 

 (1«. )والقرآن كالم اّللّ ال جتعل له اساًم من عندك فتكون من الضالنيعّزوجّل وما سواه خملوق، 

 تكملة

ر عندنا ب، وملّا كان املختااّتفق املسلمون وااِلهليون عىل أّن الصدق من صفاته تعاىل واّنه سبحانه صادق، واملراد من صدقه تعاىل كون كالمه منّزهًا عن شوب الكذ

 .لية يكون الصدق يف الكالم مثله وهو واضحاّنه من الصفات الفع« الكالم»يف 

عقليني، وهي والتقبيح الويمكن االستدالل عىل صدقه بأّن الكذب قبيح عقاًل، وهو سبحانه منّزه عاّم يعّد العقل من القبائح، والربهان مبني عىل قاعدة التحسني 

 .من القواعد االَساسية يف كالم العدلية

 .3املصدر السابق:احلديث  (1)
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 احلكمة

 :من الصفات الفعلية احلكمة وهي تطلق عىل معنيني

 .أحدمها: كون الفعل يف غاية ااِلحكام وااِلتقان، وغاية ااِلمتام و ااِلكامل

 .وثانيهام: كون الفاعل ال يفعل قبيحًا وال ُيل بواجب

 :قال الرازي

التدبري فيها، وحسن التقدير هلا ففيها ما ال يوصف بوثاقة البنية كالبّقة والنملة وغريمها، إالّ أّن آثار  معنى ااِلحكام يف حّق اّللّ تعاىل يف خلق االَشياء هو إتقان...»

 .«التدبري فيها وجهات الدالالت فيها عىل قدرة الصانع وعلمه ليست بأقّل من داللة الساموات واالَرض واجلبال عىل علم الصانع وقدرته

 :لثّم ذكر معنى ثانيًا للحكيم وقا

 الثاين اّنه عبارة عن كونه مقّدسًا عن فعل ماال ينبغي»

 :قال تعاىل

 ."(1) ﴾َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثاً ﴿

 .684ـ646؛ الحظ رشح أسامء اّللّ احلسنى : 115املَومنون :  (1)
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 :وقال

امَء َواالَ َْرَض َوما َبْينَُهام باطاِلً ﴿  (1) .﴾وما َخَلْقنَا السَّ

 :ويمكن االستدالل عىل حكمته تعاىل بمعنى إتقان فعله وتدبريه بوجهني

 التدّبر يف نظام الكون وبدائعه .1

ضل أفام بديع، واّن كّل نوع خلق بأوضح دليل عىل أّنه تعاىل حكيم هبذا املعنى، اّن فعله يف غاية البداعة وااِلحكام وااِلتقان فاّن الناظر يرى أّن العامل خلق عىل نظ

اهر حكمته بك ممّا هو من مظ صورة تناسبه وجّهز بكّل ما حيتاج إليه من أجهزة هتديه يف حياته وتساعده عىل السري إىل الكامل، وإن شئت فانظر إىل االَشياء املحيطة

 .تعاىل

، يضّخ خالهلا ثامنية آالف لرت من الدم وبمعّدل وسطي يضّخ فالحظ القلب وهو مضّخة احلياة التي ال تكّل عن العمل فإّنه ينبض يومّيًاما يزيد عىل مائة ألف مّرة

 صالح...؟ن دون حاجة اِل ستة ومخسني مليون غالون عىل مدى حياة ااِلنسان، فرتى هل يستطيع حمّرك آخر للقيام بمثل هذا العمل الشاّق ملثل تلك الفرتة الطويلة م

 .روأمثال ذلك الكثري ممّا ال تستوعبه السطور بل وال الزب

 .إّن معطيات العلوم الطبيعية عاّم يف الكون أفضل دليل عىل وجود احلكمة ااِلهلية يف الفلكيات واالَرضيات

 .64ص :  (1)
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 مناسبة الفعل لفاعله .2

لفعل كامل وموجود متوازن أخذًا بقاعدة إّن أثر كّل فاعل يناسب واقع فاعله ومَوثره فهو كظّل يناسب ذا الظّل، فالفاعل الكامل من مجيع اجلهات يكون مصدرًا 

 :حيث قال _عليه السالم  _مشاهبة الظّل لذي الظّل، وقد استعملت احلكمة هبذا املعنى يف كلامت ااِلمام عيل 

ره خلق فأحكم تقديره ودبّ  وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته... فظهرت البدائع التي أحدثتها آثار صنعته وأعالم حكمته...قّدر ما...»

 (1«. )فألطف تدبريه ـ إىل أن قال : ـ بدايا خالئق أحكم صنعها وفطرها عىل ما أراد وابتدعها

 .وأّما البحث عن حكمته تعاىل، باملعنى الثاين فسيجيء عند البحث عن عدله سبحانه فانتظره

 .61ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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 الفصل اخلامس

 اخلربّيةالصفات 

واهر اآليات الثانية ما أثبتته ظقّسم بعض املتكّلمني صفاته سبحانه إىل ذاتّية وخربّية،واملراد من االَ ُوىل أوصافه املعروفة من العلم والقدرة واحلياة، واملراد من 

 :ري هذا القسم من الصفات إىل أقوالواالَحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إىل غري ذلك، وقد اختلفت آراء املتكّلمني يف تفس

 االَّول: ااِلثبات مع التكييف والتشبيه

مة و املشبِّهة اّن ّللّ سبحانه عينني ويدين مثل ااِلنسان  .زعمت املجسِّ

 :قال الشهرستاين

م املالمسة و املصافحة واّن املسلمني املخلصني يعانقونه » ّد سبحانه يف الدنيا واآلخرة ، إذا بلغوا يف الرياضة واالجتهاد إىل حأّما مشبِّهة احلشوّية... أجازوا عىل رهبِّ

 (1«. )ااِلخالص

 .145|1امللل والنحل : (1)
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 .وبام اّن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل فال نبحث حول هذه النظرية

 الثاين: ااِلثبات بال تكييف وال تشبيه

 .«تشبيه وال تكييف بال»هذه الصفات عىل اّللّ سبحانه باملعنى املتبادر منها يف العرف، لكن الَجل الفرار عن التشبيه يقولونإّن الشيخ االَشعري ومن تبعه جيرون 

 :يقول االَشعري يف كتابه)ااِلبانة(: إّن ّللّ سبحانه وجهًا بال كيف، كام قال

 (1) . ﴾َوَيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجَلالِل َو ااِل ِْكرامِ ﴿

 :له يدين بال كيف، كام قالواّن 

 (2) . ﴾َخَلْقُت بَِيَديَّ ﴿

(وحاصل هذه النظرية اّن له سبحانه هذه احلقائق لكن ال كاملوجودة يف البرش، فله يد و عني، ال كأيدينا 4وقد نقل هذه النظرية عن أيب حنيفة والشافعي وابن كثري. )

 .ظواهر النصوص ومقتىض التنزيه وأعيننا وبذلك توفقوا ـ عىل حسب زعمهم ـ يف اجلمع بني

 اّللّ سبحانه قيقة وإثبات معانيها عىلأقول: القول بأّن ّللّ يدًا ال كأيدينا، أو وجهًا ال كوجوهنا، وهكذا سائر الصفات اخلربية أشبه باالَلغاز فاستعامهلا يف املعاين احل

 ....ناب وال بال كيفية أشبه بكون حيوان أسدًا حقيقة ولكن بال ذنب وال خملب وال

 .64الرمحن :(1)



 .45ص :  (2)

 .36ـ34« :عالقة ااِلثبات والتفويض»الحظ  (3)
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نظرية االَ ُوىل، ال نرصانية كام يف الوإبراز العقيدة ااِلسالمية بصورة ااِلهبام واالَلغاز كام يف هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم املأثور من اليهودية وال

 .مع موقف ااِلسالم و القرآن يف عرض العقائد عىل املجتمع ااِلسالميجيتمع 

 يث النبوّية هلا معان ظاهرة وهيوممّن خالف هذه النظرية منهم أبو حامد الغزايل، وحاصل ما ذكره يف نقدها اّن هذه االَلفاظ التي جتري يف العبارات القرآنية واالَحاد

 ه تعاىل، ومعان ُأخرى جمازية مشهورة يعرفها العريب من غري تأويل وال حماولة تفسري، فإذا سمع اليد يف قوله ـ صىّل اّللّ عليه وآلاحلسّية التي نراها، وهي حمالة عىل اّللّ

صيل ـ : : أحدمها ـ و هو الوضع االَ فينبغي أن يعلم أّن هذه االَلفاظ تطلق عىل معنيني« إّن اّللّ مّخر آدم بيده ، وإّن قلب املَومن بني إصبعني من أصابع الرمحان»وسلم ـ : 

 :هو عنرص مركب من حلم وعظم وعصب، وقد يستعار هذا اللفظ، أعني: اليد، ملعنى آخر ليس هذا املعنى بجسم أصاًل، كام يقال

 .«البلدة يف يد االَمري»

يقينًا اّن الرسول مل يرد بذلك جساًم، واّن ذلك يف حّق اّللّ حمال، فإن خطر فإّن ذلك مفهوم وإن كان االَمري مقطوع اليد، فعىل العاّمي وغري العاّمي أن يتحّقق قطعًا و

 (1بباله اّن اّللّ جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم، فاّن كّل جسم خملوق وعبادة املخلوق كفر وعبادة الصنم كانت كفرًا الَّنه خملوق. )

 :قالومنهم أبو زهرة املعارص فإّنه أيضًا قدح يف هذه النظرية و

 .«قوهلم بأّن ّللّ يدًا ولكن ال نعرفها»

 .الخ« وّللّ نزوالً لكن ليس كنزولنا»

 .اجلاء العوام (1)
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 (1هذه إحاالت عىل جمهوالت، ال نفهم مَوّداها وال غاياهتا. )

 الثالث: التفويض

 .املراد منها إليه وقد ذهب مجع من االَشاعرة وغريهم إىل إجراء هذه الصفات عىل اّللّ سبحانه مع تفويض

 :قال الشهرستاين

 :ارد فيه، مثل قولهإّن مجاعة كثرية من الّسلف يثبتون صفات خربية مثل اليدين والوجه وال يَوّولون ذلك، إالّ أّّنم يقولون اّنا ال نعرف معنى اللفظ الو»



مْحُن َعىل اْلَعْرِش اْسَتوى)  . (َالرَّ

 :ومثل قوله

 . (ملِا َخَلْقُت بَِيَديَّ )

 (6«. )ولسنا مكّلفني بمعرفة تفسري هذه اآليات بل التكليف قد ورد باالعتقاد بأّنه ال رشيك له وذلك قد أثبتناه

 :وإليه جنح الرازي وقال

 (4.)«هذه املتشاهبات جيب القطع بأّن مراد اّللّ منها يشء غري ظواهرها كام جيب تفويض معناها إىل اّللّ تعاىل وال جيوز اخلوض يف تفسريها»

 .664ـ616|1تاريخ املذاهب ااِلسالمية :  (1)

 .بتلخيص 64ـ66|1امللل والنحل :  (2)

 .664أساس التقديس : (3)
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 :أقول

ن ابتغاء تأويلها عد ّنى سبحانه إّن الَهل التفويض عذرًا واضحًا يف هذا املجال، فإّّنم يتصّورون اّن اآليات املشتملة عىل الصفات اخلربّية من اآليات املتشاهبة، وق»

 (1«. )وأمر عباده بااِليامن هبا

 .(إذا أمعن فيها ااِلنسان املتجّرد عن كّل رأي سابق6نعم يالحظ عىل مقالتهم هذه اّن اآليات ليست من اآليات املتشاهبة، فإّن املفاد فيها غري متشابه )

 (4الرابع: التأويل )

 .النظرية حيث يفِّّسون اليد بالنعمة والقدرة، واالستواء باالستيالء وإظهار القدرة إّن العدلّية من املتكّلمني هم املشهورون هبذه

ّنقول القائل هبا القرائن، فإ أقول: إّن الظاهر عىل قسمني: الظاهر احلريف والظاهر اجلميل، فإّن اليد مثالً مفردة ظاهرة يف العضو اخلاص، وليست كذلك فيام إذا حفت

ليس ظاهرًا يف اليد العضوية التي أسميناها باملعنى احلريف، بل ظاهر يف البذل والعطاء أو يف البخل و االقتار « قابض اليد»، أو يف ذمه «اليد باسط»يف مدح إنسان اّنه 

 .وربام يكون مقطوع اليد، ومحل اجلملة عىل غري ذلك املعنى، محل عىل غري ظاهرها

لة فإن كان تأو  يلهم عىل غرار ما بّيناهوعىل ذلك جيب مالحظة كالم املَووِّ

 .4الحظ آل عمران : (1)



 .يعني اّن هذه اآليات وإن كانت متشاهبة يف بادَى الرأي وقبل إرجاعها إىل املحكامت، لكنّها تصري حمكمة بعد إرجاعها إليها (2)

 .14ـ 16«:مفاهيم القرآن»من موسوعته القرآنية قد استوىف شيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظّله ـ الكالم يف أقسام التأويل يف مقدمة اجلزء اخلامس  (3)
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لة بل هم مقتفون لظاهر الكتاب والسنّة، وال يكون تفسري الكتاب العزيز ـ عىل ضوء القرائن املوجودة فيه ـ تأوي اع للنصوص اًل وإّنام هو اّتبفهَوالء ليسوا بمَووِّ

أن تكون يف اآليات قرائن متصلة أو منفصلة داّلة عليها فليس التأويل ـ هبذا املعنى ـ بأقّل خطرًا من ااِلثبات والظواهر، وإن كان تأويلهم باخرتاع معان لآليات من دون 

 .املنتهي إّما إىل التجسيم أو إىل التعقيد وااِلهبام

( 4(والعرش )5(والفوقية )3(وااِلتيان )4اجلنب )(و 6(والعني )1وعىل ضوء ما قّررنا من الضابطة وامليزان، تقدر عىل تفسري ما ورد يف التنزيل من الوجه )

 .( وما يشاهبها، من دون أن متّس كرامة التنزية، ومن دون أن خترج عن ظواهر اآليات بالتأويالت الباردة غري الصحيحة4واالستواء )

 .(88|القصص) ﴾ُكّل يشٍء هالِك إاِلّ وجهه﴿ (1)

 .(44|هود) ﴾َوَوْحيِناَواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنا ﴿ (2)

ْطت يف َجنْب اّللّ﴿ (3)  .(54|الزمر) ﴾َأْن تقول نفس يا َحِّستى َعىل ما َفرَّ

 .(64|( .)َفأتى اّللّ بنياّنم من القواعد( )النحل66|الفجر  ) ﴾َوجاَء َرّبَك َواملََلُك َصّفًا َصّفاً ﴿ (4)

 . (14|الفتح)﴾ َيُد اّللِّ َفوَق َأيِدهيِمْ ﴿ (5)

 .(36|ااِلرساء ) ﴾إِذًا الْبَتَغوا إىِل ِذي اْلَعرِش َسبيالً ﴿ (6)

مْحُن َعىَل اْلَعرِش اْسَتوى﴿ (7)  .(5|طه) ﴾الرَّ
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 الفصل السادس

 الصفات السلبّية

نقص واحلاجة، السلبية ما دّل عىل سلب الالصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيًا، لكن اّللّ تعاىل ال جيوز سلب كامل من الكامالت عنه لكونه مبدأ كل كامل، فصفاته 

احد وهو سلب لب وكمن ليس بجاهل، وليس بعاجز، وملّا كان معنى النقص واحلاجة يف معنى سلب الكامل كانت الصفة السلبية املفيدة لسلب النقص، راجعة إىل س

 :النقص واالحتياج ولقد أجاد احلكيم السبزواري يف املقام حيث قال

ْلِب جاَوَوْصُفُه  ْلبي  َسْلُب السَّ  السَّ

 يف َسْلــِب االحتيـاِج ُكالً َأْدِرجا



ية يف مسفوراهتم ت السلبوقد ظهرت يف جمال صفاته السلبية عقائد وآراء سخيفة كاحللول واجلهة والرَوية وغري ذلك، فدعا ذلك املتكّلمني أن يبحثوا عن هذه الصفا

تلك املذاهب واآلراء وجوب الوجود بالذات، فإّن اجلميع مستلزم للرتكيب واجلسمية ومها آيتا الفقر واحلاجة املنافية لوجوب الكالمية، واالَصل الكافل اِلبطال مجيع 

 .الوجود بالذات

 
138 

 :غريها فنقولوقد تقّدم الكالم حول بعض هذه الصفات، كنفي الرشيك والرتكيب والصفات الزائدة عىل الذات يف مباحث التوحيد، ونبحث اآلن عن 

 ليس بجسم .1

اج إىل أجزائه واملحت اجلسم ـ عىل ما نعرف له من اخلواص ـ هو ما يشتمل عىل االَبعاد الثالثة من الطول والعرض و العمق، وهو مالزم للرتكيب، واملركب حمتاج

 .ال يكون واجب الوجود بالذات

 ليس يف جهة وال حمّل  .2

 (1ذكرنا من الدليل عىل نفي اجلسمية، فإّن الواقع يف جهة أو حمّل ال يكون إالّجساًم أوجسامنيًا. )وقد تبنّي استغناَوه عنهام ممّا 

 ليس حاالً يف يشء .3

 .لغريإّن املعقول من احللول قيام موجود بموجود آخر عىل سبيل التبعية، وهذا املعنى ال يصّح يف حّقه سبحانه الستلزامه احلاجة وقيامه يف ا

(1) 

 طرف االمتدادبجهة 

 يف مأخذ ااِلشارة مرادي

ينها وبني املكان اّن اجلهة اّن طرف كّل امتداد وّنايته من حيث هو طرف إّما نقطة وإّما سطح وإّما خط، ومن حيث هو واقع يف مأخذ ااِلشارة احلّسية جهة، والفرق ب

 .مقصد املتحرك من حيث الوصول إليه، و املكان مقصد له من حيث احلصول فيه

 .احلكيم السبزواري، رشح املنظومة
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 ليس متحدًا مع غريه .4

حكم انحصار واجب الغري بحقيقة االحتاد عبارة عن صريورة الشيئني املتغايرين شيئًا واحدًا، وهو مستحيل يف ذاته، فضالً عن استحالته يف حّقه تعاىل، فإّن ذلك 

يكونا موجودين فال احتاد، أو يكون واحد منهام موجودًا واآلخر معدومًا، واملعدوم إّما هو املمكن، فيلزم اخللف وعدم الوجود يف واحد، ممكن، فبعد ااِلحتاد إّما أن 

 .ااِلحتاد، أو الواجب فيلزم إنعدام الواجب وهو حمال

 ليس حماًل للحوادث .5



فامللزوم مثله، بيان املالزمة: اّن التغرّي عبارة عن االنتقال من حالة إىل ُأخرى، فعىل  والدليل عىل ذلك اّنه لو قام بذاته يشء من احلوادث للزم تغرّيه، والالزم باطل،

 .تقدير حدوث ذلك االَمر القائم بذاته، حيصل يف ذاته يشء مل يكن من قبل، فيحصل االنتقال من حالة إىل ُأخرى

خترج حتت رشائط خاّصة من القّوة إىل الفعل، فلو صّح عىل الواجب كونه حماًل للحوادث، لصّح وأّما بطالن الالزم، فالّن التغرّي نتيجة وجود استعداد يف املاّدة التي 

 .ّدياً أن حيمل وجوده استعدادًا للخروج من القّوة إىل الفعلية، وهذا من شَوون االَ ُمور املادّية، وهو سبحانه أجّل من أن يكون ماّدة أو ما

 ال تقوم اللَّذة واالمَل بذاته .6

 .ملق االمَل والّلذة ويراد منهام االمَل والّلذة املزاجيان، واالتصاف هبام يستلزم اجلسمّية واملاّدة وهو تعاىل منّزه عنهام كام تقّد قد يط

 الَّن املوجودات أفاعليهىل وقد يطلقان ويراد منهام العقليان، أعني إدراك القّوة العقلية ما يالئمها أو ينافيها، وبام اّنه ال منايف يف عامل الوجود لذاته تعا
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 .وخملوقاته، وبني الفعل و فاعله كامل املالئمة الوجودية، فال يتصّور أملٌ عقيل له سبحانه

ملها، فيكون أعظم وأك أتمَّ املوجوداتوأّما اللَّذة العقلية فأثبتها ّللّ تعاىل بعضهم قائلني بأّن واجب الوجود يف غاية اجلامل والكامل والبهاء، فإذا عقل ذاته فقد عقل 

 .مدِرك الَجّل مدَرك بأتم إدراك

الياقوت  ااِلمامّية، مَوّلفولكن منع بعضهم عن توصيفه سبحانه باللَّذة العقلية أيضًا لعدم ااِلذن الرشعي بذلك، وممّن جوز االتصاف بالّلذة العقلية من متكّلمي 

 :حيث قال

 (1«. )عظم يوجب له ذلك،فكيف ال والواحد منّا يلتذ  بكامله النقصايناملَوّثر مبتهج بالذات الَّن علمه بكامله االَ »

 :( ومن املانعني له املحّقق البحراين حيث قال6وهو ظاهر كالم املحّقق الطويس يف جتريد االعتقاد، حيث نفى االمَل مطلقًا وقيد اللَّذة املنفية باملزاجّية )

ل ني عليه تعاىل... وأّما الفالسفة فإّّنم ... مّلا فِّسوا اللَّذة بأّّنا إدراك املالئم أطلقوا عليه لفظ اللَّذة وعنوا هبا علمه بكاماّتفق املسلمون عىل عدم إطالق هذين اللفظ»

 (4)«. ذاته، فال نزاع معهم إذن يف املعنى، إذ لكّل أحد أن يفِّسِّ لفظه بام شاء، لكنّا ننازع يف إطالق هذا اللفظ عليه لعدم ااِلذن الرشعي

 .146أنوار امللكوت : (1)

 .18، املسألة 6، الفصل 4كشف املراد: املقصد  (2)

 .8، البحث 6، الركن 3قواعد املرام: القاعدة  (3)
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 اّنه تعاىل ليس بمرئيّ  .7



مة الذين يصفون اّللّ سبحانه باجلسم ويثبتون لإّتفقت العدّلية عىل أّنه تعاىل ال ُيرى باالَبصار ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وأّما غريهم فالكرامّية  ه اجلهة، واملجسِّ

زوا رَويته بال إشكال يف الدارين، وأهـل احلديث واالَشاعــرة ـ مع حتاشيهم عن إثبات اجلسمّية و اجلهة له سبحانه ـ قالوا برَوي رونه كام ته يوم القيامة واّن املَومنني يجوَّ

 :لكالم يف هذا املجال رهن دراسة حتليلية حول ُأمور ثالثةيرى القمر ليلة البدر، وحتقيق ا

 .ألف. حتديد حمّل النزاع

 .ب. أدّلة امتناع الرَوية

 .ج. أدّلة القائلني باجلواز

 :فنقول

 ما هو موضوع النزاع؟

عليهم  _ عرّب عنه بالرَوية القلبية كام ورد يف روايات أهل البيتالرَوية التي تكون يف حمّل االستحالة واملنع عند العدلية هي الرَوية البرصية بمعناها احلقيقي، ال ما ي

 :والشهود العلمي التام يف مصطلح العرفاء، وهذا املعنى من الرَوية هو الظاهر من كالم الشيخ االَشعري حيث قال _السالم 

 (1. )«صىل اّلل عليه وآله وسلم ـ  _َومنون كام جاءت الروايات عن رسول اّللّ وندين بأّن اّللّ تعاىل يرى يف اآلخرة باالَبصار كام يرى القمر ليلة البدر، يراه امل»

 .61ااِلبانة : (1)
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 :وقال أيضاً 

لزم يف القول ييستحيل عليه، ال  إن قال قائل: مل قلتم إّن رَوية اّللّ باالَبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك الَّن ماال جيوز أن يوصف به اّللّ تعاىل و»

 (1«. )بجوازالرَوية

 :ااِلمام الرازيلكّن املتأخرين منهم ملّا رأوا اّن القول بجواز الرَوية باالَبصار تستحيل يف حّقه تعاىل، حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه خمتلفة فقال 

بالرَوية الكشف التاّم، فذلك ممّا ال نزاع يف ثبوته، وإن أردت هبا احلالة التي وقبل الرشوع يف الداللة البّد من تلخيص حمّل النزاع، فإّن لقائل أن يقول: إن أردت »

الني، ثّم رأيناه، فاّنا ندرك تفرقة بني احل نجدها من أنفسنا عند إبصارنا االَجسام فذلك ممّا ال نزاع يف انتفائه ـ إىل أن قال: ـ و اجلواب اّنا إذا علمنا اليشء حال مامل نره،

بذات اّللّ تعاىل  الصفةال تعود إىل ارتسام الشبح يف العني وال إىل خروج الشعاع منها، بل هي عائدة إىل حالة ُأخرى مساّمة بالرَوية، فنّدعي اّن تعّلق هذه  وتلك التفرقة

 (6«. )جائز

ع منها، املغايرة للحالة احلاصلة عند العلم، يمكن أن حيصل وحاصله ـ كام خّلصه املحّقق الطويس ـ : اّن احلالة احلاصلة عند ارتسام الشبح يف العني أو خروج الشعا

 .مع عدم االرتسام وخروج الشعاع



 كون كذلك وإّنام هييالحظ عليه: أّن احلالة املذكورة إّما تكون رَوية برصية باحلقيقة، فذلك حمال يف حّقه تعاىل كام اعرتف به الرازي أيضًا، وإّما ال ت

 .بتلخيص 41اللمع :  (1)

 .414تلخيص املحصل : (2)
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 :لطويسمشرتكة مع الرَوية البرصية يف النتيجة، أعني: املشاهدة، فهي راجعة إىل الكشف التام والرَوية القلبية وال نزاع فيها، قال املحّقق ا

 (1«. )وحيتاج يف إثبات كون تلك احلالة غري الكشف التام إىل دليل»

 :وقال الفضل بن روزهبان االشعري

وجيوز  رَوية بالّضورة...نظرنا إىل الشمس فرأيناها ثّم غمضنا العني، فعند التغميض نعلم الشمس علاًم جلّيًا، وهذه احلالة مغايرة للحالة االَ ُوىل التي هي ال إذا»

«. ةالرشوط عادة، فالتجويز عقيل واالستحالة عاديعقاًل أن يكون تلك احلالة تدرك االَشياء من غري رشط وحمّل، وإن كان يستحيل أن يدرك ااِلنسان بال مقابلة وباقي 

(6) 

إن كانت رَوية سبق الرَوية، ف يالحظ عليه: أّن تلك احلالة احلاصلة عند التغميض إّنام هي صورة املرئي وحمّلها احلس املشرتك أو اخليال ال البارصة، وهي موقوفة عىل

 حاجة إىل تكّلف إثبات هذه احلالة وجعلها حمّل النزاع، هذا إذا كان مراده حصول تلك احلالة حقيقة، وأّما إن كان اّللّ سبحانه ممتنعة، فقد امتنعت هذه احلالة، وإالّ فال

 .ةمراده ما يشبه تلك احلالة ال نفسها، فهو خارج عن حمّل النزاع الَّنه راجع إىل الرَوية القلبّية وال تكون ممتنعًا ال عقاًل وال عاد

 .ال ختلو من بطالنه رأسًا، أو خروجه عاّم كان حمّل النزاع يف الصدر االَّول بني االَشاعرة والعدلية فأمثال هذه املحاوالت

 .468نفس املصدر : (1)

 .183ـ184|1دالئل الصدق :  (2)
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 أدّلة امتناع رَويته تعاىل

 :يدّل عىل امتناع الرَوية وجوه

 اكاجلسم ـ أو يف حكم املقابل ـ كالصورة يف املرآة ـ و املقابلة وما يف حكمها إّنام حتّقق يف االَشياء ذوات اجلهة، واّللّ منّزه عنهاّن الرَوية إّنام تصّح ملن كان مقاباًل ـ  .1

 :فال يكون مرئيًا، وإليه أشار مَوّلف الياقوت بقوله

 (1«. )وال يصّح رَويته، الستحالة اجلهة عليه»



ة من املرئي إىل أجهزة العني، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جساًم ذا أبعاداّن الرَوية ال حتقق إالّ بانعكاس .2  .االَشعَّ

 .ه عن اجلسامنّية و اجلهةاّن الرَوية بأجهزة العني نوع إشارة إليه باحلدقة، وهي إشارة حّسية ال تتحقق إالّ بمشار إليه حيّس واقع يف جهة، واّللّ تعاىل منزّ  .3

اض واجلميع ء وأبعقع عىل الذات كلِّها أو عىل بعضها، فعىل االَّول يلزم أن يكون املرئي حمدودًا متناهيًا، وعىل الثاين يلزم أن يكون مرّكباً ذا أجزااّن الرَوية إّما أن ت .4

ه تعاىل  .مستحيل يف حقِّ

 أدّلة القائلني باجلواز

 :لية ما ذكره االَشعري بقولهإّن للقائلني بجواز رَويته تعاىل أدّلة عقلية ونقلية، فمن أدّلتهم العق

 ليس يف جواز الرَوية إثبات حدث، الَّن املرئي مل يكن مرئيًا الَّنه حمدث، ولو كان مرئيًا لذلك للزمه أن يرى كّلمحدث وذلك باطل»

 .86أنوار امللكوت : (1)
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 (1«.)عنده

كّل حمدث، بل هو رشط الزم يتوقف عىل انضامم سائر الرشوط التي أرشنا إليها وبام اّن بعضها  يالحظ عليه: أّن احلدوث ليس رشطًا كافيًا يف الرَوية حّتى تلزم رَوية

 .غري متوّفر يف املوجودات املجّردة املحدثة، ال تقع عليها الرَوية

 :ك بني الواجب واملمكن وهو الوجود، قالواوهناك دليل عقيل استدّل به مشايخ االَشاعرة يف العصور املتأخرة، وحاصله اّنمالك الرَوية واملصّحح هلا أمر مشرت

 ة الَّنه أمر عدمي، فتعنّي إّن الرَوية مشرتكة بني اجلوهر والعرض، والبّد للرَوية املشرتكة من عّلة واحدة، وهي إّما الوجود أو احلدوث، واحلدوث ال يصلح للعليّ »

 (6«. )الوجود، فينتج اّن صّحة الرَوية مشرتكة بني الواجب واملمكن

ام ر والعرض ليست هي الوجود بوهذا الدليل ضعيف جّدًا ومن هنا مل يتّم عند املفكرين من االَشاعرة أيضًا، إذ لقائل أن يقول: إّن اجلهة املشرتكة للرَوية يف اجلوه

م ه تعاىل، ولو كان الوجود هو املالك التام لصّحة الرَوية للزهو وجود، بل الوجود املقّيد بعّدة قيود، وهي كونه ممكنًا، ماّديًا، يقع يف إطار رشائط خاّصة، يستحيل يف حقّ 

 .ّل الرَويةصّحة رَوية االَفكار والعقائد، والروحيات والنفسانيات كالقدرة وااِلرادة وغري ذلك من االَ ُمور الروحية الوجودية اّلتي ال تقع يف حم

 .41اللمع : (1)

 .48؛ قواعد املرام :641؛ كشف املراد :414؛ تلخيص املحصل :444ـ466ي : ؛ رشح التجريد للقوشج115|8رشح املواقف :  (2)
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 استدالل املجّوزين بالكتاب العزيز

 :استدّل القائلون باجلواز بآيات من الكتاب العزيز

 :قوله تعاىل .1

ا ناظَِرةٌ ﴿ ٌة* إىِل َرهبِّ  (1) . ﴾ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ نارِضَ

 :وتوضيح االستدالل

معنى الرَوية بيف الّلغة جاء بمعنى االنتظار ويستعمل بغري صلة، وجاء بمعنى التفّكر ويستعمل بـ )يف ( وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل بـ )الالم( وجاء اّن النظر »

 (6«. )ويستعمل بـ )إىل( و النظر يف اآلية موصول بـ )إىل( فوجب محله عىل الرَوية

 :كام جييء بمعنى الرَوية، كذلك جييء كناية عن التوّقع واالنتظار كام قال الشاعر« إىل»يالحظ عليه : أّن النظر املتعّدي بـ

 وجوه ناظرات يوم بـــدر * إىل الرمحــان يأتــي بالفالح

 :وكقول آخر

 إيّن إليك ملا وعدت لناظـر * نظــر الفقري إىل الغني املورس

 .جل معدم حمتاج يتوقع عطاء اآلخريراد اّنه ر« فالن ينظر إىل يد فالن»وقد شاع يف املحاورات:

 .64ـ66القيامة :  (1)

 .441رشح التجريد للفاضل القوشجي: (2)
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 :املقابلةظيم اآليات حسب الرَوية، وإليك تنوالتأّمل يف اآليتني بمقارنتهام باآليتني الواقعتني يف تلومها هيدينا إىل أّن املراد من النظر يف اآلية، هو التوقع واالنتظار، ال 

ةٌ ﴿ .1  . ﴾ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ نارِضَ

 :ويقابلها قوله تعاىل

ةٌ ﴿ .2  . ﴾ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ بارِسَ

ا ناظَِرةٌ ﴿ .3  . ﴾إىِل َرهبِّ



 :ويقابلها قوله تعاىل

 . ﴾َتُظن  َأْن ُيْفَعَل هِبا فاقَِرةٌ ﴿ .4

طائفة مطيعة وهم ذات وجوه نارضة، وطائفة عاصية وهم ذات وجوه بارسة، ثّم ذكر لكّل منهام  فالفقرتان االَوليتان تصفان الناس يوم القيامة واّّنم عىل طائفتني:

 .ويقصم ظهورهموصفًا آخر، فلالَ ُوىل اّّنم ناظرة إىل رهّبا، وللثانية اّّنم يظنون أن يفعل هبم فاقرة أي يتوقعون أن ينزل عليهم عذاب يكِّس فقارهم 

ة للرابعة، وبام اّن الفقرة الرابعة ظاهرة يف أّن املراد توق ع العصاة افاملقابلة بني الفقرة الثالثة  عذاب الفاقر، يكون لوالرابعة تشهد عىل املراد من الفقرة الثالثة اّلتي مضادَّ

 .املراد من الفقرة الثالثة توقع الرمحة والكرم من اّللّ تعاىل ال رَويته تعاىل

 اآلية باالنتظار، بأّن االنتظار سبب الغم واآلية مسوقة لبيان النعم، وأجاب عنه املحّقق الطويس، بأّن الظاهر من اآليات، ثّم إّن الرازي ناقش يف تفسري النظر يف

ٌة* إىِل َرهّبا ناظَِرة( متقّدمة عىل حالة استقرار أهل اجلنّة يف   ار يف النار، وذلكاجلنة وأهل الناّناحلالة التي عرّب عنها تعاىل بقوله:)ُوُجوٌه َيومئٍِذ نارِضَ
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كام أّنانتظار العقاب بعد  ببًا للغم،الَّن يف حال استقرار أهل النار يف النار قد فعل هبا الفاقرة، وعليه فانتظار النعمة بعد البشارة هبا فرح يقتيض نضارة الوجه وليس س

 (1ااِلنذار بوروده غّم عظيم يقتيض بسارة الوجه. )

 : _ عليه السالم _موسى قوله تعاىل حكاية عن  .2

 (2) . ﴾َربِّ َأِرين َأْنُظر إَِلْيَك ﴿

 (4وجه االستدالل: اّن الرَوية لو مل تكن جائزة لكان سَوال موسى جهاًل أو عبثًا. )

أله إالّ لتبكيت قومه عندما طلبوا منه أن يسما كان طلب الرَوية  _عليه السالم  _واجلواب عنه اّن التدبر يف جمموع ما ورد من اآليات يف القصة يدّلنا عىل أّن موسى 

حانه أن الصاعقة، فطلب الكليم منه سب الرَوية لنفسه، حتى حتّل رَويته ّلّل مكان رَويتهم، وذلك بعد ما سألوه أن يرهيم اّللّ جهرة لكي يَومنوا بأّن اّللّ كّلمه، فأخذهتم

رجع إليهم، فلربام قالوا: إّنك مل تكن صادقًا يف قولك اّن اّللّ يكّلمك، ذهبت هبم فقتلتهم، فعند ذلك أحياهم حيييهم اّللّ تعاىل، حتى يدفع اعرتاض قومه عن نفسه إذا 

 :اّللّ وبعثهم معه، وإليك اآليات الواردة يف القّصة

 (3ُة َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن( . )ألف. )َوإِْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن ُنوَ ِْمَن َلَك َحّتى َنَرى اّللَّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الّصاِعقَ 

 .461ـ 464تلخيص املحصل : (1)

 .134االَعراف : (2)

 .464تلخيص املحصل:  (3)



 .55البقرة : (4)
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امِء َفَقْد َسَأُلوا ُموسى َأْكرَبَ ِمْن ذلَِك ﴿ .ب َل َعَلْيِهْم كِتابًا ِمَن السَّ ُم الّصاِعَقُة بُِظْلِمِهمْ َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكِتاِب َأْن ُتنَزِّ  (1).﴾َفقاُلوا َأِرَنا اّللَّ َجْهَرًة َفَأَخَذهْتُ

ْجَفُة قاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهمْ ﴿ .ج ُم الرَّ لُِكنا باِم َفَعَل ا َواْختاَر ُموسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل ملِِيقاتِنا َفَلاّم َأَخَذهْتُ َفهاُء ِمنّاِمْن َقْبُل َوإِّياَي َأهُتْ  (2) . ﴾لس 

ُه قاَل َربِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك ﴿ .د َمُه َرب   (3) .﴾َوملَّا جاَء ُموسى ملِِيقاتِنا َوَكلَّ

ذهتم الصاعقة، و الدمار فأخ ذا العذابفاآليتان االَ ُوىل والثانية تدالّن عىل أّن أهل الكتاب طلبوا من موسى أن يسأل من اّللّ تعاىل أن يرهيم ذاته، فاستحّقوا بسَواهلم ه

 ملراد منها هو سَوال الرَوية املذكور يفواآلية الثالثة تدّل عىل أّن الذين اختارهم موسى مليقات رّبه أخذهتم الرجفة، ومل تأخذهم إالّ بام فعلوه من السفاهة، والظاهر اّن ا

 (5(وُأخرى بالصاعقة. )3عن هالكة قوم صالح تارة بالرجفة ) اآليتني املتقدمتني، واملقصود من الرجفة، هي رجفة الصاعقة، كام عرّب 

االن، غري أّنسَوال هذا امليقات وقع السوَ وبام اّنه مل يكن ملوسى مع قومه إالّ ميقات واحد، كان امليقات الوارد يف اآلية الثالثة نفس امليقات الوارد يف اآلية الرابعة، ففي 

موسى الرَوية لنفسه، والقوم سألوا الرَوية حقيقة وموسى سأهلا تبكيتًا لقومه وإسكاتًا هلم، يدّل عىل ذلك اّنه مل يوّجه إىل الكليم  الرَوية عن جانب القوم كان قبل سَوال

 من جانبه سبحانه أّي لوم وعتاب أو مَواخذة وعذاب بل اكتفى

 .154النساء : (1)

 .155االَعراف : (2)

 .134االَعراف :  (3)

 .48:الحظ االَعراف  (4)

 .14حم السجدة : (5)
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 . (تعاىل بقوله:)َلْن َتراين

 : قوله تعاىل ـ فيام أجاب موسى عند سَوال الرَوية لنفسه ـ .3

َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسوَف َترايِن ﴿  (1) . ﴾َولكِِن اْنُظْر إىَِل اجْلَ

 :وجه االستدالل



 (6«. )اجلبل وهو ممكن واملعّلق عىل املمكن، ممكن فالرَوية ممكنةاّنه تعاىل عّلق الرَوية عىل استقرار »

 : قال تعاىلعد التجيّل، كاميالحظ عليه: أّن املعلَّق عليه ليس هو إمكان االستقرار، بل وجوده وحتّققه بعد جتّليه تعاىل عىل اجلبل، و املفروض اّنه مل يستقّر ب

ُه لِْلَجَبِل َجَعلَ ﴿ ىّل َرب   (3) . ﴾ُه َدّكًا َوَخرَّ ُموسى َصِعقاً َفَلاّم جَتَ

ليه أشار املحّقق ك احلالة، وإأضف إىل ذلك اّن املذكور يف اآلية هو استقرار اجلبل يف حال النظر إليه بعد جتّليه تعاىل عليه، ومن املعلوم استحالة استقراره يف تل

 :الطويس بقوله

 (3«. )مكانوتعليق الرَوية باستقرار املتحرك ال يدّل عىل ااِل »

 _ عليهم السالم _الرَوية يف روايات أهل البيت 

يف التوحيد و ما ُأثر عن أئمة العرتة الطاهرة يقف عىل أّن مذهبهم يف ذلك امتناع الرَوية، فعىل من أراد الوقوف  _عليه السالم  _إّن املراجع إىل خطب ااِلمام عيل 

 عىل

 .134االَعراف : (1)

 .466رشح التجريد للقوشجي :؛ 416تلخيص املحصل : (2)

 .134االَعراف : (3)

 .416؛ تلخيص املحصل :641كشف املراد :  (4)
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 أن يراجع الكايف لثقة ااِلسالم الكليني والتوحيد _عليهم السالم  _أن يراجع ّنج البالغة، وعىل كلامت سائر أئّمة أهل البيت  _عليه السالم  _كلامت ااِلمام عيل 

 (1الصدوق. )للشيخ 

نام سأله ذعلب حي _رغم تأكيدهم عىل إبطال الرَوية احلسية البرصية رّصحوا عىل إمكان الرَوية القلبّية، فهذا هو ااِلمام عيل ـ عليه الّسالم  _عليهم السالم  _ثّم إّّنم 

 : _ عليه السالم _اليامين هل رأيت رّبك يا أمري املَومنني؟ فقال 

 (6«. )ال تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق ااِليامن»فقال: وكيف تراه؟ فقال: « أفأعبد ما ال أرى؟!»

 (4سَوال حرب من اليهود حينام سأله بنفس ذلك السَوال. ) _عليه السالم  _وهكذا أجاب 

 :وروى الصدوق بسنده عن عبد اّللّ بن سنان عن أبيه، قال



اهدة مل تراه العيون بمش» ، قال: رأيته؟ قال:«اّللّ»فدخل عليه رجل من اخلوارج، فقال له: يا أبا جعفر أي يشء تعبد؟ قال:  _عليه السالم  _حّضت أبا جعفر 

 (3«. )العيان ولكن رأته القلوب بحقائق ااِليامن

 .ة احلسية، فليطلب من مظاّنهإىل غري ذلك من الروايات، وأّما البحث عن حقيقة تلك الرَوية القلبية التي هي غري الرَوية البرصيّ 

 .، باب نفي الرَوية وتأويل اآليات فيها3، باب إبطال الرَوية؛ التوحيد: الباب الثامن. ويراجع أيضًا بحار االَنوار:ج1الكايف :ج (1)

 .146ّنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .4، احلديث 8الحظ التوحيد للصدوق: الباب  (3)

 .5املصدر السابق: احلديث  (4)
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 الباب الثالث

 يف

 مباحث العدل واحلكمة

 :وفيه اثنا عرش فصالً 

 التحسني والتقبيح العقلّيان .1

 .العدل ااِلهلي .2

 .أفعال اّللّ سبحانه معّللة بالغايات .3

 .املصائب والرشور وحكمته تعاىل .4

 .التكليف بام ال يطاق قبيح .5

 وجوب اللطف عند املتكّلمني .6

 .اجلرب والكسبيف  .7

 .نظرية التفويض .8



 .أمر بني أمرين .9

 .ااِلجابة عن شبهات وشكوك .10

 .يف القضاء والقدر .11

 .يف حقيقة البداء .12
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 الفصل االَّول

 التحسني والتقبيح العقليان

احلكمة، فالعدل احلكيم هو الذي ال يفعل القبيح وال ُُيل  باحلسن، والتصديق إّن العدل عند املتكلمني عبارة عن تنّزهه تعاىل عن فعل ما ال ينبغي، وهذا أحد معاين 

ة أو قبيحة، ويدرك اّن الغنّي ّنا حسنبثبوت هذه الصفة للباري تعاىل مبنّي عىل القول بالتحسني والتقبيح العقليني، فإّن مفاد تلك املسألة اّن هناك أفعاالً يدرك العقل كو

 :اف بالقبيح وفعل ماال ينبغي، ومن هنا يلزمنا البحث عن تلك املسألة عىل ضوء العقل والكتاب العزيز فنقولبالّذات منّزه عن االتص

كذلك، وقالت االَشاعرة:ال ذهبت العدلية إىل أّن هناك أفعاالً يدرك العقل من صميم ذاته من دون استعانة من الرشع اّّنا حسنة وأفعاالً ُأخرى يدرك أّّنا قبيحة 

لكيل، فالعدلية والسلب ا عقل يف حسن االَشياء وقبحها، فال حسن إالّما حّسنه الشارع وال قبيح إالّ ما قّبحه، والنزاع بني الفريقني دائر بني ااِلجياب اجلزئيحكم لل

 .يقولون باالَّول واالَشاعرة بالثاين

 إطالقات احلسن والقبح ومالكاهتام

 ّنام الكالم يف مالك كون اليشءال شّك اّن للحسن والقبح معنى واحدًا، وإ
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 :حسنًا أو قبيحًا، وهو ُيتلف باختالف املوارد، فقد ذكر للحسن والقبيح مالكات نوردها فيام ييل

يذ والصوت ومثله الطعام الّلذ ،مالئمة الطبع ومنافرته: فاملشهد اجلميل ـ بام اّنه يالئم الطبع ـ حسن، كام أّن املشهد املخوف ـ بام اّنه منافر للطبع ـ يعّد قبيحاً  .1

 .الناعم، فإّّنام حسنان، كام اّن الدواء املّر وّنيق احلامر قبيحان

يح غرضه، ولكنّه قبموافقة الغرض واملصلحة وخمالفتهام: والغرض واملصلحة إّما شخصيان وإّما نوعيان، فقتل عدّو ااِلنسان يعّد حسنًا عنده الَّنه موافق ل .2

مع ومصالح توأهله، ملخالفته الَغراضهم ومصاحلهم الشخصية، هذا يف املجال الشخيص، وأّما يف املجال النوعي، فإّن العدل بام اّنه حافظ لنظام املج الَصدقاء املقتول

 .النوع فهوحسن وبام اّن الظلم هادم للنظام وخمالف ملصلحة النوع فهو قبيح



 .اجلهل، فاالَّول زين هلا والثاين شني، ومثلهام الشجاعة واجلبن، وغريمها من كامالت النفس ونقائصهاكون اليشء كامالً للنفس أونقصانًا هلا: كالعلم و .3

قل العقل ما يوجب مدح الفاعل وذّمه عند العقل: وذلك بمالحظة الفعل من حيث إّنه مناسب لكامل وجودي للموجود العاقل املختار أو نقصان له، فيست .4

ه ووجوب تركه وهذا كام إذا الحظ العقل جزاء ااِلحسان بااِلحسان، فيحكم بحسنه وجزاء ااِلحسان بااِلساءة فيحكم بقبحه، فالعقل بحسنه ووجوب فعله، أو قبح

 .يف حكمه هذا ال يالحظ سوى اّن بعض االَفعال كامل للموجود احلّي املختار وبعضها اآلخر نقص له فيحكم بحسن االَّول وقبح الثاين

 عتعيني حمّل النزا

 ال نزاع يف احلسن والقبح باملالك االَّول والثالث، وهو واضح، وكذلك يف
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ني يعّللون حسن العدل ياحلسن والقبيح بمالك الغرض واملصلحة الشخصيني، وأّما الغرض و املصلحة النوعيان فإّن كثرياً من الباحثني عن التحسني والتقبيح العقل

 .باشتامل االَّول عىل مصلحة عاّمة والثاين عىل مفسدة كذلك. وهذا املالك يف احلقيقة من مصاديق املالك الرابع كام ال ُيفىوااِلحسان، وقبح الظلم والعدوان، 

 دالئل املثبتني والنافني

 :ألف. دالئل املثبتني: استدّل القائلون بالتحسني والتقبيح العقليني بوجوه عديدة نكتفي بذكر وجهني منها

 :وهو ما أشار إليه املحّقق الطويس بقولهالدليل االَّول: 

 .«والنتفائهام مطلقًا لو ثبتا رشعاً »

ن حسنه شارع عتوضيحه: اّن احلسن والقبح لو كانا بحكم العقل، بحيث كان العقل مستقاًل يف إدراك حسن الصدق وقبح الكذب فال إشكال يف أّن ما أخرب ال

ه عن ارتكاب القبيح حسن، وما أخرب عن قبحه قبيح، حلكم العقل بأنّ   .الكذب قبيح والشارع منزَّ

ستكشف منه حسن اره و نوأّما لو مل يستقّل العقل بذلك، فلو أخرب الشارع بحسن فعل أو قبحه فال يمكن لنا اجلزم بكونه صادقاً يف كالمه حتى نعتقد بمضمون أخب

سب الفرض مل يثبت قبحه بعد وإثبات قبح الكذب باخبار الشارع عن قبحه مستلزم الفعل أو قبحه، وذلك الحتامل عدم صدق الشارع يف اخباره،فإّن الكذب ح

 .للدور

 :الدليل الثاين: وهو ما ذكره العاّلمة احليّل بقوله
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 يد الكاذبني، وجتويز ذلك يسّد ( ولو كان كذلك ملا قبح منه تعاىل إظهار املعجزات عىل1لو كان احلسن والقبح باعتبار السمع ال غري ملا قبح من اّللّ تعاىل يشء )»

 (6«. )لنبوةباب معرفة النبوة، فاّن أّي نبّيأظهر املعجزة عقيب اّدعاء النبّوة ال يمكن تصديقه مع جتويز إظهار املعجزة عىل يد الكاذب يف دعوى ا

 :والعجب اّن الفضل بن روزهبان حاول ااِلجابة عن هذا الدليل بقوله



 (4«. )الكّذابني ليس لكونه قبيحًا عقاًل بل لعدم جريان عادة اّللّ اجلاري جمرى املحال العادي بذلك عدم إظهار املعجزة عىل يد»

 .فعند ذلك ال ينسّد باب معرفة النبوة الَّن العلم العادي حاكم باستحالة هذا ااِلظهار

الكاذب؟ ولو كان التصديق متوّقفًا عىل إحرازها لزم أن يكون املكّذبون بنبّوة نوح يالحظ عليه: أّنه من أين وقف عىل تلك العادة واّن اّللّ ال جيري ااِلعجاز عىل يد 

 .ن الكاذبنيية املعجزة عىل يد الصادقني دوأو من قبله و من بعده معذورين يف إنكارهم لنبّوة االَنبياء، إذ مل تثبت عندهم تلك العادة، الَّن العلم هبا إّنام حيصل من تكّرر روَ 

 النافنيب. أدّلة 

 الدليل االَّول: قالوا: لو كان العلم بحسن ااِلحسان وقبح العدوان رضورياً 

 .ملا تقّدم يف الدليل االَّول من عدم إثبات حسن فعل أو قبحه مطلقاً  (1)

 .83ّنج احلق وكشف الصدق:  (2)

 .634|1نا الكالم عنها لرعاية االختصار، للطالب أن يراجع ااِلهليات : ، ثّم إّن هناك أدّلة ُأخرى اِلثبات عقلية احلسن والقبح طوي446|1دالئل الصدق:  (3)

 
159 

 .ملا وقع التفاوت بينه وبني العلم بأّنالواحد نصف االثنني، لكّن التايل باطل بالوجدان

 عىل الفطريات وهكذا، فوجود التفاوت بني البدهييات الويالحظ عليه أّوالً: أّنه جيوز التفاوت يف ااِلدراكات البدهيية، فاالَّوليات متقدمة عىل املشاهدات وهي 

 :ينايف بداهتها، وإليه أشار املحّقق الطويس بقوله

 (1«. )وجيوز التفاوت يف العلوم لتفاوت التصّور»

قاًل بحسن االَعم، فمن اجلائز أن يكون العقل مستوثانيًا: نفي كون احلكم بحسن فعل أو قبحه بدهيّيًا ال يدّلعىل نفي كونه عقليًا، فاّن نفي االَخص ال يدّل عىل نفي 

 .فعل أو قبحه لكن بالتأمل والنظر، فعىل فرض قبول ما ادعي من التفاوت ال جيدي املنكر شيئاً 

 الدليل الثاين

ا تضّمن الكذب صدق قد يقبح، وذلك فيام إذلو كان احلسن والقبح عقليني ملا اختلفا، أي ملا حسن القبيح وملا قبح احلسن، والتايل باطل، فإّن الكذب قد حيسن وال

 .انقاذ نبّي من اهلالك والصدق إهالكه

 (6فلو كان الكذب قبيحًا لذاته ملا كان واجبًا وال حسنًا عندما استفيد به عصمة دم نبّي عن ظامل يقصد قتله. )

  حكمه من القبح واحلسن، إالّ اّن ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب،واجلواب عنه: اّن كاًل من الكذب يف الصورة االَ ُوىل والصدق يف الصورة الثانية عىل

 .644كشف املراد : (1)



 .446رشح التجريد للقوشجي :  (2)
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 .لعقلايح عند وإنقاذه أحسن من الصدق، فيحكم العقل برتك الصدق وارتكاب الكذب قضاًء لتقديم االَرجح عىل الراجح، فإّن تقديم الراجح عىل االَرجح قب

 الدليل الثالث

، والزم القول بأّن اءإّن القول بالتحسني والتقبيح العقليني دخالة يف شَوون رّب العاملني الذي هو مالك كّل يشء حتى العقل، فله أن يترّصف يف ملكه كيف يش

 .العقل حاكم بحسن بعض االَفعال وقبحه حتديد مللكه وقدرته سبحانه

يت، والعلم اعىل اّللّ تعاىل شيئًا وإّنام هو كاشف عن القوانني السائدة عىل أفعاله تعاىل، فالعقل يطالع أّوالً صفات اّللّ الكاملية كالغنى الذ ويرّده اّن العقل ليس فارضاً 

 .م الكون وعامل الطبيعةوالقدرة الذاتيني، ثّم يستنتج منها تنّزهه عن ارتكاب القبائح، وهذا كام اّن العقل النظري يكشف عن القوانني السائدة عىل نظا

 (1يها. )ف وبالتأمل فيام ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدّل به القائلون بنفي التحسني والتقبيح العقليني وال نرى حاجة يف ذكرها وبيان وجوه اخللل

 التحسني والتقبيح يف الكتاب العزيز

ن بالتحسني والتقبيح خارج إطار الوحي ثّم يأمر باحلسن وينهى عن القبيح، وإليك فيام ييل نامذج مإّنالتدب ر يف آيات الذكر احلكيم يعطي اّنه يسّلم استقالل العقل 

 .اآليات يف هذا املجال

 .84ـ44إن شئت الوقوف الّتام عىل جمموع دالئل االَشاعرة راجع القواعد الكالمّية، بقلم املَوّلف، ص  (1)
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ُرونَ إِنَّ الّلَهَيْأُمُر بِاْلَعْدِل ﴿ .1 ُكْم َتَذكَّ  (1) . ﴾َوااِل ِْحساِن َوإِيتاِء ِذي الُقْربى َوَينْهى َعِن اْلَفْحشاِء َواملُْنَْكِر َواْلَبْغي َيعُظُكْم َلَعلَّ

َم َريبِّ اْلَفواِحَش ﴿ .2  (2) . ﴾ُقْل إِنَّام َحرَّ

 (3) . ﴾َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينْهاُهْم َعِن املُْنَْكرِ ﴿ .3

د اّتصاف  ااِلنسان جياآليات تعرب بوضوح عن أّن هناك ُأموراً توصف بالعدل وااِلحسان واملعروف والفحشاء واملنكر والبغي قبل تعّلق االَمر والنهي هبا، وانّ فهذه 

تأكيد إدراك العقل باالَمر باحلسن والنهي عن بعض االَفعال بأحدها ناشئًا من صميم ذاته وليس عرفان ااِلنسان هبا موقوفًا عىل تعّلق الرشع، وإّنام دور الرشع هو 

 :القبيح وبيان ما ال يستقّل العقل يف إدراك حسنه وقبحه، وتدّل عىل ما تقّدم بأوضح داللة اآلية التالية

 (4) . ﴾اْلَفْحشاءِ َوإِذا َفَعُلوا فاِحَشًة قاُلوا َوَجْدنا َعَلْيها آباَءنا َوالّلُهَأَمَرنا هِبا ُقْْلِنَّ اّللَّ ال َيْأُمُر بِ ﴿ .4

م وهم كانوا بكوّنا إبقاًء لسرية آبائهفإّن الظاهر من اآلية اّن املرشكني كانوا عارفني بقبح أفعاهلم واّّنا من الفحشاء ولكنّهم حاولوا توجيه تلك االَفعال الشنيعة إّما 

نون ذلك، وإّما بكوّنا ممّا أمر هبا اّللّ سبحانه ولكّن اّللّ تعاىل ُيطّ   :ئهم يف ذلك و يقول اّناّللّ ال يأمر بالفحشاء كام ُيّطئهم يف اّتباعهم سرية آبائهم بقولهحيسِّ



 .64النحل : (1)

 .44االَعراف : (2)

 .154االَعراف : (3)

 .68االَعراف : (4)
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 (1) . ﴾َأَو َلْو كاَن آباوَ ُُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوال هَيَْتُدونَ ﴿

 (2) . ﴾الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت َكامْلُْفِسِدْيَن يِف االَ َْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفّجارِ َأْم َنْجَعُل ﴿ .5

ُكُمونَ ﴿ .6  (3) .﴾َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي َكاملُْْجِرمنَي* ما َلُكْم َكْيَف حَتْ

 (4) . ﴾َهْل َجزاُء ااِل ِْحساِن إاِلَّ ااِل ِْحسانُ ﴿ .7

زاء بني املفسد واملصلح سوية عند اجلوهذه اآليات تدّل عىل أّنه سبحانه اخّتذ وجدان ااِلنسان سندًا لقضائه فيام تستقّل به عقليته، فااِلنسان جيد من تلقاء نفسه قبح الت

اك الفطري هو السند يف حكم العقل بوجوب يوم البعث واحلساب والفاجر و املَومن واملسلم واملجرم، كام اّنه يدرك كذلك حسن جزاء ااِلحسان بااِلحسان، وهذا ااِلدر

 .كي يفصل بني الفريقني وجيزى كّلمنهام بام يقتضيه العدل وااِلحسان ااِلهلي

 .144البقرة : (1)

 .68ص : (2)

 .44ـ44القلم :  (3)

 .44الرمحن : (4)
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 الفصل الثاين

 العدل ااِلهلي

 .العقلّيني إثبات عدله تعاىل يف أفعاله وأحكامه، وقبل بيان وجه االستدالل عليه نقّدم الكالم حول تعريف العدل وأقسامهإّن من ثمرات التحسني والتقبيح 

 حقيقة العدل وأقسامه



 :حيث قال _عليه السالم  _أحسن كلمة يف تعريف العدل ما روي عن عيل 

 (1«. )العدل يضع االَ ُمور مواضعها»

 :بيان ذلك

راف حعاً خاّصاً يقتضيه إّما بحكم العقل، أو بحكم الرشع، واملصالح الكلية والشخصية يف نظام الكون، فالعدل هو رعاية ذلك الوضع وعدم االنإّن لكّل يشء وض

 إىل جانب ااِلفراط والتفريط، نعم موضع كّل يشء بحسبه، ففي

 .344ّنج البالغة: قسم احلكم، الرقم  (1)
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البرشي بوجه آخر وهكذا وبلحاظ اختالف موارده حتصل له أقسام ليس هنا مقام بيان تلك االَقسام، إالّ أّن موارد العدل بالنسبة إىل  التكوين بوجه، ويف املجتمع

 :اّللّ تعاىل جيمعها أقسام ثالثة

 .يعّطل استعدادًا يف جمال ااِلفاضة وااِلجيادالعدل التكويني: وهو إعطاَوه تعاىل كّل موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود، فال هيمل قابلية، وال  .1

نفسًا فوق  روية، كام اّنه ال يكّلفالعدل الترشيعي: وهو اّنه تعاىل ال هيمل تكليفًا فيه كامل ااِلنسان وسعادته، وبه قوام حياته املاّدية واملعنوية، الدنيوية واالَ ُخ .2

 .طاقتها

بني املصلح واملفسد واملَومن واملرشك يف مقام اجلزاء والعقوبة، بل جيزي كّْلنسان بام كسب، فيجزي املحسن بااِلحسان العدل اجلزائي: وهو اّنه تعاىل ال يساوي  .3

 .والثواب، وامليسء بااِلساءة والعقاب، كام أّنه تعاىل ال يعاقب عبدًا عىل خمالفة التكاليف إالّ بعد البيان و ااِلبالغ

 سني والتقبيح العقلّينياستنتاج عدله تعاىل من قاعدة التح

قيود ف أو قيد من الإّن مقتىض التحسني والتقبيح العقلّيني عىل ما عرفت، هو اّن العقل بام هو، يدرك اّن هذا الفعل بام هوهو من دون اختصاص ظرف من الظرو

 .رق بني الواجب واملمكنحسن أو قبيح، واملأخوذ يف موضوع هذا احلكم العقيل ليس إالّ الفاعل العاقل املختار ، من غري ف

ه من الظلم، الَّن القيام بالعدل حسن وتركه كارتكاب الظلم قبيح، واّللّ سبحانه حكيم ال يرتكب ا ىض القول لقبيح كام هو مقتوعىل ذلك فاّللّ سبحانه عادل ومنزَّ

 .بالتحسني والتقبيح العقلّيني
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 العدل وأقسامه يف القرآن الكريم

هه عن الظلم بجميع أقسامه يف كثري من آيات الذكر احلكيموقد وصف الذكر   .احلكيم اّللّ تعاىل بالعدل ونزَّ

 :قوله تعاىل .1



ُه ال إِلَه إاِلّ ُهَو َواملَْالئَِكُة َوُأوُلوا الِعْلِم قائاًِم بِاْلِقْسطِ ﴿  (1) .﴾َشِهَد اّللُّ َأنَّ

يف قوله:)ال إله إاِلّ ُهَو ( ، واملراد من قيامه بالقسط إّما مطلق يشمل مجيع مراتب القسط )يف « هو»ّكدة، وإّما حال من فإّن قوله )قائاًِم( إّما حال من اسم اّلّل تعاىل موَ 

 بخلق االَسباب ( وعىل هذا، فمعناه اّنه تعاىل حاكم بالعدل يف خلقه إذ دّبر أمر العامل6التكوين والترشيع واجلزاء( وإّما ُيتص بالقسط التكويني كام ذهب إليه بعضهم )

ها ااِلنسان يف  ينتفع منواملسّببات، وإلقاء الروابط بينها، وجعل الكل راجعًا إليه بالسري والكدح والتكامل وركوب طبق عن طبق، ووضع يف مسري هذا املقصد نعامً 

 (4عاجله آلجله، ويف طريقه ملقصده. )

 :قال سبحانه .2

 (4) . ﴾َوال ُنَكلُِّف َنْفسًا إاِلّ ُوْسَعها﴿

 .وهذا ناظر إىل عدله تعاىل يف الترشيع والتكليف

 :قال تعاىل .3

 .18آل عمران : (1)

 .(، )كام روي عنه ـ صىل اّللّ عليه وآله وسلم ـ أّن بالعدل قامت الساموات واالَرض364|6الحظ جممع البيان :  (2)

 .116|4الحظ امليزان : (3)

 .46املَومنون : (4)
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 (1) . ﴾َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َواملِيزاَن لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد ﴿

 .وهذا أيضًا من شَوون عدله الترشيعي، فالغرض من بعث الرسل وترشيع القوانني ااِلهلية إقامة القسط يف املجتمع البرشي

 :قال سبحانه .4

 (2) . ﴾كِتاٌب َينْطُِق بِاحَلقِّ َوُهْم ال ُيْظَلُمونَ َوَلَدْينا ﴿

 :قال تعاىل .5

 (3) . ﴾َوَنَضُع املَْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقياَمة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشيئاً ﴿

 :وقال سبحانه .6



بنَي َحّتى َنْبَعَث َرُسوالً ﴿  (4) . ﴾ما ُكنّا ُمَعذِّ

 .مقام احلساب واجلزاء واآليات يف هذا املجال أكثر من أن حتىصوهي ناظرة إىل عدله تعاىل يف 

 _ عليهم السالم _العدل يف روايات أئّمة أهل البيت 

 .«التوحيد والعدل علوّيان والتشبيه واجلرب أموّيان»بالعدل، وعنه أخذت املعتزلة، حتى قيل:  _عليهم السالم  _وأوالده  _عليه السالم  _اشتهر عيل 

 : _ عليهم السالم _ما أثر عنهم وإليك بعض 

 :عن التوحيد والعدل، فقال _عليه السالم  _سئل عيل  .1

 .65احلديد : (1)

 .46املَومنون : (2)

 .34االَنبياء : (3)

 .15ااِلرساء : (4)
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 (1«. )التوحيد أن ال تتومّهه، والعدل أن ال تّتهمه»

 .يدركها الوهم، وال تّتهمه بقبائح االَفعالأي أن ال تتوّهم يف توصيفه تعاىل بالصفات التي 

 :اّنه قال _عليه السالم  _روى الصدوق، عن الصادق  .2

ز عىل ربك ماجاز عليك، وأّما العدل فأن ال تنسب إىل خالقك ما المك عليه»  (6«. )أّما التوحيد فأن ال جتوِّ

 : _ عليه السالم _وقال عيل  .3

 (3) .«م عباده، وقام بالقسط يف خلقه، وعدل عليهم يف حكمهالذي صدق يف ميعاده وارتفع عن ظل»

 : _ عليه السالم _وقد ُأشري يف هذا الكالم الرشيف إىل مجيع أقسام العدل: فقوله 

 .«ارتفع عن ظلم عباده»

 : _ عليه السالم _وكذا قوله 



 .«وعدل عليهم يف حكمه»

 : _ السالم عليه _ناظر إىل العدل يف مقام الترشيع، واجلزاء وقوله 

 .«وقام بالقسط يف خلقه»

 .ناظر إىل العدل يف ااِلجياد واخللق، فاّن اخللق ال ُيتص بااِلنسان بل يعّمه وغريه

 .344ّنج البالغة: قسم احلكم، رقم  (1)

 .1، احلديث 5التوحيد للصدوق: الباب  (2)

 .185ّنج البالغة: اخلطبة  (3)
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 إجابة عن إشكال

لعايص مستحقاً اآالم ومصائب اجتامعية يتأمّل منها و يستّّض هبا أفراد املجتمع من غري فرق بني املَومن والكافر واملطيع والعايص، فإذا كان الكافر وال شّكفي وجود 

ة الكافر، ُأخرى، وال يعاقب املَومن بعقوب لتلك املصائب بكفره وعصيانه، فام هو املصحح لتأمّل املَومن املطيع وتّّضره منها، مع أّن مقتىض العدل أن ال تزر وازرة وزر

 أفال ُيل  ذلك بعدله تعاىل؟

، فيفصل أهل النار من أهل اجلنّة وجتزى كّلنفس بام كسبت، وأّما احلياة الدنيوية فالناس يعيشون فيها «يوم الفصل»واجلواب عنه: اّن من خواص يوم القيامة اّنه 

ض غري املستحقني لتلك النازلة بامباالختالط واالشرتاك، فإذا نزلت بلّية و  كارثة طبيعية أو غري طبيعية يتأمّل منها اجلميع، ولكن مع ذلك اّن اّللّ تعاىل بعدله و رمحته يعوِّ

 .يف اصطالح املتكلمني« العوض»هوأنفع هلم إّما يف الدنيا و إّما يف اآلخرة، وهذا هو املراد من 

رية كل يأيت يف مجيع املوارد التي يكون عمل فرد أو أفراد سبباً تكوينّياً أو ترشيعّياً لتأمّل الغري وتّّضره، كاالختالالت العضوية والفثّم إّن هذا اجلواب ال ُيتّص باملقام، ب

العلل، مع  أو غري ذلك من مالطارئة عىل بعض املواليد الناشئة من سوء تغذية الوالدين أوبعض االعتيادات املّّضة وغري ذلك، فربام ُيرج الولد أعمى أو أبكم أو أص

ضهم برمحته، ويرفع عنهم التكليف الشاّق   .أّن السبب هلا هو غريه سبحانه، لكنّه تعاىل يعوِّ

ة دخل حتت قاعدمحته، ويفيعطي للمتأمّل عوضًا لتأملّه وابتالئه من االَجر ما يكون أنفع بحاله، وهذا كام يكون مقتىض عدله سبحانه، يكون أيضًا مقتىض لطفه ور

 ، واستلهم _عليهم السالم  _االَصلح يف الدين، ومجيع ذلك مروي عن أئّمة أهل البيت 
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 .العدلية من املتكّلمني من تلك الروايات وعنونوها يف مسفوراهتم الكالمية

 :اّنه قال _عليه السالم  _روى الصدوق بسند صحيح، عن الصادق 



أْن يا موسى ما خلقت خلقًا أحب  إيلَّ من عبدي املَومن، و إّنام أبتليه ملا هو خري له وُأعافيه ملا هو خري له،  _عليه السالم  _كان فيام أوحى اّللّ عّز وجّل إىل موسى »

 (1«. )مريأ وأنا أعلم بام يصلح عليه أمر عبدي، فليصرب عىل بالئي، وليشكر نعامئي، ولريض بقضائي، أكتبه يف الصّديقني عندي إذا عمل برضائي فأطاع

 .14، احلديث 46التوحيد: الباب (1)
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 الفصل الثالث

لة بالغايات  أفعال اّللّ سبحانه معلَّ

ائل التي تشاجرت فيها من املس ممّا يرتّتب عىل مسألة التحسني والتقبيح العقلّيني تنزيه أفعاله سبحانه عن العبث ولزوم اقرتاّنا بالغايات واالَغراض، وهذه املسألة

 .العدلية واالَشاعرة، فاالَ ُوىل عىل ااِلجياب والثانية عىل السلب

ه فعاله عن القبائح فالبّد أن تكون أ واستدّلت العدلية عىل مّدعاهم بأّن خلوَّ الفعل عن الغاية والغرض يعّد لغوًا وعبثًا و هو من القبائح العقلية، واّللّ تعاىل منزَّ

لة بغايات  .مقرتنة بأغراض ومعلَّ

قّدم ـ ضح، اِلّن هذه املسألة ـ كام تواملهّم يف هذا املجال التحقيق حول دالئل االَشاعرة عىل إنكار كون أفعاله تعاىل معّللة بالغايات، وأّما دليل نظرية العدلية فهو وا

 :من فروع مسألة التحسني والتقبيح العقلّيني فنقول

 :استدّلت االَشاعرة عىل مذهبهم بأّنه

 ه تعاىل لغرض لكان ناقصًا لذاته مستكماًل بتحصيل ذلك الغرض، الَّنه ال يصلح غرضًا للفاعل إالّ ما هو أصلح له منلو كان فعل»

 
172 

 (1«. )عدمه وهو معنى الكامل

 اين، والقائل بكون أفعاله باالَغراضاجلواب: اّن االَشاعرة خلطوا بني الغرض الراجع إىل الفاعل، والغرض الراجع إىل فعله، فاالستكامل الزم يف االَّول دون الث

 .والغايات والدواعي واملصالح، إّنام يعني هبا الثاين دون االَّول

ىل الفعل صورة عإّن العّلة الغائية يف أفعال الفواعل البرشية هي السبب خلروج الفاعل عن كونه فاعاًل بالقّوة إىل كونه فاعاًل بالفعل، فهي متقّدمة »توضيح ذلك: 

ااِلجياد إىل يشء  ، فال حيتاج يفومَوّخرة عنه وجودًا وحتّققًا، وال تتصّور العّلة الغائية هبذا املعنى يف ساحته تعاىل، لغناه املطلق يف مقام الذات والوصف و الفعل وذهناً 

فعله  ولكن نفي العّلة الغائية هبذا املعنى ال يالزم أن ال يرتتب عىل وراء ذاته، وإالّ لكان ناقصًا يف مقام الفاعلية مستكماًل بيشء وراء ذاته وهو ال جيتمع مع غناه املطلق،



در منه ما ما يناسب ذلك، وال يصمصالح وحكم ينتفع هبا العباد وينتظم هبا النظام، وذلك الَّنه سبحانه فاعل حكيم، والفاعل احلكيم ال ُيتار من االَفعال املمكنة إالّ 

 (6«. )يضاّده وُيالفه

 :قالوا

ع وااِلحسان ما د حينئٍذ بذلك النفسّلمنا اّن الغرض قد يعود إىل غري الفاعل، لكن نفع غريه إن كان أوىل بالنسبة إليه تعاىل من عدمه جاء ااِللزام، الَّنه تعاىل يستفي»

 (4«. )هو أوىل به وأصلح له، وإالمّل يصلح أن يكون غرضاً 

 .644ـ646|8رشح املواقف:  (1)

 .3، املسألة 4، الفصل 4كشف املراد: املقصد « ونفي الغرض يستلزم العبث وال يلزم عوده إليه»أشار املحّقق الطويس بقوله:وإىل ذلك  (2)

 .644|8رشح املواقف : (3)
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 نه، وليس معنى االَصلح واالَوىل ما ذكر يفيالحظ عليه: أّن املراد من االَصلح واالَوىل، ما يناسب وجود الفاعل وشَوونه، فالفاعل احلكيم ال يقوم إالّبام يناسب شأ

 .كالم املستشكل، أعني: ما يفيد شيئًا للفاعل ويكمله

مقتىض حكمته القبيح، ولكن بواحلاصل : اّن فاعلّيته سبحانه ال تتوّقف عىل أمر زائد عىل ذاته، فليس هناك ما يكمل ذاته تعاىل، وهو كام يقدر عىل احلسن قادر عىل 

 احلسن الراجح، وأين هذا من حديث االستكامل واالستفادة ونحو ذلك؟ال ُيتار إالّ 

 القرآن وأفعاله سبحانه احلكيمة

 :والعجب من غفلة االَشاعرة من النصوص الرصحية يف هذا املجال، يقول سبحانه

ُكْم إَِلْينا ال ُتْرَجُعونَ ﴿  (1) . ﴾َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ

 :وقال

امواِت َواالَ َْرَض َوما َبْينَُهام الِعبنيَ ﴿  (2) . ﴾َوما َخَلْقنَا السَّ

 :وقال

ِذيَن َكَفُروا ِمَن النّ ﴿ امَء َواالَ َْرَض َوما َبْينَهام باطاًِل ذلَِك َظن  اّلذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَّ  (3) . ﴾ارِ وما َخَلْقنَا السَّ

 .115املَومنون : (1)

 .48الدخان : (2)



 .44ص : (3)
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 :وقال

 (1) . ﴾َوما َخَلْقُت اجِلنَّ َوااِل ِْنَس إاِلّ لَِيْعُبُدونَ ﴿

 مذهب احلكامء يف أفعاله تعاىل

 :ربام يتوهم اّتفاق رأي احلكامء مع االَشاعرة يف نفي الغاية والغرض عن أفعاله تعاىل، ولكنّه خطأ حمض، قال صدر املتأهلني

عاىل، وأّما ته تالغاية والغرض عن يشء من أفعاله مطلقًا، بل إّنام نفوا يف فعله املطلق إذا لوحظ الوجود ااِلمكاين مجلة واحدة، غرضًا زائدًا عىل ذاإّن احلكامء ما نفوا »

 (6«. )ات ومنافعها...ثواين االَفعال واالَفعال املخصوصة واملقّيدة فأثبتوا لكّل منها غاية خمصوصة كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات املوجود

 .54الذاريات : (1)

 .83|4االَسفار : (2)
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 الفصل الرابع

 املصائب والرشور وحكمته تعاىل

احلكيم ال فاعل لغاية وتضاّدها، والإّن اّللّ سبحانه خلق الساموات و االَرض وما بينهام ملصلحة ااِلنسان وانتفاعه هبا يف معيشته، مع أّن املصائب والباليا تنايف هذه ا

 .يصنع ما يضاّد غرضه

يئة مريئة بال جزع ن له هنأضف إىل ذلك اّن مقتىض رمحة اّللّ الواسعة رفع املصائب ودفع الرشور الواقعة يف عامل الطبيعة كي ال تصعب املعيشة عىل ااِلنسان وتكو

 .ومصيبة

 :وااِلجابة عن هذه الشبهة تبتني عىل بيان ُأمور

 ّية راجحة عىل املصالح الفرديةاالَّول: املصالح النوع

فردية، وعىل عية عىل املنافع الال شّك اّن احلياة ااِلنسانية حياة اجتامعية، فهناك مصالح ومنافع فردية، وُأخرى نوعية اجتامعية، والعقل الرصيح يرّجح املصالح النو

 هذا فام يتجىّل من الظواهر الطبيعية لبعض االَفراد يف صورة املصيبة
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إليها من  فات ااِلنسانوالرّش، هو يف عني الوقت تكون متضّمنة ملصلحة النوع و االجتامع، فاحلكم بأّن هذه الظواهر رشور، تنايف مصلحة ااِلنسان، ينشأ من الت

 .هاعامل أو سوف يأيت ويعيش فيمنظار خاص والتجاهل عن غري نفسه يف العامل، من غري فرق بني من مىض يف غابر الزمان ومن يعيش يف احلارض يف مناطق ال

ه بأّنه عمل ضاّر فيقيض من فور وما أشبه ااِلنسان يف مثل هذه الرَوية املحدودة بعابر سبيل يرى جّرافة حتفر االَرض، أو هتدم بناء مثرية الغبار والرتاب يف اهلواء،

 .ويعالج املصابني وهيّيَى للمحتاجني إىل العالج وسائل املعاجلة والتمريضورّش، وهو ال يدري بأّن ذلك يتّم متهيدًا لبناء مستشفى كبري يستقبل املرىض 

 .لغبارد اولو وقف عىل تلك االَهداف النبيلة لقىض بغري ما قىض، ولوصف ذلك التهديم بأّنه خري واّنه ال ضري فيام حيصل من ضوضاء اجلّرافة وتصاع

 الثاين: ضآلة علم ااِلنسان و حمدوديته

جع القهقرى ه لرااِلنسان املحدود هو الذي يدفعه إىل أن يقيض يف احلوادث بتلك االَقضية الشاّذة، ولو وقف عىل علمه الضئيل ونسبة علمه إىل ماال يعلمإّن علم 

 :قائالً 

نا ما َخَلْقَت هذا باطاًِل ُسْبحاَنَك ﴿  (1) . ﴾َربَّ

 :والَذعن بقوله تعاىل

 (2) . ﴾َقلِيالً  َوما ُأوتِيُتْم ِمَن الِعْلِم إاِلّ ﴿

 .161آل عمران: (1)

 .85ااِلرساء: (2)
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 :خ الرئيس يقولة الشيولذلك ترى كبار املفّكرين وأعاظم الفالسفة يعرتفون بجهلهم وعجزهم عن الوقوف عىل أرسار الطبيعة وهذا هو املخ الكبري يف عامل البرشي

 .«بلغ علمي إىل حدٍّ علمت أيّن لست بعامل»

 الغفلة عن القيم ااِلنسانية العلياالثالث: 

مفتاح لقصوى من خلق ااِلنسان، وليست احلياة ااِلنسانية حياة مادّية فقط، بل لاِلنسان حياة روحية معنوية، وال شّك اّن الفالح والسعادة يف هذه احلياة، هي الغاية ا

ساس فاحلوادث التي توجب اختالالً ّما يف بعض شَوون احلياة املاّدية ربام تكون عاماًل أساسيًا الوصول إىل تلك الغاية هو العبادة واخلضوع ّللّ سبحانه، وعىل هذا االَ 

 :الجّتاه ااِلنسان إىل اّللّ سبحانه كام قال سبحانه

 (1َفَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوجَيْعَ َُل اّللّ فِيِه َخرْيًا َكثريًا( . ))

 .كام سيوافيك بيان ذلك



 وليدة الذنوب واملعايص الرابع: املصائب

 :القرآن الكريم يعّد ااِلنسان مسَووالً عن كثري من احلوادث املَوملة والوقائع املوجعة يف عامل الكون، قال سبحانه

 (2) . ﴾َظَهَر الَفساُد يِف الرَبِّ َواْلَبْحِر باِم َكَسبَْت َأْيِدي النّاسِ ﴿

 :وقال سبحانه

 .16النساء: (1)

 .31الروم: (2)
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ُبوا َفأَ ﴿ امِء َواالَ َْرِضَولكِْن َكذَّ َقوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  (1) . ﴾َخْذناُهْم باِم كاُنوا َيْكِسُبونَ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا َواتَّ

 :وقال سبحانه

 (2) . ﴾َعْن َكثريٍ َوما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم َكَسبَْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو ﴿

ل من فوره، إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجإىل غري ذلك من اآليات الداّلة عىل أّن الَعامل ااِلنسان دورًا واقعياً يف الباليا والرشور الطبيعية واالجتامعية، ولكّن ااِلنسان 

 .نفسه، يعّدها خمالفة حلكمة الصانع أو عدله ورمحته وبدل أن يرجع إىل نفسه ويتفّحص عن العوامل البرشية لتلك احلوادث ويقوم بإصالح

 الفوائد الرتبوّية للمصائب

 :إذا عرفت هذه االَ ُصول فلنرجع إىل حتليل فوائد املصائب والرشور، فنقول

 املصائب وسيلة لتفجري الطاقات .1

ل نمّوها البرشية، فإّن ااِلنسان إذا مل يواجه املشاكل يف حياته ال تنفتح طاقاته وال تنمو، بإّن الباليا واملصائب خري وسيلة لتفجري الطاقات و تقّدم العلوم ورقي احلياة 

 .وخروجها من القّوة إىل الفعل رهن وقوع ااِلنسان يف مهّب املصائب والشدائد

 :وإىل هذه احلقيقة يشري قوله تعاىل

 .64االَعراف: (1)

 .44الشورى: (2)
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 (1ُيِّْس* إِنَّ َمَع اْلُعِّْسِ ُيِّْس* َفإِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب* َوإىِل َربَِّك َفاْرَغْب(. ) َفإِنَّ َمَع اْلُعِّْسِ )

 الباليا جرس إنذار وسبب للعودة إىل احلّق  .2

تعادًا عن توّغاًل يف اللذائذ و النعم، ازداد ابإّن التمتع باملواهب املاّدية واالستغراق يف اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كربى عن القيم االَخالقية وكّلام ازداد ااِلنسان 

 .اجلوانب املعنوية

إحساس الغنى، إذ بوهذه حقيقة يلمسها كّل إنسان يف حياته وحياة غريه، ويقف عليها يف صفحات التاريخ، ونحن نجد يف الكتاب العزيز الترصيح بصلة الطغيان 

 :يقول عّز وجّل 

 (2) . ﴾َراُه اْسَتْغنىإِنَّ ااِل ِْنساَن َلَيْطغى* َأْن ﴿

جال من بعض احلوادث التي فإذًا البّد النتباه ااِلنسان من هذه الغفلة من هّزة وجرس إنذار يذّكره ويرجعه إىل الطريق الوسطى، وليس هناك ما هو أنفع يف هذا امل

 .تقطع نظام احلياة الناعمة بيشء من املزعجات حتى يدرك عجزه ويتنّبه من نوم الغفلة

 :جل هذا يعّلل القرآن الكريم بعض النوازل واملصائب بأّّنا تنزل الَجل الذكرى و الرجوع إىل اّللّ، يقول سبحانهوالَ 

ُعوَن(.)) َّ ُهْم َيّضَّ اِء َلعلَّ ّ  (4َوما َأْرَسْلنا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنبِىٍّ إاِلَّأَخْذنا َأْهَلها بِاْلَبْأساِء َوالّضَّ

 .8ـ 5االنرشاح: (1)

 .4ـ 4العلق: (2)

 .63االَعراف: (3)
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 :ويقول أيضاً 

ُرونَ ﴿ كَّ ُهْم َيذَّ ننَي َوَنْقٍص ِمَن الثَّمراِت َلَعلَّ  (1).﴾َوَلَقْد َأَخْذنا آَل فِْرَعوَن بِالسِّ

 :ويقول أيضاً 

ُهْم َيْرِجُعونَ َظَهَر الَفساُد يِف الرَبِّ َواْلَبْحِر باِم َكَسبَْت َأْيِدي النّاِس لُِيذيَقُهْم َبْعَض ﴿  (2) . ﴾اّلِذي َعِمُلوا َلَعلَّ

 :ويقول تعاىل

ُهْم َيرِجُعونَ ﴿ يِّئاِت َلَعلَّ  (3) . ﴾َوَبَلوناُهْم بِاحَلَسناِت َوالسَّ



 حكمة الباليا يف حياة االَولياء .3

 .االَولياء والصاحلني من عباد اّللّ ورشط لوصوهلم إىل املقامات العالية يف اآلخرةيظهر من القرآن الكريم واالَحاديث املتضافرة اّن الباليا واملحن ألطاف إهلّية يف حياة 

 :قال سبحانه

تُْهُم اْلَبْأساءُ ﴿ نََّة َوملَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ اُء َوُزْلِزُلوا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ ّ  (4) . ﴾...َو الّضَّ

 :وقال أيضاً 

 .144االَعراف: (1)

 .31الروم: (2)

 .148االَعراف: (3)

 .613البقرة: (4)
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ِ الّصابِ ﴿ وِع َوَنْقٍص ِمَن االَ َْمواِل َواالَ َْنُفِس َوالثََّمراِت َوَبرشِّ وِف َواجْلُ ٍء ِمَن اخْلَ ُكْم بيَِشْ ولئَِك قاُلوا إِّنا ّللِّ َوإِّنا إَِلْيِه راِجُعوَن* أُ ريَن* الَِّذيَن إِذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َوَلنَْبُلَونَّ

ِْم َوَرمْحٌَة َوُأولئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ   (1) .﴾َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرهبِّ

 :اّنه قال _عليه السالم  _وروى هشام بن سامل عن أيب عبد اّللّ 

 (6«. )االَمثل فاالَمثلإّن أشّد الناس بالًء االَنبياء، ثّم اّلذين يلوّنم، ثّم »

 :اّنه قال _عليه السالم  _وروى سليامن بن خالد عنه 

 (4«. )واّنه ليكون للعبد منزلة عند اّللّ فام يناهلا إالّبإحدى خصلتني، إّما بذهاب ماله أو ببلية يف جسده»

 : _ عليه السالم _بته من االَوجاع ـ وكان مسقامًا ـ فقال ممّا أصا _عليه السالم  _وقد شكا عبد اّللّ بن أيب يعفور إىل أيب عبد اّللّ الصادق 

 (3«. )يا عبد اّللّ لو يعلم املَومن ماله من االَجر يف املصائب لتمنّى اّنه قّرض باملقاريض»

 حاصل املقال

 املصائب والباليا، وهي مجيعًا موافقة للحكمة وغايةإّن املصائب عىل قسمني: فردية و نوعية، و إن شئت فقل: حمدودة ومطلقة، والَعامل ااِلنسان دور يف وقوع 

 .154ـ155البقرة: (1)



 .1، باب شدة ابتالء املَومن، احلديث 6الكايف:ج  (2)

 .64نفس املصدر: احلديث (3)

 .15نفس املصدر: احلديث (4)
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املصائب جرس ااِلنذار للغافلني و كّفارة لذنوب املذنبني وأسباب ااِلرتقاء اخللقة، فإّن الغرض من خلقة ااِلنسان وصوله إىل الكامالت املعنوية اخلالدة، وتلك 

 .والتعايل للصاحلني

 :هذا يف جانب الغرض االَ ُخروي، وأّما يف ناحية احلياة الدنيوية فيجب إلفات النظر إىل أمرين

 .الفرد أو طائفة من الناسمالحظة منافع نوع البرش املتوّطنني يف نواحي العامل، بال قرص النظر إىل منافع  .1

 .حياته املاديةمالحظة ما يتوّصل إليه ااِلنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد من االخرتاعات واالكتشافات اجلديدة املَوّدية إىل صالح ااِلنسان يف  .2
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 الفصل اخلامس

 التكليف بام ال يطاق قبيح

وقبح الظلم من البدهييات االَّولية عند العقل العميل، فيستحيل عىل احلكيم أن يكّلف العبد بام ال قدرة له عليه،  إّن التكليف بام هو خارج عن قدرة املكّلف ظلم،

و هوه و كان نفس الفعل باممن غري فرق بني كون نفس الفعل املكّلف به ممكنًا بالذات، ولكن كان خارجًا عن إطار قدرة املكّلف، كالطريان إىل السامء بال وسيلة، أ

 .حماالً، كدخول اجلسم الكبري يف اجلسم الصغري من دون أن يتوّسع الصغري أو يتصّغر الكبري، هذا هو قضاء العقل يف املسألة

 .واآليات القرآنية أيضًا رصحية يف أّنه سبحانه ال يكّلف ااِلنسان إالّوسعه، وقدر طاقته وال يظلمه مطلقاً 

 :قال سبحانه

 (1) . ﴾ًا إاِلُّوْسَعهاال ُيَكلُِّف اّللُّ َنْفس﴿

 :وقال تعاىل

 (2) . ﴾َوما َرب َك بَِظاّلٍم لِْلَعبيد﴿

 .684البقرة: (1)



 .34فصلت: (2)
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 االَشاعرة وجتويز التكليف بام ال يطاق

عقيدة خمالفة للوجدان والعقل السليم، ومن املأسوف ومع هذه الرباهني املرشقة نرى أّن االَشاعرة جّوزوا التكليف بام ال يطاق، وبذلك أظهروا العقيدة ااِلسالمية، 

 . يطاقزون التكليف بام العليه اّن املسترشقني أخذوا عقائد ااِلسالم عن املتكّلمني االَشعريني، فإذا هبم يصفوّنا بكوّنا عىل خالف العقل والفطرة الَّّنم جيوّ 

 :نه، مع أّّنا بمنأى عاّم يتبنّونه يف املقام، وأظهر ما استدّلوا به آيتانإّن االَشاعرة استدّلوا بآيات ختّيلوا داللتها عىل ما يرتأو

 :اآلية االَ ُوىل: قوله تعاىل

ونَ ﴿ ْمَع َوما كاُنوا ُيْبرِصُ  (1) . ﴾ما كاُنوا َيْسَتطِيُعوَن السَّ

بي إىل للحّق مل يكونوا مستطيعني من أن يسمعوا كالم اّللّ ويصغوا إىل دعوة النوجه االستدالل: اّن اآلية رصحية عىل أّن املفرتين عىل اّللّ سبحانه يف الدنيا، املنكرين 

 .احلّق مع أّّنم كانوا مكّلفني باستامع احلّقوقبوله، فكّلفهم اّللّ تعاىل بامال يطيقون عليه

هذه النعم بالذنوب، فصارت الذنوب سببًا لكوّنم غري يالحظ عليه: أّن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداًء، بل الَّّنم حرموا أنفسهم من 

 .ءمستطيعني لسمع احلّق وقبوله، وقد تواترت النصوص من اآليات واالَحاديث عىل أّن العصيان والطغيان جيعل القلوب عمياء واالَسامع صّمـا

 :قال سبحانه

 (2) . ﴾َفَلاّم زاُغوا َأزاَغ اّللُّ ُقُلوهَبُمْ ﴿

 .64هود: (1)

 .64البقرة: (2)
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 :وقال سبحانه حاكيًا عن املجرمني

عري﴿ ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحقًا الَ َصحاِب السَّ عري*َفاْعرَتَ  (1) . ﴾ َلْو ُكنّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل ما ُكنّا يِف َأصحاِب السَّ

ىل السمع لو كنّا قادرين ع»الَّنه لو مل يكونوا قادرين كان املناسب يف مقام االعتذار أن يقولوا:  فقوهلم:)َلْو ُكنّا َنْسَمُع َأو َنْعِقُل( يدّل عىل أّّنم كانوا قادرين عىل ذلك،

 .كام ال ُيفى« والتعّقل



 :ولقد أجاد الزخمرشي يف تفسري اآلية بقوله

 (6«. ) كّللسان: هذا كالم ال استطيع أن أسمعهأراد أّّنم لفرط تصاّمهم عن استامع احلّقوكراهتهم له، كأّّنم ال يستطيعون السمع، و... الناس يقولون يف»

 :اآلية الثانية: قوله تعاىل

ُجوِد َفال َيْسَتطيُعونَ ﴿  (3) .﴾َيْوَم ُيْكَشُف َعْن ساٍق َوُيْدَعوَن إىَِل الس 

ليه ااِلجابة، وااِلتيان بالسجود، فإذا جاز التكليف بام اليطاق عوجه االستدالل: اّنه تعاىل يدعوا الضاّلني والطاغني إىل السجود يوم القيامة مع أّنـهم ال يستطيعون 

 .يف اآلخرة، جاز ذلك يف الدنيا

قصود توبيخ عمل، بل امليالحظ عليه: أّن يوم القيامة دار احلساب واجلزاء، وليس دار التكليف والعمل، فدعوته تعاىل يف ذلك اليوم ليس بداعي التكليف وغاية ال

 ِّسة فيهم لرتكهم السجود يف الدنيا مع كوّنمالطاغني وإجياد احل

 .11ـ14امللك: (1)

 .484|6الكشاف: (2)

 .36القلم: (3)
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 :مستطيعني عليه كام قال سبحانه

ُجوِد َوُهْم ساملُِونَ ﴿  (1).﴾َوَقْد كاُنوا ُيْدَعْوَن إىَِل الس 

 :ونظري اآلية قوله سبحانه

 (2) . ﴾َواْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اّللِّ إِْن ُكنُْتْم صاِدقنيَ َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه ﴿

 .34القلم:  (1)

 .64البقرة:  (2)
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 الفصل السادس

 وجوب اللطف عند املتكّلمني



إىل الطاعة، ويبّعده  اّناللطف عبارة عاّم يقّرب املكّلفممّا يرتتب عىل القول بالتحسني والتقبيح العقليني وجوب اللطف عىل اّللّ تعاىل، وأشهر ما قيل يف تعريفه هو : 

بًا، قال السّيد املرتىض اًل، وإالّ يسّمى لطفًا مقرِّ  :عن املعصية، ثّم إن اتصل اللطف بوقوع التكليف يسّمى لطفًا حمصِّ

ُيرته، وإىل ما يكون أقرب إىل اختيارها، وكال القسمني يشمله كونه إّن اللطف ما دعا إىل فعل الطاعة، وينقسم إىل ما ُيتار املكّلف عنده فعل الطاعة ولواله مل »

 (1«. )داعياً 

 :وقال التفتازاين

ح يسّمى لطفًا من الواجب أو ترك القبي ويف كالم املعتزلة اّن اللطف ما ُيتار املكّلف عنده الطاعة تركًا أو إثباتًا أو يقرب منهام مع متّكنه يف احلالني، فإن كان مقّرباً »

اًل له  مقّربًا، وإن كان حمصِّ

 .184الذخرية يف علم الكالم: (1)
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ل لرتك القبيح باسم العصمة ل للواجب باسم التوفيق، واملحصِّ اًل، وُيص  املحصِّ  (1«. )فلطفًا حمصِّ

 برهان وجوب اللطف عىل اّللّ تعاىل

 :تعاىل من خلقه العباد وتكليفهم، وهو قبيح ال يصدر من احلكيم، قال املحّقق البحرايناستدّلوا عىل وجوب اللطف عليه سبحانه بأّن ترك اللطف يناقض غرضه 

 .إّنه لو جاز ااِلخالل به يف احلكمة فبتقدير أن ال يفعله احلكيم، كان مناقضًا لغرضه، لكن الالزم باطل فامللزوم مثله»

ه ال ُيتار الطاعة، أو ال يكون أقرب إليها إالّ عند فعل يفعله به ال مشقة عليه فيه وال غضاضة، وجب يف بيان املالزمة: اّنه تعاىل أراد من املكّلف الطاعة، فإذا علم انّ 

ّض بدون رسول، فمتى احلكمة أن يفعله، إذ لو أخّل به لكشف ذلك عن عدم إرادته له، وجرى ذلك جمرى من أراد من غريه حضور طعامه وعلم أو غلب ظنه اّنه ال حي

 .ناقضًا لغرضهمل يرسل عدَّ م

 (6«. )وبيان بطالن الالزم: اّن العقالء يعّدون املناقضة للغرض سفهًا، وهو ضّد احلكمة ونقص، والنقص عليه تعاىل حمال

باب  عدودين فالقيام به منهم املأقول: إّن اللطف إذا كان مَوّثرًا يف رغبة أكثر املكّلفني بالطاعة وترك املعصية جيب من باب احلكمة، وأّما إذا كان مَوثرًا يف آحاد

 .الفضل والكرم

 .414|3رشح املقاصد: (1)

 .118ـ 114قواعد املرام: (2)
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 :ثّم إّن القائلني بوجوب اللطف ذكروا له رشطني

 .االَّول: أن ال يكون له حظ يف التمكني وحصول القدرة، إذ العاجز غري مكّلف فال يتصّور اللطف يف مورده

 .حّدااِلجلاء وال يسلب عن املكّلف االختيار، لئال ينايف احلكمة يف جعل التكليف من ابتالء العباد وامتحاّنم الثاين: أن ال يبلغ

 :ومن هنا يتبنّي وهن ما استدّل به القائل بعدم وجوب اللطف، حيث قال

قدور اّللّ تعاىل من االَلطاف ما لو فعله به الختار عنده الواجب واجتنب لو وجب اللطف عىل اّللّ تعاىل لكان ال يوجد يف العامل عاص، الَّنه ما من مكّلف إالّ ويف م»

 (1«. )القبيح

 أقسام اللطف

كليف نفسه، ا أن يكون لطفًا يف تاللطف إّما من فعل اّللّ تعاىل، وجيب يف حكمته فعله كالبعثة، وإالّ عّد تركه نقضًا لغرضه كام مّر، أو من فعل املكّلف، وحينئٍذ فإمّ 

فه إياه ويوجبه عليه، وذلك كمتابعة الرسل واالقتداء هبم، أو يف تكليف غريه، و ذلك كتبليغ الرسول الوحي، وجيوجيب  ب أن يشتمل عىل يف حكمته تعاىل أن يعرِّ

ه عن مصلحة تعود إليه ظلم وهو عليه تعاىل حمال. )  (6مصلحة تعود إىل فاعله، إذ إجيابه عليه ملصلحة غريه مع خلوِّ

 .564رشح االَ ُصول اخلمسة: الحظ (1)

 .648؛ إرشاد الطالبني إىل ّنج املسرتشدين:118قواعد املرام: (2)

 
190 

 
191 

 الفصل السابع

 اجلرب و الكسب

مسألة صلة وثيقة ب ة ذاتمن االَبحاث الكالمية اهلاّمة، البحث عن كيفية صدور أفعال العباد، واّّنم خمتارون يف أفعاهلم أو جمبورون ، مضطّرون عليها ؟واملسأل

ه عن كّل فعل قبيح  .العدل ااِلهلي، فاّن العقل البدهيي حاكم عىل قبح تكليف املجبور ومَواخذته عليه، واّن اّللّ سبحانه منزَّ

البرشية،  ن حتديد زمن تكّوّنا يف البيئاتثّم إّن هذه املسألة من املسائل الفكرية التي يتطّلع كّل إنسان إىل حّلها، سواء أقدر عليه أم ال، والَجل هذه اخلصيصة ال يمك

حوهلا يف  كام وقع البحث و مع ذلك فهي كانت مطروحة يف الفلسفة ااِلغريقية، ثّم انطرحت يف االَوساط ااِلسالمية وبحث عنها املتكّلمون والفالسفة ااِلسالميون،

 :يف الكالم ااِلسالمي أربعة املجتمعات الغربية احلديثة، واملذاهب و اآلراء املطروحة يف هذا املجال

 .مذهب اجلرب املحض .1

 .مذهب الكسب .2



 .مذهب التفويض .3

 .مذهب االَمر بني االَمرين .4
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 .فلنبحث عنها واحدًا تلو اآلخر

 ألف ـ اجلرب املحض

 :هـ(، قال االَشعري168 |وهو املنسوب إىل جهم بن صفوان )املتوّفـى 

لك، وزالت لفاّنه ال فعل الَحد يف احلقيقة إالّ اّللّ وحده، واّن الناس إّنام تنسب إليهم أفعاهلم عىل املجاز، كام يقال: حتّركت الشجرة، ودار اتفّرد جهم بُأمور، منها: »

 (1«. )الشمس

 :وعّرفهم الشهرستاين بأّّنم يقولون

له ال قدرة له وال إرادة وال اختيار، وإّنام ُيلق اّللّ تعاىل االَفعال فيه عىل حسب ما ُيلق اّن ااِلنسان ال يقدر عىل يشء وال يوصف باالستطاعة وإّنام هو جمبور يف أفعا»

 (6«. )يف سائر اجلامدات... وإذا ثبت اجلرب فالتكليف أيضًا كان جرباً 

وًا. نبياء وإنزال الكتب والرشائع الساموية لغوال ريب يف بطالن هذا املذهب، إذ لو كان كذلك لبطل التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب. ولصار بعث االَ 

 .تعاىل اّللّ عن ذلك علوًا كبرياً 

 ب ـ االَشاعرة والكسب

 :( قالت4قد انطرحت نظرية الكسب يف معرتك االَبحاث الكالمية قبل ظهور الشيخ االَشعري بأكثر من قرن، فهذه هي الطائفة الّضارية )

 .416|1مقاالت ااِلسالميني: (1)

 .84|1امللل والنحل: (2)

 .(هـ141هم أصحاب رضار بن عمرو، وقد ظهر يف أّيام واصل بن عطاء ) املتوّفـى سنة  (3)
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 (1«. )بأّن أفعال العباد خملوقة ّللّ تعاىل حقيقة والعبد مكتسبها»

 :(فعّرفهم الشهرستاين بأّّنم يقولون6وتبعتهم يف ذلك الطائفة النّجارية )



 (4. )«تعاىل هو خالق أعامل العباد خريها ورّشها، حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب هلا، ويثبتون تأثريًا للقدرة احلادثة، ويسّمون ذلك كسباً إّن الباري »

بتحكيم هذه النظرية  ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة النظرية إىل االَشاعرة وعّدت من ممّيزات منهجهم، وما ذلك إالّ الَّن الشيخ االَشعري وتالمذة مدرسته قاموا

 :وتبيينها باالَدّلة العقلية والنقلية وقد اضطربت عبارات القوم يف تفسريها إىل حّد صارت من االَلغاز حتى قال الشاعر

 ممّا يقال وال حقيقة عنده * معقولة تدنو إىل االَفهام

 (3الكسب عند االَشعري، واحلال * عند البهشمي، وطفرة النّظام )

 :فاسري املختلفة إىل أمرينومرجع تلك الت

 .وهذا التفسري يظهر من مجاعة من االَشاعرة« كسباً »اّن للقدرة املحدثة )قدرة العبد( نحو تأثري يف اكتساب الفعل و هو يسّمى .1

 .مجاعة ُأخرى من االَشاعرةليس للقدرة املحدثة تأثري يف الفعل سوى مقارنتها لتحّقق الفعل من جانبه سبحانه وهذا التفسري يظهر من كلامت  .2

 :وإليك فيام ييل نصوصهم يف هذا املقام

 .61ـ64|1امللل والنحل للشهرستاين: (1)

 .هـ644هم أصحاب احلسني بن حممد بن عبد اّللّ النّجار، وله مناظرات مع النظام، توّفـي عام  (2)

 .، نقل باملعنى86|1امللل والنحل: (3)

 .185هـ(: القضاء والقدر :1464املرصي)معبدالكريم اخلطيب  (4)
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 كالم الشيخ االَشعري .1

 :قال عند إبداء الفرق بني احلركة االضطرارية واحلركة االكتسابية

 (1«. )ملّا كانت القدرة موجودة يف احلركة الثانية وجب أن يكون كسبًا، الَّن حقيقة الكسب هو اّن اليشء وقع من املكتسب له بقّوة حمدثة»

 ما تبنّاه االَشعري من ًا ؟ فهذا ينايفيالحظ عليه: اّنه مل يبنّي مراده من وقوع الفعل املكتسب بقّوة حمدثة، فهل املقصود اّن للقوة املحدثة تأثريًا يف وجود الفعل تكويني

ين، ه، كام قال به الباقالين؟ وحينئٍذ يرد عليه ما نورده عىل كالم الباقال، أو أّن تأثريها ليس يف واقعية الفعل بل يف أمر آخر كالعناوين الطارئة علي«خلق االَعامل»نظرية 

ة حمدثة»يف قوله « باء»وهاهنا احتامل ثالث و هو أن يكون املراد من كلمة   .مقارنتها حلدوث الفعل ال تأثريها فيه، وهذا هو التفسري الثاين وسيوافيك ما يرد عليه« بقوَّ

 كالم القايض الباقالين .2

 :لقا



وه ُأخرى بل هاهنا وجالدليل قد قام عىل أّن القدرة احلادثة ال تصلح لاِلجياد، لكن ليست صفات االَفعال أووجوهها واعتباراهتا تقترص عىل جهة احلدوث فقط، »

 .«هي وراء احلدوث

 :ثّم ذكر عّدة من اجلهات واالعتبارات، كالصالة والصيام والقيام والقعود، وقال

 .44اللمع: (1)
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ق فرقًا رضوريًا بني قولنا:» وكام ال جيوز أن تضاف إىل الباري جهة ما يضاف إىل العبد، فكذلك « قام»و « قعد»و « صام»و« صىّل »و قولنا: « أوجد»إّن ااِلنسان يفرِّ

 (1«. )ال جيوز أن تضاف إىل العبد جهة ما يضاف إىل الباري تعاىل

 .اسنادها إىل اّللّ تعاىل فهي متعّلقة للقدرة احلادثة ومكتسبة لاِلنسان، وهي التي تكون مالك الثواب والعقابثّم استنتج أّناجلهات التي ال يصّح 

 :يالحظ عليه: أّن هذه العناوين واجلهات ال ختلو من صورتني

اريًا خارجًا عن إطار الفعل والتأثري، فكيف تَوّثر القدرة احلادثة إّما أن تكون من االَ ُمور العدمية، فعندئٍذ ال يكون للكسب واقعية خارجية، بل يكون أمرًا ذهنيًا اعتب

 فيه، حتى يعّدكسبًا للعبد، و يكون مالكًا للثواب والعقاب؟

 .وإّما تكون من االَ ُمور الوجودية ، فعندئٍذ تكون خملوقة ّللّ سبحانه حسب االَصل املسلَّم )خلق االَفعال(عندكم

 الغزايل وتفسري الكسب

 :ما هذا حاصله« االقتصاد»قال يف 

عد إذا كان تعّلق ذا إّنام يبإّنام احلّق إثبات القدرتني عىل فعل واحد والقول بمقدور منسوب إىل قادرين، فال يبقى إالّ استبعاد توارد القدرتني عىل فعل واحد، وه»

 .«املتعلقتني عىل يشء واحد غري حمالالقدرتني عىل وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهام فتوارد القدرتني 

 .68ـ 64|1امللل و النحل: (1)
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 :وحاصل ما ذكره يف تغاير وجه تعلق القدرتني هو

 (1«. )كسبًا لهوكونه  إليه اّن تعلق قدرته سبحانه بفعل العبد، تعّلق تأثريي، وتعّلق قدرة العبد نفسه تعّلق تقارين، وهذا القدر من التعّلق كاف يف إسناد الفعل»

 (6وقد تبعه يف ذلك عّدة من مشاُيهم املتأخرين كالتفتازاين واجلرجاين والقوشجي. )



علوم اّن حتقق لق الفعل، ومن امليالحظ عليه: أّن دور العبد يف أفعاله عىل هذا التفسري ليس إالّ دور املقارنة، فعند حدوث القدرة وااِلرادة يف العبد يقوم سبحانه بخ

 قوعه؟من اّللّ مقارنًا لقدرة العبد، ال يصّحح نسبة الفعل يف حتّققه إليه، ومعه كيف يتحّمل مسَووليته، إذ مل يكن لقدرة العبد تأثري يف والفعل 

 إنكار الكسب من حمّققي االَشاعرة

نقضوا ما أبرموه وأجهروا باحلقيقة، نخّص بالذكر منهم رجاالً إّن هناك رجاالً من االَشاعرة أدركوا جفاف النظرية وعدم كوّنا طريقاً صحيحاً حلّل معضلة اجلرب، ف

 :ثالثة

ااِلطالق ثانيًا، واّن  بباهتا املستغني عىلاالَّول: إمام احلرمني، فقد اعرتف بنظام االَسباب واملسببات الكونية أّوالً، وانتهائها إىل اّللّ سبحانه و اّنه خالق لاَلسباب ومس

 (4أفعاهلم، واّن قدرهتم تنتهي إىل قدرته سبحانه ثالثًا.)لقدرة العباد تأثريًا يف 

 .34الحظ االقتصاد يف االعتقاد: (1)

 .435ورشح التجريد للقوشجي: 134|8؛ رشح املواقف للجرجاين:114هـ(: 466الحظ رشح العقائد النسفية: لسعد الدين التفتازاين )م (2)

 .بشكل أدق خرية احلكامء وااِلمامية مجعاء وهو 66ـ 68|1الحظ نص كالمه يف امللل و النحل: (3)
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 :الثاين: الشيخ الشعراين، وهو من أقطاب احلديث والكالم يف القرن العارش، فقد وافق إمام احلرمني يف هذا املجال وقال

من زعم اّنه مستبد بالعمل فقد أرشك، فالبّد أّنه مضطّر عىل  من زعم اّنه ال عمل للعبد فقد عاند، فإّن القدرة احلادثة، إذا مل يكن هلا أثر فوجودها وعدمها سواء، و»

 (1«. )االختيار

 :الثالث: الشيخ حمّمد عبده، فقال يف كالم طويل

ح به )يريد اجل» ( ومنهم من قال ةربية اخلالصمنهم القائل بسلطة العبد عىل مجيع أفعاله واستقالله املطلق وهو غرور ظاهر)يريد املعتزلة( ومنهم من قال باجلرب ورصَّ

 .به وترّبأ من اسمه )يريد االَشاعرة(وهو هدم للرشيعة وحمو للتكاليف، وإبطال حلكم العقل البدهيي، وهو عامد ااِليامن

، ا جاء به الكتاب و السنّة(الَفعاله يَوّدي إىل ااِلرشاك باّللّ ـ وهو الظلم العظيم ـ دعوى من مل يلتفت إىل معنى ااِلرشاك عىل م6ودعوى اّن االعتقاد بكسب العبد )

 (4«. )املخلوقني... فااِلرشاك اعتقاد اّن لغري اّللّ أثرًا فوق ما وهبه اّللّ من االَسباب الظاهرة، واّن ليشء من االَشياء سلطانًا عىل ما خرج عن قدرة

 .131ـ146هـ(: اليواقيت واجلواهر يف بيان عقيدة االَكابر: 644عبد الوهاب بن أمحد الشعراين )م (1)

 .يريد من الكسب، ااِلجياد و اخللق ال الكسب املصطلح عند االَشاعرة، كام هو واضح ملن الحظ كالمه (2)

 .46ـ56هـ(: رسالة التوحيد: 1464حمّمد عبده )م (3)
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 الفصل الثامن

 املعتزلة و التفويض

ضة إليهم وهم   :الفاعلون هلا بام منحهم اّللّ من القدرة، وليس ّللّ سبحانه شأن يف أفعال عباده، قال القايض عبد اجلباراملنقول عن املعتزلة هو اّن أفعال العباد مفوَّ

هم عىل ذلك وال فاعل هلا ذكر شيخنا أبو عليص :اّتفق أهل العدل عىل أّن أفعال العباد من ترّصفهم وقيامهم وقعودهم، حادثة من جهتهم، واّن اّللّ عّز وجّل أقدر»

 (1«. )حمدث سواهموال 

 :وقال أيضاً 

 (6«. )فصٌل يف خلق االَفعال، و الغرض به، الكالم يف أّن أفعال العباد غري خملوقة فيهم واّّنم املحدثون هلا»

 ثّم إّن دافع املعتزلة إىل القول بالتفويض هو احلفاظ عىل العدل ااِلهلي، فلاّم 

 .، ااِلرادة31|4املغني يف ُأصول الدين: (1)

 .464رشح االَ ُصول اخلمسة: (2)
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ون أفعال العباد القول بك كان العدل عندهم هو االَصل واالَساس يف سائر املباحث، عمدوا إىل تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا يف التفويض العتقادهم بأنّ 

 :واّلذي أوقعهم يف هذا اخلطأ يف الطريق، أمرانخملوقة ّللّ سبحانه ينايف عدله تعاىل وحّددوا بذلك خالقّيته تعاىل و سلطانه. 

بام اّّنم كانوا بصدد مع بينهام، وأحدمها: خطأوهم يف تفسري كيفّية ارتباط االَفعال إىل ااِلنسان وإليه تعاىل، فزعموا اّّنام عرضيان، فأحدمها ينايف اآلخر ويستحيل اجل

 :فعال إىل اّللّ تعاىل، قال القايض عبد اجلبارحتكيم العدل ااِلهلي جلأوا إىل التفويض ونفي ارتباط االَ 

 (1«. )إّن من قال إّن اّللّ سبحانه خالقها )أفعال العباد( وحمدثها، فقد عظم خطاَوه، وأحالوا حدوث فعل من فاعلني»

، فهو حمتاج إىل إفاضة الوجود و القدرة إليه من اّللّ تعاىل يالحظ عليه: أّن ااِلنسان ال استقالل له، ال يف وجوده، وال فيام يتعّلق به من االَفعال وشَوونه الوجودية

 :مدى حياته، قال سبحانه

َا النّاُس َأْنُتُم الُفَقراُء إىَِل اّللِّ َو اّللُّ ُهَو الَغنِي  احَلميد﴿  (2) . ﴾يا َأهي 



تعّلق إالّ  يعّم احلسنات والسّيئات بال تفاوت، ولكّن الترشيعي منهام ال يوثانيهام: عدم التفكيك بني ااِلرادة والقضاء التكوينيني والترشيعيني، فالتكويني منهام

 :باحلسنات، قال سبحانه

 (3) . ﴾إِنَّ اّللَّ ال َيْأُمُر بِاْلَفْحشاءِ ﴿

 .، ااِلرادة31|4املغني:  (1)

 .15فاطر: (2)

 .68االَعراف: (3)
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 :وقال سبحانه

 (1) . ﴾ُقْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسطِ ﴿

عال العباد، ًا، وإّما راجعة إىل أففاآليات النازلة يف تنزهيه تعاىل عن الظلم والقبائح إّما راجعة إىل أفعاله سبحانه، ومدلوهلا اّنه سبحانه منّزه عن فعل القبيح مطلق

عّيني، ال العباد وقبائحها إّنام يتّم بالنسبة إىل ااِلرادة والقضاء الترشيومدلوهلا اّنه تعاىل ال يرضاها، وال يأمر هبا بل يكرهها وينهى عنها، فالتفصيل بني حسنات أفعال 

 . _ عليهم السالم _التكوينّيني، وهذا هو مذهب أئّمة أهل البيت 

 :يقول _عليه السالم  _قال: سمعت أيب عيل بن أيب طالب  _عليهم السالم  _روى الصدوق باسناده عن الرضا عن آبائه عن احلسني بن عيل 

ضائل فليست بأمر اّللّ، أّما الفاالَعامل عىل ثالثة أحوال: فرائض، وفضائل، ومعايص. فأّما الفرائض فبأمر اّللّ تعاىل وبرىض اّللّ وبقضائه وتقديره ومشّيته وعلمه. و»

 (6«. )اقب عليهاولكن بقضاء اّللّ وبقدر اّللّ وبمشية اّللّ وبعلمه، ثّم يع ولكن برىض اّللّ وبقضاء اّللّ وبقدر اّللّ وبمشّية اّللّ وبعلم اّللّ. وأّما املعايص فليست بأمر اّللّ،

ومل  قلت: شاء و أراد مامل حيب« ال»قلت: فأحّب ذلك و رضيه؟ فقال:« نعم»: شاء هلم الكفر وأراده؟ فقال:  _عليه السالم  _وقال أبو بصري: قلت اليَب عبد اّللّ 

 (4«. )هكذا خرج إلينا»يرض به؟ قال: 

 .66االَعراف: (1)

 .نقاًل عن التوحيد واخلصال والعيون 66|5بحار االَنوار: (2)

 .، نقاًل عن املحاسن161نفس املصدر:  (3)
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ّللّ ومل يأمر هبا، اكن برىض من إىل غري ذلك من الروايات، ومفادها كام ترى هو التفكيك بني ااِلرادة التكوينية والترشيعية، أعني: الرىض ااِلهلي، فاملعايص وإن مل ت

 :ولكنّها ال تقع إالّ بقضاء اّللّ تعاىل وقدره وعلمه ومشّيته التكوينية، وهذا هو املستفاد من أمثال قوله تعاىل

 (1) . ﴾َوما ُهْم بِضاّريَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلّبِإِْذِن اّللِّ﴿

 بطالن التفويض يف الكتاب والسنّة

 :بحامس ووضوحإّن الذكر احلكيم يرّد التفويض 

 :يقول سبحانه .1

َا النّاُس َأْنُتُم الُفَقراُء إىَِل اّللِّ َو اّللُّ ُهَو الَغنِي  احَلميد﴿  (2) . ﴾يا َأهي 

 :ويقول سبحانه .2

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ﴿  (3) . ﴾َوما ُهْم بِضارِّ

 :ويقول تعاىل .3

 (4) . ﴾َغَلَبْت فَِئًة َكثريًة بِإِْذِن اّللَِّكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة ﴿

 :ويقول سبحانه .4

 (5) . ﴾َوما كاَن لِنَْفٍس َأْن ُتوَ ِْمَن إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ﴿

 .146البقرة: (1)

 .15فاطر: (2)

 .146البقرة: (3)

 .636البقرة: (4)

 .144يونس: (5)
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 .بإذنه تعاىل، واملراد منه ااِلذن التكويني ومشيئته املطلقةإىل غري ذلك من اآليات التي تقّيد فعل ااِلنسان 



رصهم، وكان املعتزلة مدافعني عن تلك النظرية يف ع _عليهم السالم  _وأّما السنّة، فقد تضافرت الروايات عىل نقد نظرية التفويض فيام ُأثر من أئّمة أهل البيت 

 .مرّوجني هلا

 : _ عليه السالم _قال: قال أبو عبد اّللّ  عن هشام،« االَمايل»روى الصدوق يف  .1

 (1«. )إّنا ال نقول جربًا وال تفويضاً »

 :للحسن البرصي _عليه السالم  _عن أيب محزة الثاميل اّنه قال: قال أبو جعفر « االحتجاج»ويف  .2

 (6«. )، وال أجربهم عىل معاصيه ظلامً إّياك أن تقول بالتفويض فإّن اّللّ عّز وجّل مل يفّوض االَمر إىل خلقه وهناً منه وضعفاً »

 :اّنه قال _عليه السالم  _عن الرضا « العيون»ويف  .3

 (4«. )مساكني القدرية، أرادوا أن يصفوا اّللّ عّزوجّل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه»

 .1، كتاب العدل و املعاد، احلديث 3|5بحار االَنوار: (1)

 .64، احلديث 14املصدر السابق: ص (2)

 .64، احلديث 53املصدر السابق: ص  (3)
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 الفصل التاسع

 االَمر بني االَمرين

لغاية التحّفظ عىل  زوا إىل التفويضقد عرفت أّن املجرّبة جنحوا إىل اجلرب الَجل التحّفظ عىل التوحيد االَفعايل وحرص اخلالقية يف اّللّ سبحانه، كام أّن املفّوضة انحا

ن مضاعفات عالفريقني غفال عن نظرية ثالثة يَوّيدها العقل ويدعمها الكتاب والسنّة، وفيها احلفاظ عىل كلٍّ من أصيل التوحيد والعدل، مع نزاهتها عدله سبحانه، وكال 

اء دال يف أفعال ااِلنسان من حيث القضحيّثون عليه، من لدن محى وطيس اجل _عليهم السالم  _القولني، وهذا هو مذهب االَمر بني االَمرين اّلذي مل يزل أئّمة أهل البيت 

 :والقدر أو غريمها، وأّما حقيقة هذا املذهب فتتعنّي يف ظل أصلني عقلّيني برهن عليهام يف الفلسفة االَ ُوىل ومها

 كيفية قيام املعلول بالعّلة .1

املراحل  هبا يرجع إىل معنى دقيق يشبه قيام املعنى احلريف باملعنى االسمي يفإّن قيام املعلول بالعّلة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه أو اجلوهر بمحّله، بل قيامه 

 الثالث: التصّور، والداللة والتحّقق، فإذا قلت: رست من البرصة إىل
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ن الكوفة، فاالبتداء واالنتهاء املفهومان مالكوفة، فهناك معان اسمّية هي السري والبرصة والكوفة، ومعنى حريف وهو كون السري مبدّوًا من البرصة ومنتهيًا إىل 

لصار نظري و فاقدان لالستقالل يف جمال التصّور، فال يتصّوران مستقّلني ومنفكني عن تصّور البرصة والكوفة، وإالّ لعاد املعنى احلريف معنى اسمياً « إىل»و« من»كلمتي

 .«االبتداء خري من االنتهاء»قولنا: 

يف رجمال الداللة فال يدالّن عىل يشء إذا انفّكتا عن مدخوليهام، كام مها فاقدان لالستقالل يف مقام التحّقق والوجود، فليس لالبتداء احلوكذلك فاقدان لالستقالل يف 

 .وجود مستقل منفّك عن متعّلقه، كام ليس لالنتهاء احلريف وجود كذلك

ياء وتتحّقق املاهيات، فإّن وزانه إىل الواجب ال يعدو عن وزان املعنى احلريف إىل االسمي، الَّن وعىل ضوء ذلك يتبنّي وزان الوجود ااِلمكاين اّلذي به تتجىّل االَش

ط عني واقعيته، بل الفقر والربتوصيف الوجود بااِلمكان ليس إالّبمعنى قيام وجود املمكن وتعّلقه بعّلته املوجبة له، وليس وصف ااِلمكان خارجاً عن هوّيته وحقيقته، 

 .كان يف حاّق الذات غنيًا ثّم عرض له الفقر يلزم اخللفوإالّ فلو 

 وحدة حقيقة الوجود تالزم عمومّية التأثري .2

ق ّن مفهوم الوجود يطلقد ثبت يف الفلسفة االَ ُوىل اّن سنخ الوجود الواجب والوجود املمكن واحد جيمعهام قدر مشرتك وهو الوجود وطرد العدم وما يفيد ذلك، وا

 .واحد وبمعنى فاردعليهام بوضع 

 ذًا بوحدةوعىل ضوء هذا االَصل، إذا كانت احلقيقة يف مرتبة من املراتب العالية ذات أثر خاّص، جيب أن يوجد ذلك االَثر يف املراتب النازلة، أخ
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ه مثله، ّنه أقوى وأشد، يكون العلم والدرك واحلياة والتأثري فياحلقيقة، نعم يكون االَثر من حيث الشّدة والضعف، تابعاً ملنشئه من هذه احليثية، فالوجود الواجب بام ا

، مجيع مراتب الوجود ااِلمكاين والوجود ااِلمكاين بام اّن الوجود فيه أضعف يكون أثره مثله، والَجل ذلك ذهب ااِلهليون إىل القول بِّسيان العلم واحلياة والقدرة إىل

 .ال الِّسيان العلمي والدركي إىل مجيع مراتب الوجودويشهد الكتاب العزيز عىل صّحة نظريتهم يف جم

ضاًء لاَلصل الثاين، ائم به، قإذا وقفت عىل هذين االَصلني تقف عىل النظرية الوسطى يف املقام وأّنه ال يمكن تصوير فعل العبد مستقالً عن الواجب، غنيًا عنه، غري ق

كار دور العبد بل سائر العلل يف آثارها قضاًء لاَلصل الثالث، وبذلك يتبنّي بطالن نظرية اجلرب يف االَفعال وبذلك يّتضح بطالن نظرية التفويض، كام اّنه ال يمكن إن

 .ونفي التأثري عن القدرة احلادثة

ن دوره دور املحل ، ويكوفالفعل مستند إىل الواجب من جهة ومستند إىل العبد من جهة ُأخرى، فليس الفعل فعله سبحانه فقط بحيث يكون منقطعًا عن العبد بتاتاً 

ن العدل اجلرب كام أّن فيها حماسوالظرف لظهور الفعل، كام أّنه ليس فعل العبد فقط حتى يكون منقطعًا عن الواجب، ويف هذه النظرية مجال التوحيد االَفعايل منّزهًا عن 

 .منّزهًا عن مغّبة الرشك و الثنوّية

 إيضاح ومتثيل

إليه الرباهني الفلسفية، واِليضاحها نأيت بمثال وهو اّنه لو فرضنا شخصًا مرتعش اليد فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده املرتعشة  هذا إمجال النظرية حسب ما تسوق

 سيفًا قاطعًا وهو يعلم اّن السيف املشدود يف يده سيقع عىل آخر وهيلكه، فإذا وقع السيف وقتل، ينسب القتل إىل من ربط يده بالسيف دون
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 .صاحب اليد الذي كان مسلوب القدرة يف حفظ يده، فهذا مثال ملا يتبنّاه اجلربي يف أفعال ااِلنسان

وهذا مثال ملا  ون من أعطى،ولو فرضنا اّن رجاًل أعطى سيفًا ملن يملك حركة يده وتنفيذ إرادته فقتل هو به رجاًل، فاالَمر عىل العكس، فالقتل ينسب إىل املبارش د

 .يض يف أفعال ااِلنسانيعتقده التفوي

طًا بحيث يكون ة ونشاولكن لو فرضنا شخصًا مشلول اليد )ال مرتعشها( غري قادر عىل احلركة إالّ بإيصال رجل آخر التّيار الكهربائي إليه ليبعث يف عضالته قوّ 

ل ب باختياره وقتل إنسانًا به، والرجل يعلم بام فعله، ففي مثرأس السلك الكهربائي بيد الرجل بحيث لو رفع يده يف آٍن انقطعت القّوة عن جسم هذا الشخص، فذه

تغال التمّكن حتى يف حال الفعل واالشذلك يستند الفعل إىل كّل منهام، إّما إىل املبارش فاَلّنه قد فعل باختياره وإعامل قدرته، وإّما إىل املوصل، فالَّنه أقدره وأعطاه 

يه له يف كّل آٍن شاء وأراد، وهذا مثال لنظرية االَمر بني االَمرين، فااِلنسان يف كّل حال حيتاج إىل إفاضة القّوة واحلياة منه تعاىل إبالقتل، وكان متمّكنًا من قطع القّوة عن

 .ءقابحيث لو انقطع الفيض يف آٍن واحد بطلت احلياة والقدرة، فهو حني الفعل يفعل بقّوة مفاضة منه وحياة كذلك من غري فرق بني احلدوث والب

درته، وثانيهام نسبته إىل اّللّ امل قحمّصل هذا التمثيل اّن للفعل الصادر من العبد نسبتني واقعيتني، إحدامها نسبته إىل فاعله باملبارشة باعتبار صدوره منه باختياره وإع

 (1تعاىل باعتبار أّنه معطي احلياة والقدرة يف كّل آن وبصورة مستمّرة حتى يف آن اشتغاله بالعمل. )

 64|1التقريرات:هذا املثال ذكره املحّقق اخلوئي ـ قّدس رّسه ـ يف تعاليقه القّيمة عىل أجود التقريرات، وحمارضاته امللقاة عىل تالميذه. الحظ أجود  (1)

 .488ـ 444|4واالَسفار: 144|1. وهناك أمثلة ُأخرى لتقريب نظرية االَمر بني االَمرين، الحظ تفسري امليزان:88ـ  84|6واملحارضات:
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 االَمر بني االَمرين يف الكتاب والسنّة

ى، فاّنا نجد تزاحم إحدامها االَ ُخر إذا كان معنى االَمر بني االَمرين هو وجود النسبتني وااِلسنادين يف فعل العبد، نسبة إىل اّللّ سبحانه، ونسبة إىل العبد، من دون أن

 :هاتني النسبتني يف آيات من الذكر احلكيم

 :قوله سبحانه .1

 (1) . ﴾َوما َرَمْيَت إِْذَرَمْيَت َولكِنَّ اّللّ َرمى﴿

 .فرتى أّن القرآن الكريم ينسب الرمي إىل النبّي، ويف الوقت نفسه يسلبه عنه وينسبه إىل اّللّ 

 :قال سبحانه .2

ُم اّللُّ بَِأْيِديُكمْ ﴿ هْبُ  (2) . ﴾...قاتُِلوُهْم ُيَعذِّ



راجعان إىل  اممن التعذيب هو القتل، الَّن التعذيب الصادر من اّللّ تعاىل بأيد من املَومنني ليس إالّ ذاك، ال العذاب الربزخي وال االَ ُخروي، فإّّن فإّن الظاهر اّن املراد 

 .اّللّ سبحانه دون املَومنني،وعىل ذلك فقد نسب فعاًل واحدًا إىل املَومنني وإىل خالقهم

 :د بقساوة قلوهبم ويقولاّن القرآن الكريم يذّم اليهو .3

 (3) . ﴾...ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذلَِك ﴿

 وال يصّح الذم واللوم إالّ أن يكونوا هم السبب لعروض هذه احلالة عىل

 .14االَنفال: (1)

 .13التوبة: (2)

 .43البقرة: (3)
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 :ويقولقلوهبم، ويف الوقت نفسه يسند حدوث القساوة إىل اّللّ تعاىل 

ْم قاِسَية﴿  (1) . ﴾َفباِم َنْقِضِهْم ِميثاَقُهْم َلَعنّاُهْم َوَجَعْلنا ُقُلوهَبُ

ف ااِلنسان بأّنه فاعل خمتار يف جمال أفعاله ) .4 (، وجمموعة ُأخرى ترّصح بأّنكّلام يقع يف الكون من دقيق وجليل ال يقع إالّبإذنه 6هناك جمموعة من اآليات تعرِّ

 (4ااِلنسان ال يشاء لنفسه إالّما شاء اّللّ له. )سبحانه واّن 

لتدّبر فيها ليس شدنا إليه افاملجموعة االَ ُوىل من اآليات تناقض اجلرب وتفنِّده، كام أّناملجموعة الثانية ترّد التفويض وتبطله، ومقتىض اجلمع بينهام حسب ما ير

 .اختيار وحّرّية لكن بإقدار ومتكني منه سبحانه، فليس العبد يف غنًى عنه سبحانه يف فعله وتركهإالّالتحّفظ عىل النسبتني،واّن العبد يقوم بكّل فعل وترك ب

 :«بحاره»و العاّلمة املجليس يف « توحيده»هذا ما يرجع إىل الكتاب احلكيم، وأّما الروايات فنذكر النزر اليسري ممّا مجعه الشيخ الصدوق يف 

 :اّللّ ـ عليهام الّسالم ـ قاالروى الصدوق عن أيب جعفر وأيب عبد  .1

 .«إّن اّللّ عّز وجّل أرحم بخلقه من أن جيرب خلقه عىل الذنوب، ثّميعّذهبم عليها واّللّ أعّز من أن يريد أمرًا فال يكون»

 :قال: فسئال ـ عليهام الّسالم ـ : هل بني اجلرب والقدر منزلة ثالثة؟ قاال

 (3«. )نعم أوسع ممّا بني السامء واالَرض»

 .14املائدة: (1)



؛ 16؛ عبس:46؛ النبأ:41؛ ااِلنسان:55؛ املدثر:16؛ املزمل:31ـ46؛ النجم:16؛ الطور:4؛ الزمر:36؛ السجدة:11؛ النور:66الحظ:الكهف: (2)

 .14ـ4الشمس:

 .66؛ التكوير:144؛ يونس:188؛ االَعراف:651، 636، 146الحظ: البقرة: (3)

 .4احلديث ، 56، الباب 444التوحيد، ص  (4)
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 :أّنه قال _عليه السالم  _وروى باسناد صحيح عن الرضا  .2

ن اّللّ ه، فإن ائتمر العباد بطاعته، مل يكإّن اّللّ عّزوجّل مل ُيَطع بإكراه، ومل ُيعَص بغلبة، ومل هيمل العباد يف ملكه، وهو املالك ملا مّلكهم، والقادر عىل ما أقدرهم علي»

 (1«. )منها مانعًا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن حيول بينهم و بني ذلك فعل، و إن مل حيل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيهعنها صاّدًا وال 

 :قال _عليه السالم  _وروى أيضًا عن املفضل بن عمر عن أيب عبد اّللّ  .3

 .«ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين»

 :قالقال، فقلت: وما أمر بني أمرين؟ 

 (6«. )ةمثل ذلك مثل رجل رأيته عىل معصية فنهيته فلم ينته، فرتكته ففعل تلك املعصية، فليس حيث مل يقبل منك فرتكته، أنت الذي أمرته باملعصي»

م ـ يف قلهـا عيّل بن شعبة ـ عليهام الّسالرسالة مبّسطة يف الردِّ عىل أهل اجلرب والتفويض، وإثبات العدل واالَمر بني االَمرين ن _عليه السالم  _ولاِلمام اهلادي  .4

 :، وممّا جاء فيها يف بيان حقيقة االَمر بني االَمرين، قوله«االحتجاج»، وأمحد بن أيب طالب الطربيس ـ عليهام الّسالم ـ يف «حتف العقول»

وم ويقعد ه عباية بن ربعي االَسدي حني سأله عن االستطاعة التي هبا يقوهذا القول بني القولني ليس بجرب وال تفويض، وبذلك أخرب أمري املَومنني صلوات اّللّ علي»

 :ويفعل، فقال له أمري املَومنني

 .4، احلديث 56التوحيد للصدوق: الباب  (1)

 .8املصدر السابق: احلديث  (2)
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ّنك متلكها : ...تقول إ _عليه السالم  _املَومنني : قل يا عباية، قال: وما أقول؟ قال سألت عن االستطاعة متلكها من دون اّللّ أو مع اّللّ؟ فسكت عباية، فقال له أمري 

 (1«. )ىل ما عليه أقدركباّللّ الذي يملكها من دونك، فإن يملِّكها إّياك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بالئه، هو املالك ملا مّلكك، والقادر ع



 تذييل

يد الكاتب،  يف أّنه اعرتف بأّن احلّقفي املقام ما قاله أئّمة الدين من االَمر بني االَمرين، وإن أخطأ يف تفسريه، وجعل وزان ااِلنسان، وزان القلمنقل عن الفخر الرازي 

 :والوتد يف شّق احلائط، ويف كالم العقالء، قال احلائط للوتد: مل تشّقني؟ فقال

 (6«. )سل من يدّقني»

 :ني االَمرين شيخ االَزهر يف وقته، حمّمد عبده يف رسالته حول التوحيد، قالوممّن اعرتف باالَمر ب

: اّنقدرة اّللّ لسعادته، والثاين جاءت الرشيعة بتقرير أمرين عظيمني، مها ركنا السعادة وقوام االَعامل البرشية، االَّول: اّن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة»

 ....ّن من آثارها ما حيول بني العبد و إنفاذ ما يريدههي مرجع جلميع الكائنات وا

 وقد كّلفه سبحانه أن يرفع مّهته إىل استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من اجلهد يف تصحيح الفكر وإجادة العمل،

 .1، الباب الثاين، احلديث 45|5بحار االَنوار: (1)

 .86، ص 5راجع بحار االَنوار: ج (2)
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 (1«. ) يفهمهوهذا اّلذي قّررناه قد اهتدى إليه سلف االَ ُّمة، وعّول عليه من متأّخري أهل النظر إمام احلرمني اجلوينيص ، وإن أنكر عليه بعض من مل

 .بتخليص 46ـ54رسالة التوحيد: (1)

 
214 

 
215 

 الفصل العارش

 ااِلجابة عن شبهات وشكوك يف املقام

 :دراسة املذاهب واآلراء يف مسألة اجلرب و االختيار ، ثّم إّن هاهنا شبهات وشكوك جيب علينا دراستها وااِلجابة عنهاإىل هنا فرغنا عن 

 علم اّللّ االَزيل .1

 :قالوا



أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد، وإالّ إّن ما علم اّللّ عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد وإالّ جاز انقالب العلم جهاًل، وما علم اّللّ وجوده من »

االختيار، فام ه عىل القدرة وجاز ذلك االنقالب وهو حمال يف حّقه سبحانه، وذلك يبطل اختيار العبد، إذ ال قدرة عىل الواجب واملمتنع، ويبطل أيضًا التكليف البتنائ

 (1«.)لمه االَزيل املتعّلق باالَشياءلزم القائلني بمسألة خلق االَعامل فقد لزم غريهم الَجل اعتقادهم بع

 .بتلخيص منّا 155|8رشح املواقف: (1)
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 ضوء دة فيه وعىلواجلواب عنه: اّن علمه االَزيل مل يتعّلق بصدور كّلفعل عن فاعله عىل وجه ااِلطالق، بل تعّلق علمه بصدوره عنه حسب اخلصوصيات املوجو

من النار عىل وجه اجلرب واالضطرار، كام تعّلق علمه االَزيل بصدور الرعشة من املرتعش كذلك، ولكن تعّلق علمه سبحانه ذلك، تعّلق علمه االَزيل بصدور احلرارة 

 .بصدور فعل ااِلنسان االختياري منه بقيد االختيار واحلرية، ومثل هذا العلم يَوّكد االختيار

 :قال العاّلمة الطباطبائي

 (1«.)ء عىل ما هو عليه، فهو متعّلق باالَفعال االختيارية بام هي اختيارية، فيستحيل أن تنقلب غري اختيارية...إّن العلم االَزيل متعّلق بكّل يش»

 إرادة اّللّ االَزلية .2

 :قالوا

 (6«. )ما أراد اّللّ وجوده من أفعال العبد وقع قطعًا، وما أراد اّللّ عدمه منها مل يقع قطعًا، فال قدرة له عىل يشء منهام»

 .قهواجلواب عنه: اّن هذا االستدالل نفس االستدالل السابق لكن بتبديل العلم بااِلرادة، فيظهر اجلواب عنه ممّا ذكرناه يف اجلواب عن ساب

 :قال العاّلمة الطباطبائي

 ل كذا، يف زمان كذاتعّلقت ااِلرادة ااِلهلية بالفعل الصادر من زيد مثاًل ال مطلقًا، بل من حيث إّنه فعل اختياري صادر من فاع»

 . ، تعليقة العاّلمة الطباطبائي ـ عليهام الّسالم ـ418|4االَسفار: (1)

 .154|8رشح املواقف: (2)
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عّلق ااِلرادة ااِلهلية تمتييزهم كيفّية ومكان كذا، فإذن تأثري ااِلرادة ااِلهلية يف الفعل يوجب كون الفعل اختياريًا وإالّ ختّلف متعّلق ااِلرادة... فخطأ املجربة يف عدم 

 (1«. )بالفعل...

ح اخلارج عن االختيار .3  لزوم الفعل مع املرجِّ



 .من كال الطرفنيقالوا: إّن العبد لو كان موجدًا لفعله بقدرته فالبّد من أن يتمّكن من فعله وتركه، وإالّ مل يكن قادرًا عليه، إذ القادر من يتمّكن 

ح وسبب وهو حمال، وذلك املرّجح إن كان من العبد وباختياره لزم وعىل هذا يتوقف ترجيح فعله عىل  تركه عىل مرجح، وإالّ لزم وقوع أحد اجلائزين بال مرجِّ

 ....التسلسل الباطل، الَّنا ننقل الكالم إىل صدور ذلك املرّجح عن العبد فيتوّقف صدوره عنه إىل مرّجح ثان وهكذا

فبام اّنه جيب وقوع الفعل عند حتّقق املرجح، واملفروض اّن ذلك املرجح أيضًا خارج عن اختياره، فيصبح الفعل الصادر وإن كان من غريه و خارجًا عن اختياره، 

 (6عن العبد، رضورّي الوقوع غري اختيارى له. )

ك من ائدته واالشتياق إىل حتصيله وغري ذلواجلواب عنه: اّن صدور الفعل االختياري من ااِلنسان يتوّقف عىل مقدمات و مبادَى من تصّور اليشء والتصديق بف

فعل، ومعها يكون ااِلنسان نحو ال املبادَى النفسانية واخلارجية، ولكن هذه املقدمات ال تكفي يف حتّقق الفعل وصدوره منه إالّبحصول ااِلرادة النفسانية التي يندفع هبا

 .الفعل واجب التحّقق وتركه ممتنعاً 

 عي الفاعل وإرادته وليس مستندًا إالّ إىل نفسواملرّجح ليس شيئًا وراء دا

 .144ـ66|1امليزان:  (1)

 .بتلخيص وترّصف 154ـ136|8رشح املواقف: (2)
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ًة بااِلرادة وقع يف مسبوقاالَفعال كوّنا ااِلنسان وذاته، فإّّنا املبدأ لظهوره يف الضمري، إّنام الكالم من كونه فعاًل اختياريًا للنفس أو ال، فمن جعل املالك يف اختيارية 

 .املضيق يف جانب ااِلرادة، الَّن كوّنا مسبوقة بإرادة ُأخرى يستلزم التسلسل يف ااِلرادات غري املتناهية، وهو حمال

ته صميم ذاته وليس أمرًا زائدًا عىل هويّ وأّما عىل القول املختار، من أّن املالك يف اختيارية االَفعال كوّنا فعاًل للفاعل اّلذي يكون االختيار عني هويته وينشأ من 

يل أن يسلب عنها رة، وعىل هذا يستحعارضًا عليها، فال إشكال مطلقًا، وفاعلية ااِلنسان بالنسبة إىل أفعاله االختيارية كذلك، فاّللّ سبحانه خلق النفس ااِلنسانّية خمتا

 .وصف االختيار ويكون فاعاًل مضطّرًا كالفواعل الطبيعّية

 التكليف بمعرفة اّللّ تكليف باملحال .4

 :قالوا

غري العارف دمها فالتكليف واقع بمعرفة اّللّ تعاىل إمجاعًا، فإن كان التكليف يف حال حصول املعرفة فهو تكليف بتحصيل احلاصل، وهو حمال، وإن كان حال ع»

 (1«. )ف الغافل تكليف باملحالباملكّلف وصفاته املحتاج إليه يف صّحة التكليف منه، غافل عن التكليف وتكلي

ة عىل حتصيل التفصيلية مجالية الباعثواجلواب عنه: اّنا نختار الشّق االَّول من االستدالل و لكن ال بمعنى املعرفة التفصيلية حّتى يكون حتصيالً للحاصل، بل املعرفة ااِل 

 .منها

 ااِلمجايلتوضيح ذلك: أّن التكليف باملعرفة تكليف عقيل، يكفي فيه التوّجه 



 .154|8رشح املواقف: (1)
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 .إىل أّن هناك منعاًم جيب معرفته ومعرفة أسامئه وصفاته شكرًا لنعامئه، أو دفعًا للّضر املحتمل

 ال يوجد اليشء إالّ بالوجوب السابق عليه .5

وجوده ومل يوجد، وذلك: الَّن املمكن يف ذاته ال يقتيض الوجود وال العدم،  قد ثبت يف الفلسفة االَ ُوىل اّن املوجود املمكن مامل جيب وجوده من جانب عّلته مل يتعنّي 

ده، االَّول وجب وجوفال مناص خلروجه من ذلك إىل مستوى الوجود من عامل خارجي يقتيض وجوده، ثّم ما يقتيض وجوده إّما أن يقتيض وجوبه أيضًا أو ال . فعىل 

كون ممتنعًا بعد، فيسأل: ملاذا اّتصف بالوجود دون العدم؟ وهذا السَوال ال ينقطع إالّبصريورة وجود املمكن واجبًا وبقائه عىل وعىل الثاين، بام اّن بقاءه عىل العدم ال ي

 .«إّن اليشء مامل جيب مل يوجد»العدم حماالً، وهذا معنى قوهلم:

 .ه إالّ بعد اّتصافه بالوجوب، والوجوب ينايف االختيارهذا برهان القاعدة، ورّتب عليها القول باجلرب، الَّن فعل العبد ممكن فال يصدر من

من جانب الفاعل والعّلة أو من واجلواب عنه: اّن القاعدة ال تعطي أزيد من أّن املعلول إّنام يتحّقق بااِلجياب املتقّدم عىل وجوده، ولكن هل ااِلجياب املذكور جاء 

وجوبه املتقّدم عليه صادرًا عنه باالختيار، وإن كان الفاعل مضطّرًا كالفواعل الكونية كانا صادرين عنه جانب غريه؟ فإن كان الفاعل خمتارًا كان وجود الفعل و

 .باالضطرار

واّما  (الفعل موَجبًا )بالفتحواحلاصل: اّن الوجوب املذكور يف القاعدة وإن كان وصفًا متقّدمًا عىل الفعل، ولكنّه متأّخر عن الفاعل، فاملستفاد منه ليس إالّ كون 

 .الفاعل فهو قد يكون أيضًا كذلك وقد يكون موِجبًا )بالكِّس(، فإن أثبتنا كون ااِلنسان خمتارًا فال تنافيه القاعدة املذكورة قيد شعرة

 
220 

 
221 

 الفصل احلادي عرش

 القضاء و القدر

له إملام هبذين املصدرين الرئيسيني أن ينكرمها أو ينكر واحدًا منهام، إالّ أّن املشكلة إّن القضاء و القدر من االَ ُصول ااِلسالمية الواردة يف الكتاب والسنّة، وليس ملن 

 :يف توضيح ما يراد منهام، فإّنه املزلقة الكربيفي هذا املقام، واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان ُأمور

 تعريف القضاء والقدر .1

 :قال ابن فارس

 :يشء ومقداره وقيمته وثمنه، ومنه قوله تعاىل القدر ـ بفتح الدال وسكونه ـ حد  كلِّ »



 (1«. )َوَمْن ُقِدر َعَلْيِه ِرْزُقه( أي قدر بمقدار قليل)

 :وقال الراغب

 (6«. )القدر والتقدير تبيني كمية اليشء»

 .44|5املقاييس: (1)

 .املفردات: مادة قدر (2)
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 :فارسهذا معنى القدر يف اللغة. وأّما معنى القضاء، فقال ابن 

 :القضاء أصل صحيح يدّل عىل إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه جلهته، قال اّللّ تعاىل»

( أي أحكم خلقهـن ـ إىل أن قال: ـ و سّمي القايض قاضيًا الَّنه حيكم االَحكام وينفذها، )  ابن وسّميت املنّية قضاًء الَّّنا أمر ينفذ يفَفَقضاُهنَّ َسْبَع َسامواٍت يف َيْوَمنْيِ

 (1«. )وغريه من اخللق آدم

 :وقال الراغب

 (6«. )القضاء فصل االَمر قوالً كان ذلك أو فعالً »

 .ال يتبّدل، فذلك هو القضاءأقول: جمموع النّصني من العلمني يرجع إىل أّن أّي قول أو عمل إذا كان متقنًا حمكاًم، وجاّدًا قاطعًا، وفاصاًل صارمًا ،ال يتغرّي و

 : _ عليهم السالم _، كام ورد فيام روي عنهم  _عليهم السالم  _غة، وقد سبقهم أئّمة أهل البيت هذا ما ذكره أئّمة الل

 :وقد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء، فقال _عليه السالم  _روى الكليني بسنده، إىل يونس بن عبد الرمحان، عن أيب احلسن الرضا 

 (4«. )القضاء هو ااِلبرام وإقامة العنيهي اهلندسة ووضع احلدود من البقاء والفناء، و»

 .66|5املقاييس: (1)

 .املفردات: مادة قىض (2)

 .. ورواه الصدوق يف توحيده بتغيري يسري158|1الكايف: (3)
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 مراتب القضاء والقدر .2

 :لكّل من القضاء والقدر مراتب أو أقسام، نشري إليها

االَوامر والنواهي ااِلهلية الواردة يف الكتاب والسنّة، وقد أشار إليه ااِلمام أمري املَومنني ـ عليه الّسالم ـ يف كالمه حينام ألف. القضاء والقدر الترشيعيان:ويعنى به 

 :سأله الشامي عن معنى القضاء والقدر فقال

المه الرشيف. إىل آخر ك« يه واخلذالن ملن عصاه، والوعد والوعيداالَمر بالطاعة والنهي عن املعصية، والتمكني من فعل احلسنة وترك السيئة، واملعونة عىل القربة إل»

(1) 

 :ب. القضاء والقدر التكوينيان: ويعنى به ما يرجع إىل احلقائق الكونية ونظام الوجود وله أقسام

 القضاء والقدر العلمّيان .1

ري ل إجياده، فهو تعاىل يعلم حّدكّليشء و مقداره وخصوصياته اجلسامنية وغفالتقدير العلمي عبارة عن حتديد كّل يشء بخصوصياته يف علمه االَزيل سبحانه، قب

 .اجلسامنية

 .ط ورفع املوانعواملراد من القضاء العلمي هو علمه تعاىل بّضورة وجود االَشياء وإبرامها عند حتّقق مجيع ما يتوّقف عليه وجودها من االَسباب والرشائ

 :وجودها، تقدير و قضاء علمّيان؛ وقد أُ َ ُشري إىل هذا القسم، يف آيات الكتاب املجيدفعلمه السابق بحدود االَشياء ورضورة 

 .43، باب القضاء والقدر، احلديث 168|5؛ بحار االَنوار:484التوحيد للصدوق: (1)
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 :قال سبحانه

الً ﴿  (1) . ﴾َوما كاَن لِنَْفٍس َأْن مَتُوَت إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ كِتابًا ُموَ َجَّ

 :وقال أيضاً 

اِلملُْوَ ِْمنُونَ ﴿  (2) . ﴾ُقْل َلْن ُيصيَِبنا إاِلّ ما َكَتَباّللُّ َلنا ُهَو َموالنا َوَعىَل اّللِّ َفْلَيَتَوكَّ

 :وقال

ٍر َوال ُينَْقُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلّ يِف كِتاٍب إِنَّ ذلَِك َعىَل اّللِّ َيسري﴿ ر ِمْن ُمَعمَّ  (3).﴾َوما ُيَعمَّ

 :وقال



َأهاما ﴿  (4) . ﴾...َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف االَ َْرِض َوال يِف َأْنُفِسُكْم إاِلّ يف كِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

 .يةاآليات املاضهذه بعض اآليات التي وردت يف بيان اّن خصوصيات االَشياء ورضورة وجودها متحّققة يف علمه االَزيل، أو مراتب علمه كالكتاب الوارد يف 

 القضاء و القدر العينيان .2

 التقدير العيني عبارة عن اخلصوصيات التي يكتسبها اليشء من علله عند

 .135آل عمران:  (1)

 .51التوبة: (2)

 .11فاطر: (3)

 .66احلديد: (4)
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 .حتّققه وتلبسه بالوجود اخلارجي

 .عينية خارجيةوالقضاء العيني هو رضورة وجود اليشء عند وجود عّلته التاّمة رضورة 

عه، مع أّن التقدير مّتحدان مفالتقدير والقضاء العينيان ناظران إىل التقدير و الّضورة اخلارجيني الّلذين حيتّفان باليشء اخلارجي، فهام مقارنان لوجود اليشء بل 

 .والقضاء العلميان مقّدمان عىل وجود اليشء

يره حتديد االَشياء املوجودة فيه من حيث وجودها، وآثار وجودها، وخصوصيات كوّنا بام اّّنا متعّلقة الوجود فالعامل املشهود لنا ال ُيلو من تقدير وقضاء، فتقد

 دات إىل ما قدر له يفواآلثار بموجودات ُأخرى، أعني العلل والرشائط، فيختلف وجودها وأحواهلا باختالف عللها ورشائطها، فالتقدير هيدي هذا النوع من املوجو

 :ه، قال تعاىلمسري وجود

َر َفَهدى﴿  (1) . ﴾َالَِّذي َخَلَق َفَسّوى*َوالَِّذي َقدَّ

 .أي هدى ما خلقه إىل ما قّدر له

قوع والال بني الو تبقى عىل حال الرتّدد وأّما قضاَوه، فلاّم كانت احلوادث يف وجودها وحتّققها منتهية إليه سبحانه فام مل تتّم هلا العلل والرشائط املوجبة لوجودها، فاّّنا

 .هباموقوع، فإذا متَّت عللها وعاّمة رشائطها ومل يبق هلا إالّ أن توجد، كان ذلك من اّللّ قضاء و فصاًل هلا من اجلانب اآلخر وقطعًا لالِ 

عليه  _ادق ت، وإليه يشري ااِلمام الصوبذلك يظهر اّن التقدير و القضاء العينيني من صفاته الفعلية سبحانه فاّن مرجعهام إىل إفاضة احلّد والّضورة عىل املوجودا

 :يف قوله _السالم 



 .4ـ6االَعىل: (1)
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 (1«.)القضاء والقدر خلقان من خلق اّللّ، واّللّ يزيد يف اخللق ما يشاء»

( فإّن التقدير والقضاء العينيني 6مَومنًا إالّ بااِليامن به )ومن هنا يكشف لنا الوجه يف عناية النبي وأهل البيت ـ عليهم الّسالم ـ بااِليامن بالقدر، واّن املَومن ال يكون 

ة وجودها ا، ورضورمن شعب اخللقة، وقد عرفت يف أبحاث التوحيد اّن من مراتب التوحيد، التوحيد يف اخلالقية، وقد عرفت آنفًا اّن حدود االَشياء وخصوصياهت

 .توحيد يف اخلالقيةمنتهية إىل إرادته سبحانه، فااِليامن هبام، من شَوون ال

 :والَجل ذلك ترى اّنه سبحانه أسند القضاء والقدر إىل نفسه، وقال

ٍء َقْدراً ﴿  (3) . ﴾َقْد َجَعَل اّللُّ لُِكلِّ يَشْ

 :وقال تعاىل

 (4) . ﴾َوإِذا َقىض َأْمرًا َفإِنَّام َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونَ ﴿

 .1، احلديث 44التوحيد للصدوق: الباب  (1)

ال يَومن عبد حتى يَومن بأربعة: حتى يشهد أن ال إله إالّ اّللّ وحده ال »قال: قال رسول اّللّ ص: _عليه السالم  _بسنده عن عيل « اخلصال»الصدوق يف  روى (2)

 .(ـ6القدر، احلديث ، باب القضاء و 5ـ )البحار:ج« رشيك له، وايّن رسول اّللّ بعثني باحلّق، وحتى يَومن بالبعث بعد املوت وحّتى يَومن بالقدر

حار ـ )الب« أربعة ال ينظر اّللّ إليهم يوم القيامة: عاّق، ومنّان ،ومكذب بالقدر، ومدمن مخر»وروى أيضًا بسنده عن أيب امامة الصحايب، قال: قال رسول اّللّ ص: 

 .(ـ 4، باب القضاء والقدر، احلديث 5:ج

ـ )جامع االَ ُصول، ابن االَثري اجلزري « ال يَومن عبد حتى يَومن بالقدر خريه ورشه»ّللّ ص: وروى الرتمذي عن جابر بن عبد اّللّ قال: قال رسول ا

 .( ـ4556، كتاب القدر، احلديث 511|14هـ(:444)م

 .4الطالق: (3)

 .114البقرة: (4)
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 :وقال سبحانه



 (1) . ﴾َفقضاُهنَّ َسْبَع َسامواٍت يف َيْوَمنْيِ ﴿

 :وقال تعاىل

 (2) . ﴾ يَشٍء َخْلْقناُه بَِقدرإِّنا ُكّل ﴿

 :وقال سبحانه

ُله إاِلّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ ﴿ ٍء إاِلّ ِعنَْدنا َخزائِنُُه َوما ُننَزِّ  (3) . ﴾َوإِْن ِمْن يَشْ

 .وغريها من اآليات احلاكية عن قضائه سبحانه باليشء وإبرامه عىل صفحة الوجود

 .16فصلت: (1)

 .36القمر: (2)

 .61احلجر: (3)
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 الفصل الثاين عرش

 يف حقيقة البداء

 :إّن البداء يف اللغة هو الظهور بعد اخلفاء، قال تعاىل

ْم َسيِّئاُت ما َكَسُبوا﴿ َتِسبُوَن* َوَبدا هَلُ ْم ِمَن اّللِّ ما مَلْ َيُكوُنوا حَيْ  (1) .﴾َوَبدا هَلُ

 .حدوث علمه تعاىل بيشء بعد جهله بهوالبداء هبذا املعنى ال يطلق عىل اّللّ سبحانه بتاتًا، الستلزامه 

 _ عليهم السالم _االعتقاد بالبداء عند أئّمة أهل البيت 

 :سألةيف تلك امل _عليهم السالم  _حتتّل مسألة البداء يف عقائد الشيعة ااِلمامية املكانة االَ ُوىل، وهم تابعون يف ذلك للنصوص الواردة عن أئّمة أهل البيت 

 :بإسناده عن زرارة عن أحدمها ،يعني أبا جعفر وأبا عبد اّللّ ـ عليهام الّسالم ـ ، قال( 6روى الصدوق ) .1

 .«ما عبد اّللّ عّز وجلَّ بيشء مثل البداء»

 .38ـ 34الزمر: (1)

 .1، احلديث 53التوحيد للصدوق: الباب  (2)
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 :قال _عليه السالم  _وروى بإسناده عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اّللّ  .2

 .«ما عّظم اّللّ عّز وجلَّ بمثل البداء»

 :قال _عليه السالم  _وروى بإسناده عن حمّمد بن مسلم، عن أيب عبد اّللّ  .3

 .«يشاء ما بعث اّللّ عزَّ وجّل نبّيًا حتى يأخذ عليه ثالث خصال: ااِلقرار بالعبودية، وخلع االَنداد، واّن اّللّ يقّدم ما يشاء ويَوّخر ما»

 :يقول _عليه السالم  _الرّيان بن الصلت، قال: سمعت الرضا  وعن .4

 .«ما بعث اّللّ نبّيًا قّط إالّبتحريم اخلمر، وأن يقّرله بالبداء»

 .يف هذا املجال _عليهم السالم  _إىل غري ذلك من مأثوراهتم 

 موقف ااِلمامية يف إحاطة علمه تعاىل

ة والرباهني العقلية عىل أّنه سبحانه عامل باالَشياء واحلوادث كّلها غابرها وحارضها ومستقبلها، كلِّيِّها وجزئيِّها، وقد اّتفقت ااِلمامّية تبعًا لنصوص الكتاب والسنّ 

 . _ عليهم السالم _وردت بذلك نصوص عن أئّمة أهل البيت 

 : _ عليه السالم _قال ااِلمام الباقر 

نه كان اّللّ وال يشء غريه، ومل يزل اّللّ عاملًا بام»  (1«. )يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كوَّ

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام الصادق 

 (6«. )فكّل أمر يريده اّللّ فهو يف علمه قبل أن يصنعه ليس يشء يبدو له إالّ وقد كان يف علمه، اّن اّللّ ال يبدو له من جهل»

 .إىل غري ذلك من النصوص املتضافرة يف ذلك

 .64، احلديث 84|3بحار االَنوار: (1)

 .44، احلديث 161|3بحار االَنوار: (2)
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 حقيقة البداء عند ااِلمامّية



ر ب إىل عاقل ـ فضاًلعن باقوبذلك يظهر اّن املراد من البداء الوارد يف أحاديث ااِلمامية ويعد  من العقائد الدينية عندهم ليس معناه اللغوي، أفهل يصّح أن ينس

 ، كّل ذلك يَوّيد اّن املراد من البداء يفالعلوم وصادق االَ ُّمة ـ القول بأّن اّللّ مل يعبد و مل يعظم إالّ بالقول بظهور احلقائق له بعد خفائها عنه، والعلم بعد اجلهل؟! كالّ 

(واّن ّللّ سبحانه تقديرًا 1در عىل تغيري مصريه باالَعامل الصاحلة والطاحلة )كلامت هَوالء العظام غري ما يفهمه املعرتضون، بل مرادهم من البداء ليس إالّ اّن ااِلنسان قا

مني كام هو عامل بوقوع مل يف االَزل، بكال القسمشرتطًا موقوفًا، وتقديرًا مطلقًا، وااِلنسان إّنام يتمّكن من التأثري يف التقدير املشرتط، وهذا بعينه قدر إهلي، واّللّ سبحانه عا

 .االَعامل ااِلنسانية املَوثرة يف تغيري مصريه وعدم وقوعه الرشط، أعني:

 :هـ(: قد يكون الشـيء مكتوبًا بشـرط فيتغري احلال فيه، قال اّللّ تعاىل314|قال الشيخ املفيد )املتوّفـى

 (2) . ﴾ُثمَّ َقىض َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسّمى ِعنَْدهُ ﴿

 :يصّح فيه الزيادة والنقصان، أال ترى قوله تعاىلفتبنّي اّن اآلجال عىل رضبني، ورضب منهام مشرتط 

ٍر َوال ُينَْقْص ِمْن ُعُمِرِه إاِلّ يِف كِتاٍب ﴿ ُر ِمْن ُمَعمَّ  (3) .﴾َوما ُيَعمَّ

 .سيوافيك اّنالنبّي االَكرمص ـ حسب ما رواه البخاري ـ استعمل لفظ البداء يف نفس ذاك املعنى الذي تتبنّاه ااِلمامية (1)

 .6االَنعام: (2)

 .11فاطر: (3)
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 :وقوله تعاىل

امِء َواالَ َْرضِ ﴿ َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  (1) . ﴾َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا َواتَّ

 :يف خطابه لقومه _عليه السالم  _نوح فبنّي اّن آجاهلم كانت مشرتطة يف االمتداد بالرّب واالنقطاع عن الفسوق، وقال تعاىل فيام أخرب به عن 

امَء َعَلْيُكْم ِمدراراً ﴿ ُه كاَن َغّفارًا * ُيْرِسِل السَّ ُكْم إِنَّ  (2) . ﴾...اْسَتْغِفُروا َربَّ

ام كان مشرتطًا يف تعاىل ُيتّص بفاشرتط هلم يف مّد االَجل وسبوغ النعم االستغفار، فلو مل يفعلوا قطع آجاهلم وبرت أعامهلم واستأصلهم بالعذاب، فالبداء من اّللّ 

 (4التقدير وليس هو انتقال من عزيمة إىل عزيمة، تعاىل اّللّ عاّم يقول املبطلون علّوًا كبريًا. )

 تفسري البداء يف ضوء الكتاب والسنّة

يضاح هذا الطاحلة وتأثريها يف ما قّدر اّللّ تعاىل هلم من التقدير املشرتط، واِل قد اّتضح ممّا تقّدم اّن املقصود بالبداء ليس إالّ تغيري املصري واملقّدر باالَعامل الصاحلة و 

 .املعنى نشري إىل نامذج من اآليات القرآنية وما ورد من الروايات يف تغيري املصري باالَعامل الصاحلة والطاحلة



 ألف. القرآن وتأثري عمل ااِلنسان يف تغيري مصريه

 :قال سبحانه .1

 .64:االَعراف (1)

 .11ـ  14نوح:  (2)

 .56، والحظ أيضًا أوائل املقاالت، باب القول يف البداء واملشيئة:54تصحيح االعتقاد: (3)
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وا ما بَِأْنُفِسِهمْ ﴿ ُ ُ ما بَِقوٍم َحّتى ُيَغريِّ  (1) . ﴾إِنَّ اّللَّ ال ُيَغريِّ

 :وقال سبحانه .2

ًا ﴿ وا ما بَِأْنُفِسِهمْ ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ مَلْ َيُك ُمَغريِّ  (2) . ﴾نِْعَمًة َأْنَعَمها َعىل َقوٍم َحّتى ُيَغريِّ

 :وقال سبحانه .3

ُبوا فَ ﴿ امِء َواالَ َْرِض َولكِْن َكذَّ َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  (3) . ﴾َأَخْذناُهْم باِم كاُنوا َيْكِسُبونَ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا َواتَّ

 :وقال سبحانه .4

ُكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعذايب َلَشديٌد ﴿ ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم الَ َِزيَدنَّ َن َرب   (4).﴾َوإِْذ َتَأذَّ

 :وقال سبحانه .5

ْنيا َوَمتَّْعناُهْم إىِل ِحنيٍ َفَلوال كاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعها إِيامُّنا إاِلّ َقوَم ُيوُنَس ملَّا آَمنُوا َكَشْفنا َعنُْهْم َعذا﴿ ياِة الد  ْزِي يِف احْلَ  (5) .﴾َب اخْلِ

 :وقال سبحانه .6

ُه كاَن ِمَن املَُْسبِّحنَي* َلَلبَِثِفي َبْطنِِه إىِل َيْوِم ُيْبَعُثون﴿  (6).﴾َفَلوال َأنَّ

 .11الرعد: (1)

 .54االَنفال: (2)

 .64االَعراف: (3)



 .4إبراهيم: (4)

 .68يونس: (5)

 .133ـ134الصافات: (6)
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 :وقال سبحانه .7

َب اّللُّ َمَثالً َقْرَيًة كاَنْت آِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة َيْأتِيها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنعُ ﴿ وِف باِم كاُنوا َيْصنَُعونَ َورَضَ وِع َواخْلَ  (1) . ﴾ِم اّللِّ َفَأذاَقَها اّللُّ لِباَس اجْلُ

 .إىل غري ذلك من اآليات

 ب. الروايات وتأثري العمل يف تغيري املصري

اّنه سأل رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ عن هذه اآلية )َيْمُحوا اّللّ ما َيشاُء( ،  _عليه السالم  _هـ( عن عيل 611روى جالل الدين السيوطي )املتوىّف  .1

 :فقال

ن عينيك بتفسريها، و» ل الشقاء سعادة،ويزيد يف العمر، ويقيالَقرَّ ن عني ُأّمتي بعدي بتفسريها: الصدقة عىل وجهها، وبّر الوالدين، واصطناع املعروف، حيوِّ  الَقرَّ

 (6«. )مصارع السوء

 :وأخرج احلاكم عن ابن عباس، قال .2

 (4«. )ال ينفع احلذر من القدر، ولكن اّللّ يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر»

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام الباقر  .3

 (3«. )صلة االَرحام تزّكي االَعامل، وتنّمي االَموال، وتدفع البلوى، وتيِّّس احلساب، وتنسَى يف االَجل»

 .116النحل: (1)

 .44|3الدر املنثور: (2)

 .نفس املصدر (3)

 .344|6الكايف: (4)
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 : _ عليه السالم _وقال الصادق  .4

 (1) .«الدعاء يرّد القضاء، واّناملَومن ليذنب فيحرم بذنبه الرزقإّن »

 .إىل غري ذلك من االَحاديث املتضافرة املروية عن الفريقني يف هذا املجال

 النزاع لفظي

 :ولهمن االعتقاد به وإىل هذا أشار الشيخ الصدوق بقممّا تقّدم يظهر اّن حقيقة البداء ـ و هي تغيري مصري ااِلنسان باالَعامل الصاحلة والطاحلة ـ ممّا ال مناص لكّلمسلم 

ر ما يشاء، ويأمر » م ما يشاء، ويَوخِّ ء، بام شاء كيف شاء، فقد أقرَّ بالبدافمن أقرَّ ّللّ عّزوجّل بأّن له أن يفعل ما يشاء، ويعدم ما يشاء، وُيلق مكانه ما يشاء، ويقدِّ

 (6«. )بأّن له اخللق واالَمر والتقديم والتأخري وإثبات مامل يكن وحمو ما قد كان وما عّظم اّللّ عّز وجّل بيشء أفضل من ااِلقرار

ليهم، وإن أبى حّتى ف النقد عفالنزاع يف احلقيقة ليس إالّ يف التسمية، ولو عرف املخالف اّن تسمية فعل اّللّ سبحانه بالبداء من باب املجاز والتوّسع ملا شهر سيو

الَقرع اأن يّتبع النبّي االَعظم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ حيث ُأطلق لفظ البداءعليه سبحانه هبذا املعنى املجازي الذي قلنا، يف حديث ااِلطالق التجّوزي، فعليه 

 :واالَبرص واالَعمى، روى أبو هريرة اّنه سمع رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ يقول

 رع وأعمى، بدا ّللّ عّز وجّل أنإّن ثالثة يف بني إرسائيل أبرص وأق»

 .688|64البحار: (1)

 .53، الباب 445التوحيد:  (2)
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 (1«. )يبتليهم

 .فبأيِّ وجه فِّسِّ كالمه ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ يفِّسَّ كالم أوصيائه

رتى كثرية بام يعربِّ به الناس عن فعل أنفسهم الَجل املشاكلة الظاهرية، ففاّتضح بذلك اّن التسمية من باب املشاكلة، واّنه سبحانه يعرّب عن فعل نفسه يف جماالت 

 :إذ يقول« االَسف»و« النسيان»و« اخلديعة»و« املكر والكيد»القرآن ينسب إىل اّللّ تعاىل 

 (2) .﴾َيكِيدوَن َكْيد* َوَأكِيُد َكْيداً ﴿

 (3) . ﴾َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرنا َمْكراً ﴿

 (4) . ﴾قنَي ُُياِدُعوَن اّللَّ َوُهَو خاِدُعُهمْ إِنَّ املُنافِ ﴿



 (5) . ﴾َنُسوا اّللَّ َفنَِسَيُهمْ ﴿

 (6) . ﴾َفَلاّم آَسُفوَنا اْنَتَقْمنا ِمنُْهمْ ﴿

 .إىل غري ذلك من اآليات واملوارد

ل، وغريهم حول البداء، ال صلة له بعقيدة الشيعة ف، والبلغمي يف تفسريه، والرازي يف «مقاالت ااِلسالمّيني»وبذلك تقف عىل أّن ما ذكره االَشعري يف  يه، املحصَّ

 فإّّنم فِّّسوا البداء ّللّ بظهور ما خفي عليه، والشيعة براء منه، بل البداء

 .146|3الحظ:، لاِلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حمّمد اجلزري؛ رواه البخاري يف صحيحه 146|1النهاية يف غريب احلديث واالَثر: (1)

 .14ـ 15الطارق: (2)

 .54النمل: (3)

 .136النساء: (4)

 .44التوبة: (5)

 .55الزخرف: (6)
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بة إىل اّللّ تعاىل، بل هو بالنس عندهم كام عرفت تغيري التقدير املشرتط من اّللّ تعاىل، بالفعل الصالح والطالح، فلو كان هناك ظهور بعد اخلفاء فهو بالنسبة إلينا ال

 .بالنسبة إليه إبداء ما خفي وإظهاره، ولو أطلق عليه البداء من باب التوسع

 اليهود و إنكار النسخ والبداء

ورة يف كتب ُأصول اعه بوجوه مذكثّم إّن املعروف من عقيدة اليهود اّّنم يمنعون النسخ سواء كان يف الترشيع و التكوين، أّما النسخ يف الترشيع فقد استدّلوا عىل امتن

ه بأّن قلم التقدير تدّلوا عىل امتناعلفقه مع اجلواب عنها، وأّما النسخ يف التكوين وهو متّكن ااِلنسان من تغيري مصريه بام يكتسبه من االَعامل بإرادته واختياره، فقد اسا

 .والقضاء إذا جرى عىل االَشياء يف االَزل استحال أن تتعّلق املشيئة بخالفه

 . أّن اّللّ قد فرغ من أمر النظام وجفَّ القلم بام كان فال يمكن ّللّ سبحانه حمو ما أثبت وتغيري ما كتب أّوالً وبعبارة ُأخرى: ذهبوا إىل

ت دية التمن العقائد اليهووهذا املعنى من النسخ الذي أنكرته اليهود هو بنفسه كام ترى حقيقة البداء باملعنى الذي يعتقده الشيعة ااِلمامية كام عرفت، فإنكاره  ي تِّسَّ

 :يقولإىل املجتمعات ااِلسالمية يف بعض الفرتات واكتسى ثوب العقيدة ااِلسالمية، مع أّن القرآن الكريم يرد  عىل اليهود يف عقيدهتم هذه و

 (1) . ﴾َيْمُحوا اّللُّ ما َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  اْلكِتاب﴿



 :ويقول أيضاً 

 (2) . ﴾ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأنٍ ﴿

 .46الرعد: (1)

 .66الرمحن: (2)
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 :ويقول

ْلُق َواالَ َْمُر َتباَرَك اّللُّ َرب  اْلعاملنَيَ ﴿  (1) . ﴾َأال َلُه اخْلَ

اّلة عىل االستمرار يف داستقبالية  واآلية مطلقة غري مقّيدة بزمان دون زمان، والَجل ذلك ينسب إىل اّللّ تعاىل كّل ما يرجع إىل اخللق وااِلجياد ويبنّي ذلك بصيغ فعلية

 .كثري من اآليات الراجعة إىل اخللق والتدبري

 :وقد حكى سبحانه عقيدة اليهود بقوله

 (2) . ﴾قاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اّللِّ َمْغُلوَلة﴿

عدم قدرته عىل ااِلنفاق زيادة عىل ما قّدر وقىض، فهذا القول عنهم يعكس عقيدهتم يف حّق اّللّ سبحانه، واّنه مسلوب ااِلرادة جتاه كّل ما كتب وقّدر، وبالنتيجة 

 :فرّداّللّ سبحانه عليهم بإبطال تلك العقيدة بقوله

 (3) . ﴾َبْل َيداُه َمْبُسوَطتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيشاءُ ﴿

 :يزيد وال ينقص، فقال اّللّ جّلجالله تكذيبًا لقوهلم اآلية بقوله:ولكنّهم )اليهود( قالوا: قد فرغ من االَمر فال _عليه السالم  _والَجل ذلك فِّّس ااِلمام الصادق 

 .﴾ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوا باِم قاُلوا َبْلَيداُه َمْبُسوَطتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيشاءُ ﴿

 :أمل تسمع اّللّ عّز وجّل يقول

 (4) . ﴾َيْمُحوا اّللُّ ما َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  اْلكِتاِب ﴿

 .53االَعراف: (1)

 43املائدة: (2)



 .43املائدة: (3)

 .1، احلديث 65التوحيد: الباب  (4)
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ري أن  حياة ااِلنسان من غومن هنا تعرف أّن القول بالبداء من صميم الدين ولوازم التوحيد واالعتقاد بعمومية قدرته سبحانه، واّنه من مقاديره وسننه السائدة عىل

عله، فغيري مصريه، فكام أّنه سبحانه، كل يوم هو يف شأن، ومشيئته حاكمة عىل التقدير، وكذلك العبد خمتار له أن يغيِّـر مصريه ومقدره بحسن يسلب عنه االختيار يف ت

 .وُيرج نفسه من عداد االَشقياء ويدخلها يف عداد السعداء، كام أّن له عكس ذلك

 :فاّللّ سبحانه

ُ ما بَِقْوٍم َحّتى ﴿ وا ما بَِأْنُفِسِهمْ ال ُيَغريِّ ُ  (1) . ﴾ُيَغريِّ

بحانه، بل هو أيضاً جزء ره االَّول سفهو تعاىل إّنام يغرّي قدر العبد بتغيري منه بحسن عمله أو سوئه، وال يعّد تغيري التقدير ااِلهلي بحسن الفعل أو سوئه معارضاً لتقدي

 .من قدره وسننه

 التقدير املحتوم واملوقوف

 :أّن التغيري إّنام يقع يف التقدير املوقوف دون املحتوم، وهذا ما حيتاج إىل يشء من البيان فنقول قد أرشنا سابقًا إىل

، وللنظام ريين إىل أجل معنّي إّن ّللّ سبحانه تقديرين، حمتومًا وموقوفًا، واملراد من املحتوم ماال يبّدل وال يغرّي مطلقًا، وذلك كقضائه سبحانه للشمس والقمر مس

 .رًا حمّددًا، وتقديره يف حقِّ كّل إنسان بأّنه يموت، إىل غري ذلك من السنن الثابتة احلاكمة عىل الكون وااِلنسانالشميس عم

 واملراد من التقدير املوقوف االَ ُمور املقّدرة عىل وجه التعليق، فقّدر

 .11الرعد: (1)
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عملّية جراحية، أو دعي له وتصّدق عنه، وغري ذلك من التقادير التي تغرّي يإجياد االَسباب املاّدية وغريها اّناملريض يموت يف وقت كذا إالّ إذا تداوى، أو أجريت له 

عليهم  _يت رد عن أئّمة أهل البالتي هي من مقّدراته سبحانه أيضًا، واّللّ سبحانه يعلم يف االَزل كال التقديرين: املوقوف، وما يتوقف عليه املوقوف، وإليك بعض ما و

 :حول هذين التقديرين _السالم 

 :عن ليلة القدر، فقال: تنزل فيها املالئكة والكتبة إىل سامء الدنيا فيكتبون ما هو كائن يف أمر السنة... قال _عليه السالم  _سئل أبو جعفر الباقر  .1

ر ما يشاء» م منه ما يشاء ويَوخِّ  .«وأمر موقوف ّللّ تعاىل فيه املشيئة، يقدِّ



 :وهو قوله

 (1) . ﴾َيْمُحوا اّللُّ ما َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  اْلكِتاِب ﴿

 :يقول _عليه السالم  _روى الفضيل قال: سمعت أبا جعفر  .2

م منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء: ويثبت من»  (6«. )ا يشاءها ممن االَ ُمور ُأمور حمتومة جائية ال حمالة، ومن االَ ُمور ُأمور موقوفة عند اّللّ يقدِّ

 :لسليامن املروزي _عليه السالم  _ويف حديٍث قال الرضا  .3

ر ما يشاء» م منها ما يشاء ويَوخِّ  (4«. )يا سليامن اّنمن االَ ُمور ُأمورًا موقوفة عند اّللّ تبارك وتعاىل يقدِّ

 .، نقاًل عن أمايل الطويس13، باب البداء، احلديث 146|3بحار االَنوار: (1)

 .58، احلديث 116املصدر السابق:  (2)

 .6، احلديث 65نفس املصدر: (3)
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 االَجل املطلق و املسّمى يف القرآن الكريم

 :إّن القرآن الكريم ذكر االَجل بوجهني: عىل وجه ااِلطالق، وبوصف كونه مسّمى فقال

ون ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن طنٍي ُثمَّ َقىض َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسّمىً ﴿  (1).﴾ِعنَْدُه ُثمَّ َأْنتُْم مَترَْتُ

 :فجعل لاِلنسان أجلني: مطلقًا ومسّمًى، كام اّنه جعل للشمس والقمر أجاًل مسّمى فقال سبحانه

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري الَ ََجٍل ُمَسّمى﴿ َر الشَّ  (2) . ﴾َوَسخَّ

 :ل املطلق التقدير املوقوف، قال العاّلمة الطباطبائيواملقصود من االَجل املسّمى هو التقدير املحتوم، ومن االَج

 :وقد قال تعاىل إّن االَجل أجالن: االَجل عىل إهبامه، واالَجل املسّمى عند اّللّ تعاىل، وهذا هو الذي ال يقع فيه تغيري ملكان تقييده بقوله ]عنده[»

 (3) . ﴾َوما ِعنَْد اّللِّ باق﴿

 (4).﴾إِذا جاَءَأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َوال َيْسَتْقِدُمونَ ﴿ :يتغرّي وال يتبّدل، قال تعاىلوهو االَجل املحتوم اّلذي ال 

 .6االَنعام: (1)



 .6الرعد: (2)

 .64النحل: (3)

 .36يونس: (4)
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ذي املمكن أن يتخّلف املرشوط املعّلق عن التحّقق لعدم حتّقق رشطه الّ  فنسبة االَجل املسّمى إىل االَجل غري املسّمى، نسبة املطلق املنّجز إىل املرشوط املعّلق، فمن

 .عّلق عليه، بخالف املطلق املنّجز، فإّنه ال سبيل إىل عدم حتّققه البّتة

 (1) «.بـ]لوح املحو وااِلثبات[والتدّبر يف اآليات يفيد اّن االَجل املسّمى هو الذي وضع يف ُأّم الكتاب، وغري املسّمى من االَجل هواملكتوب فيام نسّميه 

 .، تفسري سورة االَنعام، اآلية الثانية4امليزان: ج (1)
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 الباب الرابع

 يف

 النبّوة العاّمة

 :وفيه مخسة فصول

 .أدّلة لزوم البعثة .1

ة .2  .أدّلة منكري النبوَّ

ة .3  .طرق التعّرف عىل صدق مّدعي النبوَّ

ة .4  .حقيقة الوحي يف النبوَّ

 .عصمة أنبياء اّللّ تعاىل .5
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 :مقدمة



ة سفارة بني اّللّ وبني ذوي العقول من عباده، لتدبري حياهتم يف أمر معاشهم ومعادهم،والنبّي هو ااِلنسان املخرب عن اّللّ تع  .روفةاىل بإحدى الطرق املعالنبوَّ

ة يقع عىل صورتني  :والبحث يف النبوَّ

ةاالَ ُوىل: البحث عن مطلق   .النبوَّ

ة سيدنا حمّمد ص ة نبّي خاص، كنبوَّ  .الثاين: البحث عن نبوَّ

ة العامة تتمحور يف أربعة ُأمور وهي  :واالَبحاث التي طرحها املتكّلمون حول النبوَّ

 .حسن البعثة ولزومها، أو حتليل أدّلة مثبتي البعثة ومنكرهيا .1

 .الكاذبالطرق التي يعرف هبا النبّيالصادق من املتنّبَى  .2

 .الطريق أو الوسيلة التي يتلّقى هبا النبّي تعاليمه من اّللّ سبحانه .3

 .الصفات املمّيزة للنبّي عن غريه .4

ة اخلاّصة بإذنه تعاىل ة العامة، ويقع الكالم بعده يف النبوَّ  .وبإشباع البحث يف هذه املجاالت االَربعة يكتمل البحث يف النبوَّ
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 االَّولالفصل 

 أدّلة لزوم البعثة

 حاجة املجتمع إىل القانون الكامل .1

ه، وذلك الَّن القانون ممّا ال يرتاب في ال يشّك أحد من الفالسفة والباحثني يف احلياة ااِلنسانية، يف أّن لاِلنسان مياًل إىل االجتامع والتمّدن، كام أّن حاجة املجتمع إىل

وهذا جيّره إىل ختصيص كّل يشء بنفسه من دون أن يراعي لغريه حّقًا، ويَوّدي ذلك إىل التنافس والتشاجر بني أبناء املجتمع وبالتايل ااِلنسان جمبول عىل حبِّ الذات، 

 .قهوفرد وحقإىل عقم احلياة وتاليش أركان املجتمع، فال يقوم للحياة االجتامعية أساس إالّ بوضع قانون دقيق وحمكم ومتكامل يقوم بتحديد وظائف كلّ 

 رشائط املقنّن

العادات والتقاليد، ة وال ريب يف أّن جعل قانون يكون متناوالً جلميع جوانب احلياة للمجتمعات البرشية يف أصقاع االَرض التي تتباين من حيث الظروف اجلغرافي

 حيتاج إىل توّفر رشوط ورشوط، خترج قطعًا عن طاقة ااِلنسان مهام ترّقى

 



248 

 :وإليك بيان الرشطني االَساسيَّني لذلكيف درجات العلم، 

 االَّول: معرفة املقنِّن بااِلنسان

بااِلنسان: جسمه وروحه، غرائزه إّن أّول وأهّم خطوة يف وضع القانون، معرفة املقنِّن باملورد اّلذي يضع له القانون، وعىل ضوء هذا، البّد أن يكون املقنِّن عارفًا 

 .ن خلقهممور أو يّّض هبا، وكّلام تكاملت هذه املعرفة بااِلنسان كان القانون ناجحًا وناجعًا يف عالج مشاكله وإبالغه إىل السعادة املتوّخاة وفطرّياته، وما يصلح هلذه االَ ُ

 الثاين: عدم انتفاع املقنِّن بالقانون

عائدًا إليه أو إىل من يمّت إليه بصلة خاّصة، فهذا القانون سيتّم لصالح املقنِّن وهذاالرشط بدهيي، فإّن املقنِّن إذا كان منتفعاً من القانون الذي يضعه، سواء كان النفع 

 .ال لصالح املجتمع، ونتيجته احلتمّية الظلم وااِلجحاف

 .فالقانون الكامل ال يتحّقق إالّ إذا كان واضعه جمّردًا عن حّبالذات وهوى االنتفاع الشخيص

 :صفحة الوجود موجودًا أعرف بااِلنسان من خالقه، فإّن صانع املصنوع أعرف به من غريه، يقول سبحانهأّما الرشط االَوّ ّل: فإّنا لن نجد يف 

برُِي ( . ))  (1َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُفاخْلَ

 قد خفيت كثري من جوانب حياته ورموز وجودهإّن عظمة ااِلنسان يف روحه ومعنوياته، وغرائزه وفطرياته، أشبه ببحر كبري ال يرى ساحله وال يضاء حميطه، و

 .13امللك: (1)
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 .«املوجود املجهول»حتى لقِّب بـ

الّذات، فهو مهام جّرد نفسه وأّما الرشط الثاين: فلن نجد أيضًا موجودًا جمّردًا عن أّي فقر وحاجة وانتفاع سواه سبحانه، ووجه ذلك اّن ااِلنسان، جمبول عىل حّب 

 .غرائزه لن يستطع التخّلص من هذه النزعةمن تبعات 

 كّل يوم إىل ث حتتاج يفوممّا يدّل عىل عدم صالحية البرش نفسه لوضع قانون كامل، مانرى من التبّدل الدائم يف القوانني والنقض املستمّر الذي يورد عليها بحي

اء يف العامل من قبل البرش، وما ذلك إالّلقصورهم عن معرفة ااِلنسان حقيقة املعرفة وانتف استثناء بعض الترشيعات وزيادة ُأخرى، إضافة إىل تناقض القوانني املطروحة

 .سائر الرشوط يف واضعيها

امل لرسالة له إليهم، واحلمنهم يرسفإذا كان استقرار احلياة االجتامعية للبرش متوقفاً عىل التقنني ااِلهلي، فواجب يف حكمته تعاىل إبالغ تلك القوانني إليهم عرب واحد 

 .قنني الكاملاّللّ سبحانه هو النبّي املنبَى عنه والرسول املبّلغ إىل الناس، فبعث االَنبياء واجب يف حكمته تعاىل حفظًا للنظام املتوقف عىل الت

 :وإىل هذا الدليل يشري قوله تعاىل



 (1) . ﴾َواملِْيزاَن لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ  َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َوَأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب ﴿

 حاجة املجتمع إىل املعرفة .2

  اخلالق إىل تلك الغرائزإّن ااِلنسان ـ كغريه من املوجودات احلّية ـ جمّهز هبداية تكوينية لكنّها غري وافية يف إبالغه الغاية التي خلق هلا، والَجل ذلك ضمّ 

 .65احلديد: (1)

 
250 

 .مصباحًا ييضء له السبيل يف مسرية احلياة، ويفي بحاجاته التي تقرص الغرائز عن إيفائها، وهو العقل

ساين غري مصون ذلك اّن العقل ااِلنومع ذلك كّله فإّن العقل أيضاً غري كاف يف إبالغه إىل السعادة املتوّخاة، بل حيتاج إىل عامل ثالث يعينه يف بلوغ تلك الغاية، ووجه 

 .خلطأ والزللعن ا

الح احلياة انه، والتعّرف عىل مصثّم إّن أهّم ما حيتاج ااِلنسان إىل التعرف عليه ليكون ناجحًا يف الوصول إىل السعادة املطلوبة من حياته أمران: املعرفة باّللّ سبح

 .االَنبياء، وأّما العلوم ااِلنسانية فهي غري كافية فيهامومفاسدها، واملعرفة الكاملة يف هذين املجالني ال حتصل لاِلنسان إالّ يف ضوء الوحي وتعاليم 

علوم الطبيعية، ومع ت والوممّا يوضح قصور العلم البرشي يف العلوم ااِلهلية اّّنناك املاليني من البرش يقطنون بلدان جنوب رشق آسيا عىل مستوى راق يف الصناعا

فجّلهم ـ إن مل يكن كّلهم ـ عّباد لاَلصنام واالَوثان، وببابك بالد اهلند الشاسعة وما يعتقده مئات املاليني من أهلها من ذلك فهم يف الدرجة السفىل يف املعارف ااِلهلية، 

 .«البقر»قداسة وتأل ه يف 

وكوّنم  يعّدون معيارًا يف البحث،نعم هناك نوابغ من البرش عرفوا احلّق عن طريق التفكري والتعّقل كسقراط وأفالطون وأرسطو، ولكنّهم ُأناس استثنائيون، ال 

 .عارفني بالتوحيد ال يكون دلياًل عىل مقدرة اآلخرين عليه

 :نيه، قال صدر املتأهلّ عىل أّنه من املحتمل جّدًا أن يكون وقوفهم عىل هذه املعارف يف ظّل ما وصل إليهم من التعاليم الساموية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائ

 ة عند اليونانيني مخسة: أنباذ قلسأساطني احلكمة املعترب»

 
251 

وتلّمذ  منهم وفيثاغورث وسقراط وأفالطون وأرسطا طاليس ـ قدس رّسهم ـ ، وقد لقى فيثاغورث تالميذ سليامن بن داود ـ عليهام الّسالم ـ بمرص واستفاد

، ثّم سقراط أخذ عن فيثاغورث وأفالطون عن سقراط وأخذ أرسطاطاليس  _عليه السالم  _للحكيم املعظم الرّباين أنباذ قلس وهو أخذ عن لقامن اآلخذ عن داود 

 (1«. )عن أفالطون وصحبه نيِّفًا وعرشين سنة...



لنظام ىل المي ـ مل يقف بعد عوممّا يدّل عىل قصور العلم ااِلنساين عن تشخيص منافع البرش واملجتمعات ومضاّرها، اّناملجتمع ااِلنساين ـ مع ما بلغه من الغرور الع

وسلب املالكية عن   النظام االشرتاكياالقتصادي النافع له، فطائفة تزعم اّن سعادة البرش يف نظام الرأساملية واالقتصاد احلّر املطلق، واالَ ُخرى تّدعي اّن سعادة البرش يف

 .أدوات االنتاج وتفويضها إىل الدولة احلاكمة

 .وقد تعّددت املناهج االَخالقّية يف العرص االَخري إىل حّد التضاّد فيهاكام أّنه مل يصل بعد إىل وفاق يف جمال االَخالق 

ل ويستعمل املخّدرات، ويتناووأيضًا نرى أّن ااِلنسان ـ مع ما يّدعيه من العلم و املعرفة ـ مل يدرك بعد عوامل السعادة والشقاء له، بشهادة اّنه يرشب املسكرات، 

با الذي هو عامل إجياد التفاوت الطبقي بني أبناء املجتمعاللحوم الضاّرة، كام يقيم اقتصاده ع  .ىل الرِّ

س تلك العلوم، ل املبنّية عىل ُأسفإذا كان هذا حال ااِلنسان يف معرفة املسائل االبتدائية يف االقتصاد واالَخالق، وعوامل السعادة والشقاء، فام ظنّك بحاله يف املسائ

 نقول إّن ااِلنسان يف غنى عن الوحي يف سلوك طريق احلياة؟أفبعد هذا اجلهل املطبق يصّح لنا أن 

 .46ـ 48الرسائل: (1)
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 : _ عليه السالم _إشارات إىل هذا الربهان نأيت بنموذجني منها: قال الكاظم  _عليهم السالم  _وفيام روي عن أئّمة أهل البيت 

ليعقلوا عن اّللّ، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر اّللّ أحسنهم عقاًل، وأكملهم عقاًل أرفعهم يا هشام: ما بعث اّللّ أنبياءه ورسله إىل عباده إالّ »

 (1«. )درجة يف الدنيا واآلخرة

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام الرضا 

به من إحراز منافعهم ودفع مضاّرهم إذ مل يكن يف خلقهم ما يعرفون  مل يكن بّد من رسول بينه و بينهم معصوم يَوّدي إليهم أمره وّنيه وأدبه، ويقفهم عىل ما يكون»

 (6«. )به ما حيتاجون إليه

 .16، كتاب العقل واجلهل، احلديث 1الكايف:ج (1)

 .34|11بحار االَنوار: (2)
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 الفصل الثاين

 أدّلة منكري بعثة االَنبياء

 الدليل االَّول

 .العقول أو بام ُيالفها، فإن جاء بام يوافق العقول، مل يكن إليه حاجة، وال فائدة فيه، وإن جاء بام ُيالف العقول، وجب رّد قولهإّن الرسول إّما أن يأيت بام يوافق 



 .وبعبارة ُأخرى: إّن الذي يأيت به الرسول ال ُيلو من أحد أمرين: إّما أن يكون معقوالً، وإّما أن ال يكون معقوالً 

ٌج وا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأي حاجة لنا إىل الرسول؟ وإن مل يكن معقوالً، فال يكون مقبوالً، إذ قبول ما ليس بمعقوٍل، خرفإن كان معقوالً، فقد كفان

 .عن حّد ااِلنسانية ودخول يف حريم البهيمية

 واجلواب

 إّن حرص ما يأيت به الرسول بموافق العقول وخمالفها، حرص غري حارص، فإنّ 
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ره قارص عن ثة، أّن عقل ااِلنسان وتفكّ هاهنا شّقًا ثالثًا وهو إتياّنم بام ال يصل إليه العقل بالطاقات امليسورة له، فإّنك قد عرفت فيام أقمنا من االَدّلة عىل لزوم البع

 .نيل الكثري من املسائل

 الدليل الثاين

ًا حكياًم، وأّنه أنعم عىل عباده نعاًم توجب الشكر، فننظر يف آيات خلقه بعقولنا، ونشكره بآالئه علينا، وإذا قد دّلت الدالئل العقلية عىل أّن للعامل صانعًا عاملًا قادر

 !عرفناه وشكرنا له، استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به، استوجبنا عقابه، فام بالنا نّتبع برشًا مثلنا؟

 :واجلواب عنه بوجهني

بني نوع شكر ّللّ سبحانه، فاَلجل ذلك ترى عبدة االَصنام و االَوثان يعتقد االَّول: إّن كثريًا من الناس ن أّن وال يعرفون كيفية الشكر، فربام يتصّورون أّن عبادة املقرَّ

 (1عبادهتم للمخلوق يشٌء موجب للتقّرب. )

، افهم السامية، فإّّنم جاءوا اِلسعاد البرش يف حياهتم الفردية واالجتامعيةالثاين: إّن ختصيص برامج االَنبياء باالَمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة، غفلة عن أهد

م أهداف وإّنك لتقف عىل عظيوال ختتّص رسالتهم باالَوراد واالَذكار اجلاّفة، كتلك اّلتي يرّددها أصحاب بعض الديانات أّيام الّسبت واالَحد يف البيع والكنائس، 

 : كلمته املأثورةرسالة النبّي االَكرمص إذا وقفت عىل

 (6«. )إيّن قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة»

ُبونا إىَِل اّللِّ زُ  (1) ُذوا ِمْن ُدونِِه َأولياَء ما َنْعُبُدُهْم إاِلّ لُِيَقرِّ َ  .(4ْلفى( )الزمر:قال تعاىل حكاية عن املرشكني:)َوالَِّذيَن اختَّ

 .أقاربه إىل ااِلسالم، قاله النبي عند دعوة 44|6تاريخ الطربي، : (2)
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 الدليل الثالث



لة أوجبت ؟ وأّيفضيإّن أكرب الكبائر يف الرسالة، اّتباع رجل هو مثلك يف الصورة والنفس والعقل، يأكل ممّا تأكل، ويرشب ممّا ترشب... فأي متّيز له عليك

 (1استخدامك؟ وما دليله عىل صدق دعواه؟ )

 واجلواب

 :بيشء مستحدث، بل هذا ما كان املرشكون يكّررونه عىل ألسنتهم معرتضني عىل رسلهم، كام ذكره تعاىل يف الكتاب الكريم ليس هذا املذكور يف الدليل

 :قال تعاىل

وا النَّْجوى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل هذا إاِلّ َبرَشٌ ِمْثُلُكمْ ...﴿  (2) .﴾...َوَأرَس 

 :وقال تعاىل

ْنيا ما هذا إاِل َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َيَأُكُل َوقاَل املاَْلَ ُ ِمْن َقْوِمِه الَّ ﴿ ياِة الد  ُبوا بِلِقاِء اآلِخَرِة َوَأْتَرْفنُهْم يِف احْلَ ُبوَن* َوَلئِْن َأَطْعُتمْ ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ ُب مِمّا َترْشَ  َبرَشًا مِمّا َتَأُكُلوَن ِمنُْه َوَيرْشَ

ونَ  ُكْم إِذًا خَلارِسُ  (3) .﴾ِمْثَلُكْم إِنَّ

 ،حانه دوّنمولكّن الرسل قابلتهم باجلواب، وصّدقتهم بأّّنم مثلهم يف اجلسم الصورة، لكنّهم غريهم يف املعرفة و الكامل الروحي، لصلتهم باّللّ سب

 .458؛ ورشح التجريد:614؛ وكشف املراد: 656ـ654|6ُأنظر للوقوف عىل مدارك أدّلة الربامهة، امللل والنحل للشهرستاين: (1)

 .4الَنبياء:ا (2)

 .43ـ44املَومنون: (3)
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 .واّطالعهم عىل الغيب بإذنه سبحانه

 :قال عّز من قائل

ْم ُرُسُلُهْم إِْن َنْحُن إاِلّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َولكِنَّ اّللُّ َيُمن  َعىل َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َوما كانَ ﴿ ِل املُْوَ ِْمنُونَ  َلنا َأْن َنْأتَِيُكْم بُِسْلطاٍن إاِلّ  قاَلْت هَلُ  (1) . ﴾بِإِْذِن اّللِّ َوَعىَل اّللِّ َفْلَيَتَوكَّ

 :وقد أمر اّللّ تعاىل رسوله أن يواجه هذا املنطق بقوله

 (2) . ﴾ُقْْلِّنام َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوحى إيَِلَّ ﴿

 .لزوم املسانخة التامة بني املرسل ـ بالفتح ـ واملُرَسل إليهفاجلملة االَ ُوىل، وهي ااِلحتاد يف البرشية، إشارة إىل أحد ركني الرسالة، وهو 

( ، إشارة إىل وجه الفرق بينهام، وأّنه الَجل نزول الوحي عليه جيب اّتباعه وإطاعته  .وقوله:)ُيوحى إيَِلّ



 .وبذلك يظهر متّيز االَنبياء وفضيلتهم وتقّدمهم عىل غريهم

 .يف البحث التايل أّّنناك طرقًا ثالثة لتمييز النبّي الصادق عن املتنّبَى الكاذب وأّما دليلهم عىل صدق اّدعاءاهتم، فسيوافيك

 .11إبراهيم: (1)

 .4فصلت:  (2)
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 الفصل الثالث

 طرق التعّرف

 عىل صدق دعوى النبّوة

ة بدليل يثبت صّحتها وإالّ كانت دعوى فارغة غري قابلة لاِلذعان والقبول  يس يف وهذا ما تقتضيه الفطرة ااِلنسانية، يقول الشيخ الرئجيب أن تقرتن دعوى النبوَّ

 :كلمته املشهورة

 .«من قبل دعوى املّدعي بال بيِّنة وبرهان، فقد خرج عن الفطرة ااِلنسانية»

ة يف دعواه وهي  : ثّم إّن هنا طرقًا ثالثة للوقوف عىل صدق مّدعي النبوَّ

 .ألف. ااِلعجاز

 .لنبّيالالحقب. تصديق النبّي السابق نبّوة ا

 .ج. مجع القرائن والشواهد من حاالت املّدعي وتالمذة منهجه

 :ولنبدأ باستعراض هذه الطرق، الواحد تلو اآلخر
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 ااِلعجاز .1

 تعريف املعجزة

 :( وإليك توضيحه1« )أمر خارق للعادة، مقرون بالتحّدي، مع عدم املعارضة:»املشهور يف تعريف املعجزة أّّنا 

القواعد العادية، بمعنى اّّنا  إّن هناك ُأمورًا تعّد خارقة )مضاّدة( للعقل، كاجتامع النقيضني وارتفاعهام، ووجود املعلول بالعّلة ونحو ذلك، وُأمورًا ُأخرى ختالف

دوات ُأخرى خارجة عن نطاق العادة، وهي املساّمة باملعاجز، تعّدحماالت حسب االَدوات واالَجهزة العادية، واملجاري الطبيعية، ولكنّها ليست حماالً عقالً لو كان هناك أ

ه حمال عادة، تنع عقاًل ولكنّ وذلك كحركة جسم كبري من مكان إىل مكان آخر بعيد عنه، يف فرتة زمانية ال تزيد عىل طرفة العني بال تلك الوسائط العادية، فإّنه غري مم



علاًم من الكتاب بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ، من بالد اليمن إىل بالد الشام يف طرفة عني بال توسط يشء من تلك  ومن هذا القبيل ما حيكيه القرآن من قيام من أويت

 .فتحّصل أّن ااِلعجاز أمر خارق للعادة ال للعقل (6االَجهزة املاّدية املتعارفة )

كحضور  وذلك« كرامة»دعوى النبّوة، وإذا جتّرد عنها وصدر من بعض أولياء اّللّ تعاىل يسّمى ثّم إّن ااِلتيان بام هو خارق للعادة ال يسّمى معجزة إالّ إذا كان مقرتناً ب

 ( والَجل ذلك كان االَوىل أن4بال سعي طبيعي ) _عليها السالم  _الرزق ملريم 

 .345رشح التجريد:  (1)

 .34الحظ النمل: (2)

 .44الحظ آل عمران: (3)
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 .(1دعوى النبّوة )مع »يضيفوا إىل التعريف قيد:

ة ء واملخرتعني من االَ ُمور العجيبوال يتحّقق ااِلعجاز إالّ إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتى به مّدعي النبّوة، ويرتّتب عىل هذا اّن ما يقوم به كبار االَطبا

 .ال يعّد معجزًا النتفاء هذا الرشط خارج عن إطار ااِلعجاز، كام أّن ما يقوم به السحرة واملرتاضون من االَعامل املدهشة،

كان أمرًا خارقاً للعادة، ومن ومن رشائط كون ااِلعجاز دليالً عىل صدق دعوى النبّوة أن يكون فعل املّدعي مطابقاً لدعواه، فلو خالف ما اّدعاه ملا سّمي معجزة وإن 

 .ذا تفل يف بئر قليلة املاء، يكثر ماَوها، فتفل فغار مجيع ماَوهاذلك ما حصل من مسيلمة الكذاب عندما اّدعى اّنه نبي، وآية نبوته اّنه إ

 داللة ااِلعجاز والتحسني والتقبيح العقلّيان

هار املعجزة ل إظبّوة، إذا قبح يف العقإّن داللة املعجزة عىل صدق دعوى النبّوة يتوّقف عىل القول باحلسن والقبح العقلّيني، الَّن ااِلعجاز إّنام يكون دليالً عىل صدق الن

ل فالذين أعدموا العقعىل يد الكاذب، فإذا توّقف العقل عن إدراك قبحه واحتمل صّحة إمكان ظهوره عىل يد الكاذب، ال يقدر عىل التمييز بني الصادق والكاذب، 

 :ومنعوا حكمه هبام، يلزم عليهم سّد باب التصديق بالنبّوة من طريق ااِلعجاز، قال العاّلمة احليّل 

 ن احلسن والقبح باعتبار السمع ال غري ملا قبح من اّللّ تعاىل يشء، ولو كان كذلك ملا قبح منه تعاىل إظهار املعجزات عىل يدلو كا»

، ن الرشائعون غريها مال ختتص املعجزة بدعوى النبوة، بل يعّمها و دعوى ااِلمامة وغريها من الدعاوى ااِلهلية، كدعوى املسلم اّن رشيعة ااِلسالم هي احلق د (1)

هو الفعل اخلارق للعادة الذي يأيت به من يّدعي منصبًا أو مقامًا إهليًا شاهدًا عىل صدق »ويقوم باملباهلة ، فذلك معجزة ألبتة، فالصحيح يف تعريف املعجزة أن يقال:

 .44راجع البيان يف تفسري القرآن: « دعواه
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فإّن أّي نبي أظهر املعجزة عقيب اّدعاء النبّوة ال يمكن تصديقه مع جتويز إظهار املعجزة عىل يد الكاذب يف دعوى الكاذبني، وجتويز ذلك يسّد باب معرفة النبّوة، 

 (1«. )النبّوة

 الرابطة املنطقية بني ااِلعجاز ودعوى النبّوة

الدليل الربهاين يتوّقف عىل وجود رابطة منطقية بني املّدعى والدليل، هناك من يتخّيل اّن داللة املعجزة عىل صدق دعوى النبّي، داللة إقناعية ال برهانية، بحّجة اّن 

والتكليم ااِلهلي بال واسطة أو وهي غري موجودة يف املقام، ويرّده اّن دعوى النبّوة والرسالة من كّل نبي ورسـول ـ عىل ما يقّصه القـرآن ـ إّنام كانت بدعوى الوحي 

احلس وال تَوّيده التجربة، فإّن الوحي والتكليم ااِلهلي وما يتلوه من الترشيع والرتبية الدينية ممّا ال يشاهده البرش يف أنفسهم،  بواسطة نزول ملك، وهذا أمر ال يساعده

 .والعادة اجلارية يف االَسباب واملسّببات تنكره، فهو أمر خارق للعادة

ة إهلية تقدر عىل خرق العادة، فلو كان هذا حّقًا كان من املمكن أن فلو كان النبي صادقًا يف دعواه النبّوة والوحي، لكان الزمه اّنه متّ  د بقوَّ صل بام وراء الطبيعة، مَويَّ

خارق للعادة وهو طريق النبّوة  يصدر من النبّيخارق آخر للعادة يصّدق النبّوة والوحي من غري مانع منه، فاّن حكم االَمثال واحد، فلئن أراد اّللّ هداية الناس بطريق

 .لوحي، فليَوّيدها وليصّدقها بخارق آخر وهو املعجزةوا

 (6وهذا هو الذي بعث االَ ُمم إىل سَوال املعجزة عىل صدق دعوى النبّوة كّلام جاءهم رسول من أنفسهم. )

 . 83ّنج احلق وكشف الصدق:  (1)

 .84|1امليزان: (2)
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 فوارق املعجزة لسائر خوارق العادة

 ةوالتفارق بني املعجزة والكرامة وبني غريمها من خوارق العادات وهي: اجلهة االَ ُوىل من حيث طريق احلصول عليها، فإّن املعجزة والكرام إّّنناك جهات من التاميز

ستها حتى يصل مية جيب ممارعليوليدتان لعناية إهلية خاصة، وليس السبب هلام مما تناله يد الدراسة والتعّلم، ولكن السحر ونحوه نتاج التعليم والتعّلم وهلا مناهج ت

 :طالبها إىل النتائج املطلوبة يقول سبحانه

ياطنَِي َكَفُروا ُيَعلُِّمو﴿ ياطنُِي َعىل ُمْلِك ُسَلْيامَن َوما َكَفَر ُسَلْيامُن َولكِنَّ الشَّ َبُعوا ما َتْتُلوا الشَّ حَر ـ إىل أن قال: ـ َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهام ماَواتَّ ُقوَن بِِه َبنْيَ ُيفَ  َن النّاَس السِّ رِّ

 (1) . ﴾املَْْرِءَوَزوِجهِ 

 :قال القايض عبد اجلبار

 (6«.)إّن احليلة ممّا يمكن أن تتعلم وتعلم،وهذا غري ثابت يف املعجزة»

 :ومن هنا فإّن السحر ونحوه قابل للمعارضة دون املعجزة، وإىل هذا أشار عبد اجلبار بقوله

 (4«. )اك، وليس كذلك املعجزةإّن احليل ممّا يقع فيها االشرت»



إالّ بام  ه ولذا ال يأتونوملّا كان السحر ونحوه رهن التعليم والتعلم، فهو متشابه يف نوعه، مّتحد يف جنسه، يدور يف فلك واحد، وال ُيرج عن نطاق ما تعلمه أهل

 ة إىل حّد قد ال جيد ااِلنسان بني املعجزات قدرًا مشرتكًا وجنسًا قريبًا، كام يف املعجزاتتدّربوا عليه، بخالف إعجاز االَنبياء فاّنه عىل جانب عظيم من التنّوع يف الكيفيّ 

 :التي ُيرب هبا القرآن عن موسى وعيسى ـ عليهام الّسالم ـ بقوله تعاىل

 .146البقرة: (1)

 .546رشح االَ ُصول اخلمسة: (2)

 .نفس املصدر (3)

 
262 

 (1) . ﴾ُثْعباٌن ُمبنِيٌ َفَأْلقى َعصاُه َفإِذا ِهَي ﴿

 :وقوله تعاىل

 (2) . ﴾َوَنَزَع َيَدُه َفإِذا ِهَي َبْيضاُء لِلنّاظِرينَ ﴿

 :وقوله تعاىل

َة َعْيناً ﴿ َجَرَفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنَتا َعرَشَ ْب بَِعصاَك احْلَ  (3) . ﴾َوإِِذ اْسَتْسقى ُموسى لَِقوِمِه َفُقْلنَا ارْضِ

 :وقوله تعاىل

ْب بَِعصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َفكاَن ُكل  فِرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظْيمِ َفَأْوَحْين﴿  (4) . ﴾ا إىِل ُموسى َأِن ارْضِ

 :وقوله سبحانه

ُكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيئَ ﴿ ْوتى  َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيًا بِإِْذِن اّللِّ َوُأْبِرىَ ُ االَ َْكَمَه َواالَ َْبَرَص َوُأْحِي املَ ِة الطَّرْيِ َوَرُسوالً إىِل َبنِي إرِْسائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربِّ

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف ذلَِك آليًة َلُكْم إِْن ُكنُْتمْ   (5) .﴾ُموَ ِْمننيَ  بِإِْذِن اّللِّ َوُأَنبُِّئُكْم باِم َتْأُكُلوَن َوما َتدَّ

تنادها إىل القدرة ك اسم احلكمة ااِلهلية اقتضت أن تكون معاجز االَنبياء مناسبة للفنون الرائجة يف عصورهم حتى يتسنّى خلرباء كّلفنٍّ تشخيص املعاجز وإدرانع

 .الغيبية، ومتّيزها عن االَعامل الباهرة املستندة إىل العلوم والفنون الرائجة

ايات، فإّن أصحاب املعاجز يتبنّون أهدافًا عالية ويتوّسلون بمعاجزهم اِلثبات حّقانية تلك االَهداف ونرشها، وهي تتمّثل يف اجلهة الثانية من حيث االَهداف والغ

 الدعوة إىل اّللّ تعاىل وحده وختليص ااِلنسان من عبودّية االَصنام

 .144االَعراف: (1)



 .148االَعراف: (2)

 .44البقرة: (3)

 .44الشعراء: (4)

 .36عمران:آل  (5)
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موافقاً  يتبنّون إالّ ما يكونواحلجارة واحليوانات والدعوة إىل الفضائل ونبذ الرذائل، واستقرار نظام العدل االجتامعي وغري ذلك، كام أّن أصحاب الكرامات أيضاً ال

 .لرىض اّللّ سبحانه ال غري

 .والسمعة بني الناس، أو مجع املال والثروة، وغري ذلك ممّا يناسب متطّلبات القوى البهيمّيةوهذا بخالف املرتاضني والسحرة، فغايتهم إّما كسب الشهرة 

الَخالق ن بأكمل الفضائل وااجلهة الثالثة من حيث التقّيد بالقيم االَخالقية، فإّن أصحاب املعاجز والكرامات ـ باعتبار كوّنم خّرجيي املدرسة ااِلهلية ـ متحّلو

باً فارغني لّفح لسريهتم ال جيد فيها أّي عمل مشني ومناف للعّفة ومكارم االَخالق، وأّما أصحاب الرياضة و السحر، فهم دوّنم يف ذلك، بل تراهم غاااِلنسانية، واملتص

 .عن املثل و الفضائل والقيم

 .والساحرفبهذه الضوابط يتمّكن ااِلنسان من متييز املعجزة عن غريها من اخلوارق والنبّي عن املرتاض 

 هل املعجزة تناقض قانون العّلية وبرهان النظم؟

ىل مشاهدته يف  الطبيعي واعتاد ااِلنسان عإّناملعجزات ال تعّد نقضًا لقانون العّلية العام، فإّن املنفي يف مورد املعجزة هو العلل املاّدية املتعارفة اّلتي وقف عليها العامل

 .عّلة ُأخرى مل يشاهدها الناس من قبل ومل يعرفها العلم ومل تقف عليها التجربةحياته ولكن ال يمتنع أن يكون للمعجزة 

 وإّنام هو خرق يف جزء منكام أّّنا ال تضعضع برهان النظم اّلذي يستدل به عىل وجود الصانع، وذلك الَّن ااِلعجاز ليس خرقًا جلميع النظم السائدة عىل العامل، 

 .ظام والداّلة بربهان النظم عىل وجود الصانعأجزائه غري املتناهية اخلاضعة للن
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 تنصيص النبّي السابق .2

ة نبّي الحق يأيت من بعده، كان ذلك حّجة قطعّية عىل  ته، ثّم نص هذا النبي عىل نبوَّ ة نبي بدالئل مفيدة للعلم بنبوَّ ة الالحق، الإذا ثبتت نبوَّ  تقّل يف داللتها عن نبوَّ

 .املعجزة

كذا، وأوصافه   اسمهالنبّي االَّول، إذا ثبتت نبّوته، يثبت كونه معصومًا عن اخلطأ والزلل، ال يكذب وال يسهو، فإذا قال ـ واحلال هذه ـ :سيأيت بعدي نبيّ وذلك الَّن 

ته  .كذا وكذا، ثّم اّدعى النبّوة بعده شخص حيمل عني تلك االَوصاف والسامت، حيصل القطع بنبوَّ



ل بعد كون التنصيص واصاًل من طريق قطعي، وكون االَمارات والسامت واضحة، منطبقة متام االنطباق عىل النبّي الالحق، وإالّ يكون والبّد أن يكون االستدال

 .الدليل عقياًم غري منتج

 :ومن هذا الباب تنصيص املسيح عىل نبّوة النبي اخلاتم ص، كام حيكيه سبحانه بقوله

ًا بَِرُسوٍل َيأْ َوإِْذ قاَل ِعيسى ابُن َمْرَيَم ي﴿ قًا ملِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّوراِة َوُمَبرشِّ  (1) . ﴾يِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَدا َبنِي إرِْسائيَل إيِنِّ َرُسوُل اّللِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ

 .4الصف: (1)
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 :واضح، وأّن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كمعرفتهم الَبنائهم، قال سبحانهويظهر من الذكر احلكيم أّن السلف من االَنبياء وصفوا النبّي االَكرم بشكل 

 (1) . ﴾ُهْم َيْعَلُمونَ الَِّذيَن آَتْيناُهُم اْلكِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكام َيْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم َوإِنَّ َفِريقًا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احَلقَّ وَ ﴿

 .املعلوم من القرائن، ال إىل الكتاب بناًء عىل رجوع الضمري إىل النبي،

 :وقال سبحانه

يَّ اّلِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّوراِة َوااِل ِْنجي﴿ ُسوَل النَّبِيَّ االَ ُمِّ  (2) .﴾ِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينْهاُهْم َعِن املُْنَْكرِ الَِّذْيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

 .من اليهود والنصارى بنبّوة النبّي اخلاتم يف حياته وبعد مماته، لرصاحة التباشري الواردة يف العهدينوقد آمن كثري 

رج ااِلنسان إىل بعضها، حتى ُي هذا، وإّن االعتامد عىل هذا الطريق يف جمال نبّوة النبّي اخلاتم، يف عرصنا هذا، يتوّقف عىل مجع البشائر الواردة يف العهدين وضّمها

(، وسيوافيك بحثه يف النبّوة اخلاّصة، بإذنه 4 )جة قطعّية عىل أّن املراد من النبي املُبرشَّ به فيهام هو النبّي اخلاتم. وقد قام هبذا املجهود لفيف من العلامء وألَّفوا فيه كتباً بنتي

 .تعاىل

 .134البقرة: (1)

 .154االَعراف: (2)

ه كان قسيسًا حميطًا بالعهدين وغريمها وقد ترّشف بااِلسالم، وأّلف كتبًا كثرية، منها هذا الكتاب وقد طبع يف ستة ، ومَوّلف«أنيس االَعالم»الحظ منها كتاب  (3)

 .أجزاء
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 مجع القرائن والشواهد .3



سلكه معتمٌد عليه يف حّل الدعاوى والنزاعات، يهذا هو الطريق الثالث لتمييز النبّي الصادق عن املتنّبَى الكاذب وهذا الطريق ضابطة مّطردة يف املحاكم القانونية، 

قيض هذه الطريقة والبّينات، وتالقضاة يف إصدار أحكامهم، ويستند إليه املحامون يف إبراء موّكليهم، خاّصة يف املحاكم الغربية التي تفتقد القضاء عىل ضوء االَيامن 

 .، أو إنكار املنكر، وضّمها إىل بعضها حتى حيصل القطع بصّحة دعواه أو إنكارهبجمع كّل القرائن والشواهد التي يمكن أن تَوّيد دعوى املّدعي

 :لقرائنويمكن تطبيق هذه الطريقة بعينها يف مورد دعوى النبّوة، فنتحّرى مجلة القرائن اّلتي يمكن أن نقطع معها بصدق الدعوى، ومن أهّم هذه ا

 نفسّيات النبي .1

صادقاً يف دعواه، حتّليه بروحيات كاملية عالية، وأخالق إنسانية فاضلة، غري منكّب عىل الدنيا وزخرفها، وال طالب للرئاسة والزعامة، ممّا يدّل عىل كون مّدعي النبّوة 

 .مل ير له يف حياته منقصة، ودناسة، بل عرف بكّل خلق كريم، واشتهر بالنّزاهة والطهارة

 .بالتايل صدقه يف دعواهفجميع هذه الصفات تدّل عىل صفائه يف روحه وباطنه، و
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 مضمون الدعوة .2

 .بينهام من مجلة القرائن التي ترشد إىل صدق املّدعي أو كذبه يف دعواه، مضمون العقيدة التي حيملها،والدعوة التي يدعو إليها، ومقدار التوافق

تبحث يف خالق الكون وصفاته وأفعاله، وكانت دعوته العملية مرشدة إىل التحيّل فإذا كانت العقيدة التي حيملها، واملعارف التي يدعو إىل اعتناقها، معارف إهلية 

خالق الكون، عىل اتصال دعوته بباملُـُثـل االَخالقيـة، والفضائل ااِلنسانية، وناهية عن الرذائل النفسية وركوب الشهوات املنحرفة والفسق واملجون، كانت هذه قرائن 

 .ومبدأ اخلري واجلامل

 وات التي يستفيد منها يف دعوتهاالَد .3

ك دالالت عىل الطهارة، فإّن لذلمن القرائن اّلتي تدّل عىل صدق املّدعي يف دعوى النبّوة والسفارة ااِلهلية، اعتامده يف دعوته عىل أساليب إنسانية، موافقة للفطرة و

 .إهلية دعواه

(، كان هذا دلياًل عىل 1) «الغاية ترّبر الوسائل»وأساليب وحشية غري إنسانية، متمسكًا بقول ماكيافليل: وأّما لو اعتمد يف نرش وتبليغ ما يّدعيه عىل وسائل إجرامية، 

 .كون دعواه شخصية حمضة، ال صلة هلا بالعامل الربويب

م( 1516ية يف إيطاليا ثّم اعتزهلا عام )م(. سيايس ومَورخ إيطايل، أحد أعالم عرص النهضة يف اوربا، شارك يف احلياة السياس1564ـ1346نيكولو ماكيافليل ) (1)

مه ، حيث أّيد فيه نظام احلكم املطلق، وأحّل فيه للحاكم اخّتاذ كّل وسيلة تكفل استقرار حك«االَمري»متفرغًا للتأليف، وعرف يف تاريخ الفكر السيايس بمَوّلفه الشهري 

ر وصفًا لكّل مذهب ينادي بأّن الغاية ترب« املكيافللية»لغاية ترّبر الوسيلة، ومن هنا صار لفظ واستمراره، ولو كانت منافية للدين واالَخالق وذلك عىل أساس أّن ا

 .الواسطة أو الوسيلة

 .، فأّيد النظام اجلمهوري الذي يقوم عىل سيادة الشعب، وعدَّ مزايا هذا النظام وفّضله عىل النظام امللكي«املحارضات»غري أّن ماكيافليل عاد يف كتابه 
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 املَومنون به .4

يها مراتب واّتبعوا دعوته، وبلغوا فإّن لنفسيات املَومنني بمّدعي النبّوة وحواريه، داللة خاّصة عىل صدقه فيام يّدعيه،وذلك أّن أقرباء املّدعي وبطانته إذا آمنوا به، 

 .التوائه وكذبه، الَّن الباطن ال يمكن أن ُيفى عن االَقرباء والبطانةعالية من التقوى والورع، كان هذا داالًّ عىل صدق املّدعي يف ظاهره وباطنه، وعدم 

ائن، وإن كانت قارصة عن إفادة هذه القرائن وما يشاهبها إذا اجتمعت يف مّدعي النبّوة، ودعواه التي يّدعيها، كانت دلياًل قاطعًا عىل صدقه، فإّن كّل واحدة من القر

 .اليقني، إالّ أّّنا بمجموعها تفيده

 أّول من طرق هذا الباب

 اّللّ يه النبّي االَكرم ـ صىّل إّن أّول من طرق هذا الباب، وجعل القرائن املفيدة للقطع بصدق املّدعي، دلياًل عىل صّحة الدعوى، هو قيرص الروم، فإّنه عندما كتب إل

 مه الرسالة ـ يتأّمل يف عبارات الرسول، وكيفية الكتابة، حتى وقع يف نفسه احتاملعليه وآله وسلم ـ رسالة يدعوه فيها إىل اعتناق دينه اّلذي أتى به، أخذ ـ بعد استال

ر عىل أيب ىل العثوصدق الدعوى، فأمر مجاعة من حاشيته بالتجّول يف الشام والبحث عّمن يعرف الرسول عن قرب، ومطّلع عىل أخالقه وروحياته، فانتهى البحث إ

 :الشام، فُأحّضوا إىل جملس قيرص، فطرح عليهم االَسئلة التاليةسفيان وعّدة كانوا معه يف جتارة إىل 

 قيرص: كيف نسبه فيكم؟

 .ـ أبو سفيان: حمٌض، أوسطنا نسباً 

 قيرص: أخربين، هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول، فهو
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 يتشّبه به؟

 .ـ أبوسفيان: ال، مل يكن يف آبائه من يّدعي ما يقول

 فيكم ملك فاستلبتموه إّياه، فجاء هبذا احلديث لرتّدوا عليه ملكه؟قيرص: هل كان له 

 .ـ أبو سفيان: ال

 قيرص: أخربين عن أتباعه منكم، من هم؟

 .ـ أبو سفيان: الضعفاء واملساكني واالَحداث من الغلامن والنساء، وأّما ذوو االَسنان والرشف من قومه فلم يتبعه منهم أحد

 أحيبه ويلزمه؟ أم يقليه ويفارقه؟قيرص: أخربين عّمن تبعه، 

 .ـ أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه



 قيرص: أخربين كيف احلرب بينكم وبينه؟

 .ـ أبو سفيان: سجال، يدال علينا وندال عليه

 قيرص: أخربين هل يغدر؟

ة أمن غدره،)وأضاف أبوسفيان بأّن قيرص ما التفت إىل اجلملة االَخريـ أبو سفيان:)مل أجد شيئًا ممّا سألني عنه أغمزه فيه غريها فقلت(: ال، ونحن منه يف هدنة، وال ن

 .(منه

 :ثّم إّن قيرص أبان وجه السَوال عن االَ ُمور السابقة وأّنه كيف استنتج من االَجوبة التي سمعها من أيب سفيان أّنه نبّي صادق، بقوله

 .يأخذ اّللّ النبي إذا أخذه، ال يأخذه إالّ من أوسط قومه نسباً سألتك كيف نسبه فيكم، فزعمت أّنه حمض من أوسطكم نسبًا، وكذلك »
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 .وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله: فهو يتشّبه به، فزعمت أن ال

 .وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إّياه، فجاء هبذا احلديث يطلب به ملكه، فزعمت أن ال

 .الضعفاء واملساكني واالَحداث والنساء، وكذلك أتباع االَنبياء يف كّل زمانوسألتك عن أتباعه فزعمت أّّنم 

 .نهوسألتك عّمن يتبعه، أحيّبه ويلزمه، أم يقليه ويفارقه، فزعمت أن ال يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حالوة ااِليامن ال تدخل قلبًا فتخرج م

 .« ما حتت قدمّي هاتني،ولوددت أيّن عنده فأغسل قدميه، إنطلق لشأنكوسألتك هل يغدر، فزعمت أن ال. فلئن صدقتني عنه ليغلبني عىل

 :قال أبو سفيان

 (1«. ) سلطاّنم بالشامفقمت من عنده وأنا أرضب إحدى يدّي باالَ ُخرى وأقول: إي عباد اّللّ، لقد أِمَر أمُر ابن أيب كبشة، أصبح ملوك بني االَصفر هيابونه يف»

( وأوعز إىل هذا الطريق عند البحث عن 6« )ميزان املوازين»ن الثالث عرش أحد مشايخ الشيعة يف مدينة إسطنبول، فقد أّلف كتابه وممّن طرق هذا الباب يف القر

نسلك نحن هذا وس، فقد بلغ الغاية يف مجع الشواهد والقرائن، «الوحي املحمدي»نبّوة خاتم االَنبياء، وبعده الكاتب السيد حمّمد رشيد رضا، مَوّلف املنار، يف كتابه 

 .الطريق عند البحث يف النبّوة اخلاّصة

 .، حوادث السنة السادسة للهجرة661ـ664|6تاريخ الطربي: (1)

 .1688طبع الكتاب عام  (2)

 



271 

 الفصل الرابع

 حقيقة الوحي يف النبّوة

( وقد جاء استعامله يف القرآن الكريم يف موارد متعّددة خمتلفة 1الطرق )الوحي يف الّلغة كام يستنبط من نصوص أهلها يف معامجهم هو ااِلعالم بخفاء بطريق من 

 :جيمعها املعنى اللغوي حقيقة أو اّدعاًء، منها قوله سبحانه

 (6َوَأوحى يِف ُكلِّ َسامٍء َأْمَرها( . ))

الساموات عىل وجه ال يقف عليه إالّ املتدّبر يف عامل اخللقة يشبه ااِللقاء أي أودع يف كّل سامٍء السنن واالَنظمة الكونية، وقّدر عليها دوامها، فإجياد السنن والنظم يف 

 .وااِلعالم بخفاء بنحو ال يقف عليه إالّ امللقى إليه، وهو الوحي

 :ومنها قوله سبحانه

َجِر َومِمّا َيْعِرُش ) بالُِبُيوتًا َوِمَن الشَّ ِذي ِمَن اجْلِ  (4وَن(.)َوَأْوحى َرب َك إىَِل النَّْحِل َأِن اختَّ

 .446|15؛ لسان العرب:«وحي»؛ املفردات يف غريب القرآن، مادة 64|4راجع يف ذلك معجم مقاييس اللغة: (1)

 .16فصلت: (2)

 .48النحل: (3)
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 .فأطلق الوحي عىل ما أودع يف صميم وجود النحل من غريزة إهلية هتديه إىل أعامله احليوّية اخلاّصة

 :ومنها قوله سبحانه

 (1) . ﴾َوَأْوَحْينا إىِل ُأمِّ ُموسى َأْن َأْرِضِعيه﴿

 .حيث إّن تفهيم ُأّم موسى مصري ولدها كان بإهلام وإعالم خفي، عرّب عنه بالوحي

 :ومنها قوله تعاىل يف وصف زكرّيا

 (2).﴾َفَخَرَج َعىل َقْوِمِه ِمَن املِْْحراِب َفَأْوحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً ﴿

 .لكون ااِلشارة أمرًا مبهامً واملعنى: أشار إليهم من دون أن يتكّلم، الَمره سبحانه إّياه أن ال يكّلم الناس ثالث ليال سوّيًا، فأشبه فعله، إلقاء الكالم بخفاء 

 :ومنها قوله تعاىل



ياطنَِي َلُيوُحوَن إىِل َأْولِيائِِهْم لُِيجاِدُلوُكمْ ﴿  (3) . ﴾َوإِنَّ الشَّ

 .ويعلم وجه استعامل الوحي هنا ممّا ذكرناه فيام سبقه

 وحي النبّوة

 ولكّن الغالب يف استعامل كلمة الوحي يف القرآن هو كالم اّللّ املنزل عىل

 .4القصص: (1)

 .11مريم: (2)

 .161االَنعام: (3)
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 :الذي نحن بصدد بيان حقيقته فنقول نبّي من أنبيائه، فكّلام أطلق الوحي وجّرد عن القرينة يراد منه ذلك، وهذا هو

ه يف ر خاص يوجده اّللّ سبحانوالوحي اّلذي ُيتّص به االَنبياء إدراك خاّص متمّيز عن سائر ااِلدراكات فإّنه ليس نتاج احلس وال العقل وال الغريزة، وإّنام هو شعو

 ة، ال يغلط معه النبي يف إدراكه وال يشتبه وال ُيتلجه شك وال يعرتضه ريب يف أّن الذي يوحياالَنبياء وهوشعور يغاير الشعور الفكري املشرتك بني أفراد ااِلنسان عامّ 

 .إليه هو اّللّ سبحانه، من غري أن حيتاج إىل إعامل نظر أو التامس دليل، أوإقامة حّجة

 :قال سبحانه

وُح االَ َْمنُي* َعىل َقْلبَِك ﴿  (1) . ﴾َنَزَل بِِه الر 

ك االَ ُمور اأّن اّلذي يتلّقى الوحي من الروح االَمني هو نفس النبّي الرشيفة، من غري مشاركة احلواس الظاهرة التي هي االَدوات املستعملة يف إدرفهذه اآلية تشري إىل 

 .اجلزئية

امل الغيب يشكل هبا العلم احلديث ومن مل يذعن بع وعىل هذا، فالوحي حصيلة ااِلّتصال بعامل الغيب، وال يصّح حتليله بأدوات املعرفة املعتادة وال باالَ ُصول التي جتّهز

 .عليه ااِلذعان هبذا ااِلدراك اّلذي ال صلة له بعامل املاّدة وُأصوله

 هل الوحي نتيجة النبوغ؟

 ةصول العلمية احلديثإّن هناك ُأناسًا يفِّّسون النبّوات والرساالت ونزول الوحي عىل العباد الصاحلني بنحو جيمع بني تصديق االَنبياء من جانب، واالَ ُ

 .163ـ164الشعراء: (1)
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 .من جانب آخر، ومن هذا الباب تفسري بعضهم النبّوة بالنبوغ والوحي بلمعات ذاك النبوغ

ان، فيضعون وسعادة ااِلنسوحاصل مذهبهم: اّنه يتمّيز بني أفراد ااِلنسان املتحّّض، أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقوالً مرشقة هتدهيم إىل ما فيه صالح االجتامع 

ات نبوغه ن مكامن عقله وومضقوانني فيها مصلحة املجتمع وعمران الدنيا، وااِلنسان الصالح الذي يتمّيز هبذا النوع من النبوغ هو النبي، والفكر الصالح املرتّشح م

الطاهرة التي تفيض هذه االَفكار إىل مراكز إدراكه، والكتاب الساموي هو كتابه هو الوحي، والقوانني التي يسنّها لصالح االجتامع هو الّدين، والروح االَمني هو نفسه 

 .اّلذي يتضمن سننه وقوانينه

هذا َى، وتاج الفكر ااِلنساين اخلاطويالحظ عليه أّوالً: لو صّحت هذه النظرية مل يبق من االعتقاد بالغيب إالّ االعتقاد بوجود اخلالق البارَى، أّما ما سوى ذلك فكّله ن

 .يف الواقع نوع إنكار للدين

حلوادث املستقبلة الذكاء والفطنة ال ُيربون عن اوثانيًا: أّن قساًم ممّا يقع به الوحي ااِلنباء عن احلوادث املستقبلة، إنباًء ال ُيطَى حتّققه أبدًا، مع أّن النوابغ وإن سموا يف 

رجاالت السياسة الالعبون عىل حباهلا ملصاحلهم الشخصية، سواء صدقت تنّبَواهتم أم كذبت، فإّن حساهبم غري إالّ مع االحتياط والرتّدد، ال بالقطع واليقني، وأّما 

 .حساب النوابغ

 أّن االَنبياء أحد يف سهم شيئًا، وال يشّك وثالثًا: أّن محلة الوحي ومّدعي النبّوة ـ من أّوهلم إىل آخرهم ـ إّنام ينسبون تعاليمهم وسننهم إىل اّللّ سبحانه وال يّدعون الَنف

 عباد صاحلون، صادقون ال يكذبون، فلو كانت السنن التي أتوا هبا من وحي أفكارهم، فلامذا يغّرون املجتمع بنسبتها إىل اّللّ تعاىل؟

 هذا، ولو كانت رشيعة النبّي اخلاتم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ والكتاب املجيد الذي جاء به،
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 والعبقرية، فلامذا عجز عن مقابلته ومقارعته النوابغ والعباقرة طّرًا يف مجيع القرون إىل عرصنا هذا؟ وليدي النبوغ

 هل الوحي نتيجة جتيّل االَحوال الروحّية؟

، وقّوة إيامنه باّللّ وبوجوب عبادته( اّن الوحي إهلام يفيض من نفس النبي ال من اخلارج، وذاك اّن منازع نفسه العالية، ورسيرته الطاهرة، 1زعم بعض املسترشقني )

ية فيتصّور ما يعتقد ى و االَحوال الروحوترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة يكون هلا يف مجلتها من التأثري ما يتجىّل يف ذهنه، وحيدث يف عقله الباطن الروَ 

يتمّثل له رجل يلّقنه ذلك، يعتقد اّنه ملك من عامل الغيب، وقد يسمعه يقول ذلك ولكنّه إّنام يرى و يسمع  وجوبه، إرشادًا إهليًا نازالً عليه من السامء بدون وساطة، أو

 .ما يعتقده يف اليقظة كام يرى و يسمع مثل ذلك يف املنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند مجيع االَنبياء

رهم عاّم رأوا وسمعوا، وإّنام نقول: إّن منبع ذلك من نفسه وليس فيه يشء جاء من عامل الغيب الذي يقول أصحاب هذه النظرية: النشّك يف صدق االَنبياء يف إخبا

 .يقال إّنه وراء عامل املاّدة والطبيعة

 نقد هذه النظرية



جديد قابل  يق يدركون متاماً اّّنا ليست بيشءهذه النظرية التي جاء هبا بعض الغربيني وإن كانت تنطيل عىل السذج من الناس وتأخذ بينهم رونقاً إالّ اّن رجال التحق

 للذكر، وإّنام هي تكرار ملقاالت العرب اجلاهلّيني يف النبّوة والوحي،

 .44م، ص1644، الحظ الوحي املحمدي، السيد حمّمد رشيد رضا، الطبعة السادسة عام «إميل درمنغام»وفّصلها « مونتيه»هذه النظرية مأثورة عن املسترشق  (1)
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 :اىلوبرصه، قال تعفمن مجلة افرتاءاهتم عىل النبّي االَكرمص ، وصم رشيعته باّّنا نتاج االَحالم العذبة التي كانت تراود خاطره، ثّم تتجىّل عىل لسانه 

 (1) . ﴾َبْلقاُلوا َأضْغاُث َأْحالمٍ ﴿

 :ويقولوالقرآن يرّد مقالتهم ويرّكز عىل أّن الوحي أمر واقعي مفاض من اّللّ سبحانه، 

َمُه َشدِ ﴿ وى* إِْن ُهَو إاِلّ َوْحٌي ُيوحى*َعلَّ  (2) . ﴾يُد اْلُقوىَوالنَّْجِم إِذا َهوى* ما َضلَّ صاِحبُُكْم َوما َغوى* َوما َينْطُِق َعِن اهْلَ

 :وكذلك يقول

 (3) . ﴾ما َكَذَب اْلُفَواُد ما َرأى﴿

 :ما أدركه برصه، أي كانت رَويته صحيحة غري كاذبة وإدراكًا حقيقيًا، وكذلك يقولأي مل يكّذب فَواد حمّمد ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ 

 (4) . ﴾ما زاَغ اْلَبرَصُ َوما َطغى﴿

 .كناية عن صّحة رَويته واّنه مل يبرص ما أبرصه عىل غري صفته احلقيقية وال أبرص ما ال حقيقة له

 :عوثون من جانب اّللّ تعاىل وال شأن هلم إالّ إبالغ الرساالت ااِلهلّية إىل الناس، هذا نوح شيخ االَنبياء يقولواحلاصل: اّن االَنبياء كانوا يعّرفون أنفسهم بأّّنم مب

 .5االَنبياء: (1)

 .5ـ1النجم: (2)

 .11النجم: (3)

 .14النجم: (4)
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ُغُكْم ِرساالِت َريبِّ َوَأْنَصُح َلُكْم َوَأَعَلُم ِمَن اّللِّ ما ال َتْعَلُموَن* َأَو َعِجْبُتْم َأْن جاَءُكْم ِذْكرٌ يا َقْوِم َلْيَس يِب َضالَلٌة َولكِنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلعامَلنَِي* ﴿  َعىل  ِمْن َربُِّكمْ ُأَبلِّ

ُكْم ُترمَحُونَ   (1) . ﴾َرُجٍل ِمنُْكْم ُلُينِْذَرُكْم َولَِتتَُّقوا َوَلعلَّ

أقواهلم ـ كام اعرتف به صاحب النظرية ـ وعندئٍذ لو قلنا بأّن ما ذكروه غري مطابق للواقع واّن ما أتوا به من املعارف والرشائع مل وال ريب يف أّّنم كانوا صادقني يف 

مركب، وهذا  ا يف جهلمازالو يكن رساالت إهلية وذكرًا من جانبه سبحانه، بل كان نابعًا من باطن ضمريهم وجتّليات نفوسهم، لكان االَنبياء قارصين يف جمال املعرفة،

جاالت العلم دوّنم بمراتب من ر ما ال يتفّوه به من له أدنى معرفة بمقاالت االَنبياء وشخصياهتم اجلليلة يف جمال العلم والعمل، بل يأبى العقل والفطرة من اّتسام من

 .والدين بمثل هذا اجلهل واخلبط

 الوحي والشخصّية الباطنة

مني تنوياًم مغناطيسيًا، فوجدإّن مجاعة من الغربّيني فِّّس  ا أّن ووا الوحي بام أثبتوه يف أبحاثهم النفسية من الشخصّية الباطنة، لكّل إنسان وقد جّربوا ذلك عىل املنوَّ

جانب كبري من  ة ويكون عىلالنائم يظهر بمظهر من احلياة الروحية ال يكون له وهو يقظان، فيعلم الغيب وُيرب عن البعيدين، يبرص ويسمع وحيّس بغري حواّسه الظاهر

 .التعّقل وااِلدراك

روف احلرجة، ائية يف الظقالوا: هذه الشخصية هي التي هتدي ااِلنسان باخلواطر اجليدة من خالل حجبه اجلسمية الكثيفة، وهي التي تعطيه ااِلهلامات الطّيبة الفج

 ظهر لهوهي التي تنفث يف روع االَنبياء ما يعتربونه وحيًا من اّللّ، وقد ت

 .46ـ41االَعراف: (1)
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 (1متجّسدة فيحسبوّنا من مالئكة اّللّ هبطت عليهم من السامء. )

عّطل القوى جتّليها عند تيالحظ عليه أّوالً: أّّنذه النظرية عىل فرض صحتها ال داللة هلا عىل أّن خصوص الوحي عند االَنبياء من سنخ إفاضة الشخصية الباطنية و

 .الظاهرية

والسكارى  ظهورها يف املرىض وثانيًا: أّن الشخّصية الباطنية لاِلنسان إّنام تتجىّل وجتد جماالً للظهور بآثارها املختلفة، عند تعّطل القوى الظاهرية، فلذا يقوى

ء: اّن ية والسعي، مع أّن املعلوم من حاالت االَنبياوالنائمني، وتبقى مندثرة ومغمورة يف طوايا النفس عندما تكون القوى الظاهرية واحلواس البرشية يف حالة الفّعال

ض غامر احلرب، جتّليًا ي وهو ُيوالوحي ااِلهلي كان ينزل عليهم يف أقىص حاالت تنّبههم واشتغاهلم باالَ ُمور السياسية والدفاعية والتبليغية، فكيف يكون ما جتىّل للنب

 اخلمول واالنعزال عن املجتمع؟ للشخصّية الباطنة والضمري املخفي؟ وأين االَنبياء من

 .414ـ416|14الحظ دائرة املعارف لفريد وجدي:  (1)
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 الفصل اخلامس



 عصمة أنبياء اّللّ تعاىل

 :إن ّللعصمة مراتب أو أبعادًا وهي

 .العصمة يف تلّقي الوحي وإبالغه .1

 .العصمة يف العمل بالرشيعة ااِلهلّية .2

 .الرشيعةالعصمة عن اخلطأ يف تطبيق  .3

 .العصمة عن اخلطأ يف تشخيص مصالح االَ ُمور ومفاسدها .4

 .العصمة عن اخلطأ يف االَ ُمور العادية .5

رات .6  .التنّزه عن املنفِّ

 .والبحث عنها وعن مسائل ُأخرى متعّلقة هبا هو الغرض من هذا الفصل
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 العصمة يف اللغة واالصطالح

 :قال ابن فارس

يدّل عىل إمساك ومنع ومالزمة، واملعنى يف ذلك كلِّه واحد، من ذلك ]العصمة[ أن يعصم اّللّ عبده من سوء يقع فيه، واعتصم العبد  عصم: أصل واحد صحيح»

 (1«. )باّللّ تعاىل إذا متنّع

قال: ) ما هلم من اّللّ من عاصم(، واالعتصام وقال الراغب: العصم ااِلمساك، واالعتصام االستمساك، قال: )ال عاصم اليوم من أمر اّللّ(: أي ال يشء يعصم منه، و

 .(، انتهى ملخصاً 6التمّسك باليشء، قال: )اْعَتِصُموا بَِحْبِل اّللِّ مَجِيعًا( )

(وعند 4القدرة عليهام )عصية مع هذا هو معناها اللغوي، وأّما يف اصطالح املتكّلمني فاملشهور عند العدلية اّّنا لطف ال داعي معه إىل ترك الطاعة وال إىل ارتكاب امل

 :هـ( يف كتاب التعريفات814(. وقال املحّقق اجلرجاين املتوىّف)3« )أن ال ُيلق اّللّ فيهم ذنباً »االَشاعرة 

 (5«. )العصمة ملكة اجتناب املعايص مع التمكن منها»

 .441|3املقاييس: (1)

 .املفردات: كتاب العني، مادة عصم (2)

 .144د الطالبني:؛ إرشا416|3رشح املقاصد: (3)



 .684|8رشح املواقف: (4)

 .، الطبعة االَ ُوىل، طهران45التعريفات: (5)
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 ة راسخة يفأقول: ما ذكره الرشيف هو الصحيح وما ذكره املشهور سبب إهلي لتحّقق العصمة، فاحلّق اّن العصمة غصن من دوحة التقوى، وهي ملكة نفساني

مطلقًا، فهي من سنخ التقوى لكنّها درجة قصوى منها، فالتقوى يف العاديني من الناس، كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقرتاف النفس، متنع ااِلنسان عن املعصية 

الَعامل، بل ح من ااب أّي قبيكثري من القبائح واملعايص، فهي إذا ترّقت يف مدارجها وعلت يف مراتبها، تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة واالمتناع املطلق عن ارتك

 .يمنعه حتى التفكري يف خالف أو معصية

 عصمة االَنبياء يف تلّقي الوحي وإبالغه

صمة الكذب، والثاين: الع ذهب مجهور املتكّلمني من السنّة والشيعة إىل عصمة االَنبياء يف هذه املرحلة. والعصمة يف هذه املرحلة عىل وجهني: أحدمها: العصمة عن

 ي الوحي ووعيه وأدائه، وما سيجيء من الدليل االَّول عىل إثبات العصمة عن املعصية، يثبت عصمتهم يف هذا املجال، والَجل ذلك اكتفى بهعن اخلطأ سهوًا يف تلقّ 

وحتّمله وأدائه، عمدًا  ي الوحيتلقّ املحّقق الطويس يف إثبات العصمة عىل ااِلطالق، فإّن الوثوق التام باالَنبياء ال حيصل إالّ بااِلذعان البات بمصونيتهم عن اخلطأ يف 

 .وسهواً 

 .أضف إىل ذلك اّن جتويز اخلطأ يف التبليغ ولو سهوًا ينايف الغرض من الرسالة، أعني: إبالغ أحكام اّللّ تعاىل إىل الناس

 :ويدّل عىل عصمة االَنبياء يف هذا املجال قوله تعاىل

ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا * لَِيْعَلَم َأْن َقد َْأبْ  عامِلُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىل َغْيبِِه َأَحداً ﴿  َلُغوا* إاِلّ َمِن اْرَتىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ

 
282 

ِْم َوَأحاَط باِم َلَدهْيِْم َوَأْحىص ُكلَّ يَشٍء َعَددًا﴾  (1) .ِرساالِت َرهبِّ

الرسل، ومنهم إىل الناس بأّنه حمروس باحلفظة يمنعون تطّرق أّي خلل وانحراف فيه، حتى يبلغ الناس كام ُأنزل من اّللّ تعاىل، إّن اآلية تصف طريق بلوغ الوحي إىل 

 هم مراقبني َخلفه ( رصداً ويعلم هذا بوضوح ممّا تذكره اآلية من أّن اّللّ سبحانه جيعل بني الرسول ومن ُأرسل إليهم ) من بني يديه( وبينه و مصدر الوحي )َومن 

 .املالئكة

 لزوم عصمة االَنبياء عن املعايص

 :إّن االَدّلة العقلّية عىل وجوب عصمة االَنبياء كثرية نكتفي بتقرير دليلني منها

 الوثوق فرع العصمة .1

 :قال املحّقق الطويس



 .«وجيب يف النبي العصمة ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض»

 :تقريره ـ كام قال العاّلمة احليّل ـ

زوا الكذب عىل االَنبياء واملعصية، جّوزوا يف أمرهم وّنيهم وأفعاهلم التي أمروهم باّتباعهم فيها ذلك، وحي» ال نئٍذ ال ينقادون إىل امتثإّن املبعوث إليهم لوجوَّ

 (6«. )أوامرهم، وذلك نقض الغرض من البعثة

 : وبعبارة ُأخرى ـ كام قال العاّلمة الطباطبائي ـ

 .68ـ 64اجلن: (1)

 .643كشف املراد: (2)
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، الَّن يف ذلك تبليغًا ملا نيةالتبليغ يعّم القول والفعل، فإّن يف الفعل تبليغًا، كام يف القول، فالرسول معصوم عن املعصية باقرتاف املحّرمات وترك الواجبات الدي»

 (1«. )يناقض الدين فهو معصوم من فعل املعصية

 .يثبت أزيد من عصمة االَنبياء بعد البعثةفإن قلت: إّن هذا الدليل ال 

ن عصمته يف مجيع من البعثة ره قلت: لو كانت سرية النبي خمالفة ملا هو عليه بعد البعثة ال حيصل الوثوق الكامل به و إن صار إنسانًا مثالّيًا، فتحّقق الغرض الكامل

 :فرتات عمره، يقول السيد املرتىض يف ااِلجابة عن هذا السَوال

ال ليه ذلك يف حال من االَحوا نعلم أّن من نجّوز عليه الكفر والكبائر يف حال من االَحوال، وإن تاب منهام ... ال نسكن إىل قبول قوله كسكوننا إىل من ال نجّوز عإنّ »

 (6«. )عن رتبته يف باب التنفريوال عىل وجه من الوجوه... فليس إذًا جتويز الكبائر قبل النبّوة منخفضًا عن جتويزها يف حال النبّوة وناقصًا 

 الرتبية رهن عمل املريّب  .2

ك اّن ريق الوعظ وااِلرشاد، وذلإّن اهلدف العام الذي بعث الَجله االَنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، وال شّك اّن تأثري الرتبية بالعمل أشّد وأعمق وآكد منها عن ط

الرئييس يف إذعان اآلخرين بأحقّية تعاليم املصلح واملرّبـي، وهذا االَصل الرتبوّي جيّرنا إىل القول بأّن الرتبية الكاملة التطابق بني مرحلتي القول والعمل هو العامل 

 املتوّخاة من بعثة االَنبياء ال حتصل إالّ بمطابقة أعامهلم

 .54|64امليزان: (1)

 .بترصف قليل 5تنزيه االَنبياء: (2)
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هتم. ايوجب العصمة بعد البعثة، يقتضيها قبلها أيضًا، الَّن لسوابق االَشخاص وصحائف أعامهلم املاضية تأثريًا يف قبول الناس كالمهم وإرشادالَقواهلم، وهذا كام 

(1) 

 عصمة االَنبياء يف الكتاب العزيز

طائف البيان ذلك نقول: يصف القرآن الكريم االَنبياء بالعصمة بلإذا ثبتت عصمة االَنبياء يف التبليغ، جيوز االستناد بكالمهم يف العصمة عن املعايص، وعىل ضوء 

 :ودقائقه، نكتفي بااِلشارة إىل نموذج منها، قال عّز وجّل ـ بعد ذكره عّدة من االَنبياء ـ

 (2) .﴾ُأولئَِك الَِّذيَن َهَدى اّللُّ َفبُِهداُهُم اْقَتِده﴿

 :وقال يف موضع آخر

 (3) . ﴾ِمْن ُمِضلٍّ  َوَمْن هَيِْد اّللُّ َفام َلهُ ﴿

 :ثّم بنّي أّن املعصية ضاللة بقوله

 (4) . ﴾َوَلَقْدَأَضلَّ ِمنُْكْم ِجباًِل َكثرِياً ﴿

 .ياء سبيل هلا إىل االَنبفإذا كان االَنبياء مهديني هبداية اّللّ، ومن هداه اّللّ ال تتطّرق إليه الضاللة، وكانت املعصية نفس الضاللة، فينتج أّن املعصية ال

ة أدّلة، غري اّن تسع وقد أقام املتكّلمون عىل عصمة االَنبياء دالئل كثرية، فذكر املحّقق الطويس ثالثة، وأضاف إليها القوشجي دليلني آخرين، وذكر ااِلجيي (1)

 .444ـ456؛ املواقف:458؛ رشح التجريد:643بعضها ليس دلياًل عامًا، بل ُيتص بعرص النبّوة، راجع يف ذلك: كشف املراد:

 .64االَنعام: (2)

 .44الزمر: (3)

 .46يس: (4)
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 مبادَى تكّون العصمة

 :نعليها أمرا ال شّك أّن ملكة العصمة عن املعايص ال حتصل لصاحبها إالّ بلطف من اّللّ تعاىل وتوفيقه،واّلذي يعطي لاِلنسان أهلّية وصالحية للحصول

فاّنه ُيلق يف النفس وازعًا قويًا يصّده عن إرتكاب االَعامل اخلطرية، وأمثاله يف احلياة كثرية، فلو وقف أحدنا  العلم القطعي بعواقب املعايص ونتائج الطاعات: .1

ىل ك وااِلقرتاب منها. وقس ععىل أّن يف االَسالك الكهربائية طاقة من شأّنا أن تقتل من يمّسها عارية من دون عائق، فاّنه حيجم من تلقاء نفسه عن مّس تلك االَسال

 .ذلك سائر العواقب اخلطرية وإن كانت من قبيل السقوط يف أعني الناس،وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه، بحيث ال ترغد احلياة معه



خروية للمعايص االَ ُ بفإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض االَفعال يوجد تلك املصونية عن االرتكاب يف نفس العامل، فكيف بالعلم القطعي بالعواق

ثارها يف ولوازمها وآورذائل االَفعال؟ علاًم ال يداخله ريب وال يعرتيه شك، علاًم تسقط دونه احلجب فريى صاحبه رأي العني، ويلمس ملس احلس تبعات املعايص 

 :النشأة االَ ُخرى، ذاك العلم الذي قال تعاىل فيه

وُ ﴿ حيمَ َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي* َلرَتَ  (1) . ﴾نَّ اجْلَ

 :يصف هَوالء بقوله _عليه السالم  _وكأنَّ ااِلمام علّيًا 

بون»  (6«. )فهم واجلنّة كمن قد َرآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذَّ

 .4ـ  5التكاثر: (1)

 .، جاء فيها أوصاف املّتقني164ّنج البالغة: اخلطبة  (2)
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عرّب عنه بشهود ي هذا العلم الذي يعطي صاحبه مصونية كاملة عن املعايص، ليس من سنخ العلوم املتعارفة لتِّّسب إليه التخّلف، بل هو علم خاّصفوقها رّبامثّم إّن 

 : العواقب، وانكشافها كشفًا تامًا ال يبقى معه ريب، يقول العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ

ها يالعلوم يف أّن أثره العميل وهو رصف ااِلنسان عاّم ال ينبغي إىل ما ينبغي، قطعي غري متخّلف دائاًم، بخالف سائر العلوم فاّن الرصف ف إّن هذا العلم ُيالف سائر»

 (1«. )أكثري غري دائم

هـ( 864ر الفاضل املقداد السيوري )املتوىّف واحلاصل اّن للعلم مرحلة قوّية راسخة، تغلب ااِلنسان عىل الشهوات وتصّده عن فعل املعايص واآلثام وإىل هذا أشا

 :بقوله

متى حصلت يف  ّن العّفةالعصمة ملكة نفسانية متنع املّتصف هبا من الفجور مع قدرته عليه، وتتوّقف هذه امللكة عىل العلم بمثالب املعايص ومناقب الطاعات، الَ »

 (6. )«اء، ويف الطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجبًا لرسوخها يف النفس، فتصري ملكةجوهر النفس وانضاف إليها العلم التاّم بام يف املعصية من الشق

ّلقًا خاّصًا بًا نحوه، وتعحّب املعبود يمنع عن معصيته: اّن ااِلنسان إذا عرف خالقه كامل املعرفة امليسورة، واستغرق يف شهود كامله ومجاله، وجد يف نفسه انجذا .2

 ل برضاه شيئًا، ويدفعه شوق املحّبة إىل أن البه عىل نحو ال يستبد

 .144|11امليزان: (1)

 .144اللوامع ااِلهلية: (2)
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عليه  _هذا يشري ااِلمام عيل يبتغي سواه، ويصبح كّل ما ُيالف أمره ورضاه منفورًا لديه، وتلك هي درجة العصمة الكاملة، وال يناهلا إالّ االَوحدي من الناس، وإىل 

 :بقوله _السالم 

 .«ما عبدتك خوفًا من نارك، وال طمعًا يف جنتك، إّنام وجدتك أهاًل للعبادة فعبدتك»

 : _ عليه السالم _وحفيده الصادق 

 (1) .«لكنّي أعبده حّبًا له، وتلك عبادة الكرام»

 :ونتيجة هذا احلّب هو النور الذي أشار إليه قوله تعاىل

 (2).﴾ُه َوَجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْميِش بِِه يف الّناسِ َأَو َمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْينا﴿

 :والروح الذي يشري إليه قوله سبحانه

َدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ ﴿  (3) . ﴾َوَأيَّ

 :وهَوالء هم املخَلصون اّلذين ال مطمع اِلبليس يف إغوائهم مطلقاً 

تَِك الَ ُْغِوَينَُّهْم َأمْجَعنَي * إاِلّ ِعباَدَك ﴿  (4) .﴾ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ قاَل َفبِِعزَّ

 .66|44بحار االَنوار: (1)

 .164االَنعام: (2)

 .66املجادلة: (3)

 .84ـ  86ص: (4)
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 العصمة واالختيار

 .تنابه املعايص واملآثمالجيه رّبام يتوهم أّن العصمة تسلب من املعصوم احلرية واالختيار وتقهره عىل ترك املعصية، لتكون النتيجة انتفاء كّل مكرمة وحممدة تنسب إل

الق، يصّده عن شعاره عظمة اخلويدفعه اّناملعصوم قادر عىل اقرتاف املعايص بمقتىض ما ُأعطى من القدرة واحلرية، غري أّن تقواه العالية، وعلمه بآثار املعايص، واست

 .وإن كان مع ذلك قادرًا عىل قطع وتينه كام يقطع وتني عدوه ذلك؛ فهو كالوالد العطوف الذي ال يقدم عىل ذبح ولده ولو ُأعطي ملء االَرض ذهبًا،

 :يقول العاّلمة الطباطبائي



ب السالمة ن مبادَى االختيار، كطالإّن ملكة العصمة ال تغرّي الطبيعة ااِلنسانية املختارة يف أفعاله ااِلرادية وال خترجها إىل ساحة ااِلجبار واالضطرار، كيف والعلم م»

 (1«. )مائع ّما ساّمً قاتاًل من حينه، فاّنه يمتنع باختياره من رشبهإذا أيقن بكون 

نه خمالفاً ال يصدر منه لكو وهذا نظري صدور القبيح من اّللّ سبحانه، فإّنه ممكن بالذات ويقع حتت إطار قدرته، فبإمكانه تعاىل إخالد املطيع يف نار جهنّم، لكنّه

 .للحكمة، ومباينًا ملا وعد به

د شبّه قذلك فوصف العصمة موهبة تفاض عىل من يعلم من حاله أّنه باختياره ينتفع منها يف ترك القبائح، فيعّد مفخرة قابلة للتحسني والتكريم، ووعىل ضوء 

 .الشيخ املفيد العصمة باحلبل الذي يعطى للغريق ليتشّبث به فيسلم، فالغريق خمتار يف التقاط احلبل والنجاة، أو عدمه والغرق

 .144|11يزان:امل (1)
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 العصمة عن اخلطأ يف تطبيق الرشيعة و االَ ُمور العادية

اته الشخصية)مثل رتبطة بحيإّن صيانة النبي عن اخلطأ و االشتباه يف جمال تطبيق الرشيعة)مثل أن يسهو يف صالته، أو يغلط يف إجراء احلدود( واالَ ُمور العادية امل

م ّّن طرح يف علم الكالم، وطال البحث فيه بني املتكلمني، فالظاهر من االَشاعرة واملعتزلة جتويزهم السهو عىل االَنبياء يف هذا املجال، فإخطائه يف مقدار دينه للناس( ممّا 

ولكن مشهور املحّققني عىل ( 1جّوزوه يف صدور الصغائر من الذنوب، فتجويزه يف غريه أوىل، وأّما ااِلمامية، فالصدوق وُأستاذه حمّمد بن احلسن بن الوليد جّوزاه )

( الكالم يف املسألة، وأطنب يف بيان شذوذ االَخبار 4( وقد أّلف غري واحد منهم كتبًا ورسائل يف نفي السهو عن النبي، وقد فّصل العاّلمة املجليس يف البحار )6خالفه )

 (5«. )مصابيح االَنوار»(و 3« )حّق اليقني»رّب يف كتابيه: التي استند إليها القائلون بالسهو؛ وناقشها بأدّلة متعّددة السيد عبد اّللّ ُش 

دية، فإّن التفكيك بني وُأموره الفرواحلّق اّن الدليل العقيل الداّل عىل لزوم عصمة النبي يف جمال تبليغ الرسالة داّل ـ بعينه ـ عىل عصمته عن اخلطأ يف تطبيق الرشيعة 

سائر املجاالت وإن كان أمرًا ممكنًا عقاًل، لكنّه كذلك بالنسبة إىل عقول الناضجني يف االَبحاث الكالمية، وأّما عامة الناس صيانة النبي يف جمال الوحي، وصيانته يف 

 .فإّّنم غري قادرين عىل التفكيك بني تينك املرحلتني، بل جيعلون السهو يف إحدهيام دلياًل عىل إمكان تِّّسب السهو يف االَ ُخرى

 .باب الذي ينايف الغاية املطلوبة من إرسال الرسل، من أن يكون النبي مصونًا عن اخلطأ يف عاّمة املراحلفالبّد لسدِّ هذا ال

 .، ط دار الكتب ااِلسالمية، الطبعة اخلامسة645ـ643|1من ال حيّضه الفقيه: (1)

 .164ـ186|6للوقوف عىل أقواهلم راجع ااِلهليات: (2)

 .14ب، البا166ـ 64|14بحار االَنوار:  (3)

 .166ـ 163|1حّق اليقني:  (4)

 .144|6مصابيح االَنوار: (5)
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 .ااملوارد، موجود هنوممّا تقدم يظهر احلكم يف عصمة االَنبياء يف تشخيص مصالح اال َ ُمور ومفاسدها، فاّن املالك يف لزوم العصمة فيام تقّدم من املراتب و

رات  التنّزه عن املنفِّ

لغرض من ا الذنوب واخلطأ يف التبليغ وتطبيق الرشيعة واالَ ُمور العادية الزمة لاَلنبياء حّتى حيصل الوثوق التام بأقواهلم وأفعاهلم وحيصل بذلككام أّن العصمة عن 

 :بعثتهم، كذلك ينبغي تنّزههم عن كّل صفة توجب تنّفر الناس، وحتّليهم بكّل ما يوجب انجذاهبم إليهم، قال املحّقق البحراين

ص، أو خلقه كاجلذام والربينبغي أن يكون منّزهًا عن كّل أمر ينّفر عن قبوله، إّما يف خلقه كالرذائل النفسانية من احلقد والبخل واحلسد واحلرص ونحوها، أو يف »

من االَلطاف التي فيها تقريب اخللق إىل طاعته  يف نسبه كالزنا ودناءة اآلباء، الَّن مجيع هذه االَ ُمور صارف عن قبول قوله والنظر يف معجزته، فكانت طهارته عنها

 (1«. )واستاملة قلوهبم إليه

 .164قواعد املرام: (1)
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 الباب اخلامس
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 :متهيد

فنقول: ولد ـ  وآله وسلم ـاّللّ عليه  بعد الفراغ عن البحث حول النبّوة العاّمة، علينا أن نبحث عن النبّوة اخلاّصة، أعني: نبّوة نبي ااِلسالم حمّمد بن عبد اّللّ ـ صىّل 

م( وأّول ما بدأ به، دعوة أقربائه وعشريته، وبعد سنوات ـ استطاع 414م( وقام بالدعوة يف أوائل القرن السابع امليالدي )544صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ بمّكة عام )

ه دعوته إىل عموم الناس، ثّم استمّر يف ر ه سالته والناس بني مَومن به مفاد بنفسه ونفيسه، وعدّو ينابذه ويتحنّي الفرص للفتك بيف أثنائها هداية مجع من عشريته ـ وجَّ

 .ميالدي444وقتله، فلاّم أحسَّ باخلطر، غادر موطنه إىل مدينة يثرب فأقام هناك سنني عرش، إىل أن أجاب داعي املوت وذلك يف عام 

 :يدفع ااِلنسان إىل ااِلذعان بأّن هلا سامت وخصائص متتاز هبا عن غريها وهيإّن التدبر يف آثار دعوته ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ 

 .رسعة انتشارها يف أقطار العامل ااِلنساين ال سّيام بني االَ ُمم املتحّّضة، رسعة مل ير التاريخ هلا مثيالً .1

ك افرتقت عن سائر الثورات البرشية، وأصبح التمّدن ااِلسالمي حضارة إنسانية حتّفظ االَ ُّمة املَومنة عىل حضارات االَ ُمم املغلوبة واحلضارات املفتوحة، وبذل .2

 .مكتملة االَبعاد، وصانت السالف من احلضارات اليونانية والرومانية والفارسية، والتمّدن الصناعي احلديث
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موا كّل دقيق وجليل ممّا يملك .3  .ون يف سبيل نرصته وإعزازهتضحية املعتنقني لدينه وتفانيهم يف سبيله حتى قدَّ

قيقة للحقيقة أن يبحث عن حوهناك سامت للّدعوة املحّمدية وردت يف القرآن الكريم من أمّهها عاملية الرسالة، وخامتيتها، وعىل هذا فالالزم عىل املنصف املتحّري 

عىل صدق مّدعي النبّوة طرقًا ثالثة، وهي: إتيانه باملعجز، وتصديق النبي السابق هذه الدعوة وصّحة دالئلها، وقد وقفت عند البحث عن النبّوة العاّمة عىل أّن للتعّرف 

نطاقاً واسعًا  ألة ااِلعجاز تتطّلبوتنصيصه عىل نبّوته، والقرائن الداّلة عىل صدق دعواه، ونحن نسلك يف التعّرف عىل صدق اّدعاء نبّي ااِلسالم هذه الطرق، و بام اّن مس

 :البحث حول الطريقني االَخريين، فنقولمن البحث نَوّخرها عن 
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 الفصل االَّول

 بشائر خاتم الرسل يف العهدين

عد التحريف لو رجعوا إىل كتبهم ـ حّتى بإّن النبّي االَكرم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ كان حيتّج عىل اليهود والنصارى بأّنه قد ُبرّش به يف العهدين، واّن أهل الكتاب 

م كان السكوت ، بل غاية جواهببشائره فيها وتعّرفوا عليه كتعّرفهم عىل أبنائهم ، كان حيتّج هبذه الكلامت، ومل يكن هناك أي  رّد من االَحبار والرهبان يف مقابله ـ لوجدوا

 .وإخفاء الكتب وعدم نرشها بني أتباعهم

 :يقول سبحانه

قَّ َوُهْم َيْعَلُمونَ الَِّذينَآَتْيناُهُم اْلكِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكام يَ ﴿  (1) .﴾ْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم َوإِنَّ َفِريقًا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ

 .وغري ذلك من اآليات



 افلاب منفرد حثّم إّن علامء املسلمني يف االَعصار السابقة نّقبوا يف العهدين، ومجعوا البشارات الواردة فيهام، ونقل هذه البشائر يستدعي تأليف كت

 .134البقرة: (1)
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 :، وإليك نصوصها يف ااِلنجيل احلايل املرتجم إىل الّلغة العربية14، 15، 13ونحن نكتفي يف املقام بذكر بشارة وردت يف إنجيل يوحّنا يف ااِلصحاحات:

 (1االَبد. )إن كنتم حتّبوين فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من االَب فيعطيكم معّزيًا آخر ليمكث معكم إىل  .1

 (6وأّما املُعّزي، روح القدس الذي سريسله االَب باسمي، فهو يعّلمكم كّل يشء، ويذّكركم بكّل ما قلته لكم. ) .2

 (4االبتداء. )ي من ومتى جاء املعّزي الذي سأرسله أنا إليكم من االَب روح احلّقاّلذي من عند االَب ينبثق، فهو يشهد يل و تشهدون أنتم أيضًا الَّنكم مع .3

 (3لكنّي أقول لكم احلق: إّنه خري لكم أن انطلق، الَّنه إن مل انطلق، ال يأتيكم املعّزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ) .4

 (5ية. )وأّما متى جاء ذاك روح احلق، فهو يرشدكم إىل مجيع احلق، الَّنه ال يتكّلم من نفسه، بل كّل ما يسمع يتكّلم به، وُيربكم بُأمور آت .4

ذا فاملسيح برشَّ كان يتكّلم بالعربية، وعىل ه _عليه السالم  _إّن املَوّرخني أمجعوا عىل أّن االَناجيل الثالثة غري مّتى كتبت من أّول يومها باللغة اليونانية، مع أّناملسيح 

اّلذي « پاراقليطوس»واللفظ اليوناين اّلذي وضعه مكان اللفظ العربي مرّدد بني كونه « يوحنّا»بام برشَّ باللغة العربية أّوالً، وإّنام نقله إىل اليونانية كاتب ااِلنجيل الرابع 

 الذي هو« پريقليطوس»هو بمعنى املعّزي واملسيّل واملعني والوكيل، أو 

 .14، 15، اجلملتان 13إنجيل يوحّنا، ط دار الكتاب املقدس، االصحاح  (1)

 .64نفس املصدر: اجلملة  (2)

 .در السابق نفسهاملص (3)

 .4، اجلملة 14املصدر السابق: االصحاح  (4)

 .14نفس املصدر: اجلملة  (5)
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 زل عىل احلوارّيني يف يوم اخلميسبمعنى املحمود اّلذي يرادف أمحد، ومرتمجوا إنجيل يوحنّا ومفِّّسوه يرّصون عىل االَّول، واّدعوا اّن املراد منه روح القدس، و اّنه ن

 .املسيح، كام ذكر تفصيله يف كتاب أعامل الرسل، وزعموا أّّنم بذلك خلعوا املسلمني عن السالح الذي كانوا حيتّجون به عليهم بعد فقدان

 :ومع ذلك فهناك قرائن داّلة عىل أّن املبرشَّ به هو الرسول االَعظم، ال روح القدس



 . روح القدس النحصاره يف واحد، بخالف االَنبياء فإّّنم جييئون واحدًا بعد اآلخرو هذا ال يناسب كونه نظري« آخر»ألف. اّنه وصف املبرشَّ به بلفظ 

 .وهذا يناسب نبّوة النبي اخلاتم اّلتي ال تنسخ« ليمكث معكم إىل االَبد:»ب: اّنه نعته بقوله 

ة عىل وشك بعد فرتة من رسالة النبّي السابق بعد أن تصري الرشيعة السابق يناسب أن يكون املبرشَّ به نبّيًا يأيت« وأّما املعّزي روح القدس اّلذي سريسله الخ»ج: قوله: 

ر باملنيّس، وأّما لو كان املراد هو روح القدس فقد نزل عىل احلوارّيني بعد مخسني ي يظّن باحلوارّيني ومًا من فقد املسيح، أفاالضمحالل واالندثار، فيأيت النبّي الالحق يذكِّ

 هذه املدة اليسرية؟نسيان تعاليم املسيح يف 

اّنه فيناسب أن يكون املبرشَّ به نبّيًاحيث علَّق جميئه بذهابه، وذلك المتناع سيادة رشيعتني خمتلفتني عىل ُأّمة واحدة، وأّما روح القدس « الَّنه إن مل أنطلق الخ»قوله: 

 (1لتبليغ. )حسب ترصيح إنجيل مّتى ولوقا نزل عىل احلوارّيني عندما بعثهم املسيح للتبشري وا

 .11، اجلملة 14، اجلملة االَ ُوىل وما بعدها؛ وإنجيل لوقا: االصحاح 14الحظ إنجيل متى: االصحاح (1)
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لرسول ايناسب مع كون املبرشَّ به نبّيًا خامتًا، صاحب رشيعة متكاملة ال يتكّلم إالّ بام يوحى إليه، وهذه كّلها صفات « ومتى جاء ذاك، روح احلّق الخ»د: قوله: 

 .االَكرم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ

املبرشَّ به، هوا لنبّي االَكرم ال روح القدس، وهناك قرائن ُأخرى ذكرها املحّققون من املسلمني تركنا « املعّزي»فجميع هذه القرائن تشهد بوضوح عىل أّن املراد من 

 (1ذكرها لغرض االختصار. )

موسى الرضا ـ عليهام الّسالم ـ احتّج عىل اجلاثليق النرصاين، ورأس اجلالوت اليهودي بام ورد يف العهدين من البشارة بالنبّي اخلاتم  وجدير بالذكر اّن ااِلمام عيل بن

 (6وُأّمته. )

ف بااِلسالم ولقِّب بـ146ـ146|5راجع أنيس االَعالم يف نرصة ااِلسالم: (1)  .هـ1444تويّف سنة « مفخر ااِلسال»؛ كان مَوّلفه قّسيسًا نرصانيًا ترشَّ

 .45، الباب 365ـ 364راجع التوحيد للصدوق:  (2)
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 الفصل الثاين

ة  القرائن الدالَّة عىل نبوَّ

 الرسول االَعظم

م هو اّن قيرص الروة من الطرق التي يستكشف هبا صدق دعوى مّدعي النبّوة، هي الفحص عن القرائن والشواهد الداخلية واخلارجية، وقد ذكرنا يف النبّوة العامّ 

 :أّول من اعتمد هذا االَ ُسلوب، وُأصول هذه القرائن يف املقام عبارة عن االَ ُمور التالية



 ألف. سريته النفسية واخللقية قبل الدعوة

ه لوال ُحنْكة فّض نزاعاهتم، فالتاريخ يروي انّ  وكان حمّلثقة واعتامد العرب يف« االَمني»كفى يف إرشاق سريته ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ قبل النبّوة اّنه كان يدعى 

السيل ـ  كعبة ـ التي هدمهاالرسول يف حادثة وقعت بني العرب يف مّكة، وإمجاعهم عىل قبول قضائه، لسالت دماَوهم وهلكت نفوسهم، وذلك اّّنم ملّا بلغوا يف بناء ال

 ريد أن ترفعه إىل موضعه دونموضع الركن، اختصموا يف وضع احلجر االَسود مكانه، كّل قبيلة ت
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 .االَ ُخرى، حتى ختالفوا واستعدوا للقتال، فمكثت قريش عىل ذلك أربع ليال أو مخسًا، تفّكر يف خملص من هذه الورطة

جد، ختتلفون فيه، أّول من يدخل من باب هذا املسثّم إّن أبا ُأمّية بن املغرية، الذي كان أسّن قريش كّلها، اقرتح عليهم اقرتاحًا، فقال: يا قريش، اجعلوا بينكم فيام 

أخربوه اخلرب فلام انتهى إليهم و« هذا االَمني رضينا، هذا حمّمد»يقيض بينكم فيه، ففعلوا، فكان أّول داخل عليهم رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ فلاّم رأوه قالوا: 

 :فيه بيده، ثّم قال قال ص: هلّم ثوبًا، فُأيت به فأخذ الركن، فوضعه

 (1«. )لتأخذ كّل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه مجيعًا، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثّم بنوا عليه كام أرادوا

 ب. الظروف التي فيها نشأ واّدعى النبّوة

غارقًا إىل آذانه يف عبادة احلجارة واالَوثان، والفساد الذريع يف االَخالق، يظهر يف شيوع الصورة العاّمة اّلتي يمكن رسمها عن العرب اجلاهليني، اّنه كان جمتمعًا 

 .ّرخون وال حاجة للتفصيلالقامر والزنا، ووأد البنات، وأكل امليتة، ورشب الدم، والغارات الثأرية، وغري ذلك من التقاليد واالَعامل السّيئة التي نقلها املوَ 

عارف، تضاّد مصىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ وليد هذه البيئة املتدهورة، نشأ وترعرع فيها، وقىض أربعني عامًا بينهم،فإذا به قد بعث بُأصول وآداب ووالنبّي االَكرم ـ 

 .ما كان سائدًا يف تلك البيئة، فلو كان هو يف تعاليمه مستمّدًا من بيئته، لكان قد تأّثر هبا ولو يف بعض هذه التقاليد

 .618ـ 614|3؛ الكايف للكليني:166ـ 166|1لسرية النبوية البن هشام:ا (1)
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 ج. املفاهيم التي تبنّاها ودعا إليها

وقّرر نقص وعيب، سبحانه عن كلّ جاء الرسول االَعظم بمفاهيم راقية يف مجيع شَوون احلياة البرشية، ففي جمال املبدأ واملعاد دعا إىل التوحيد، ونبذ الوثنية وتنزهيه 

 :اىلزمن،وقوهلم كام حكاه اّللّ تعاّناملوت ليس بمعنى ختم احلياة، وإّنام هو نافذة للحياة االَبدّية، وأين هذا من مفاهيم الرشك والوثنّية التي كانت سائدة يف ذلك ال

ْهرُ ﴿ ْنيا َنُموُت َوَنْحيا َوما هُيْلُِكنا إاِلَّ الدَّ  (1) . ﴾ ما ِهَي إاِلّ َحياُتنَا الد 

 :وة يف الدين وقالويف حقل االَخالق والتعاون والتآلف االجتامعي، زرع يف حميط البغضاء واحلقد بذور املحّبة واملَواساة، وجعل أبناء املجتمع الواحد إخ

 (2) . ﴾إِنَّام املُوَ ِْمنُوَن إِْخَوةٌ ﴿



وان، وأين هذا من املامرسات االَخالقية القبيحة الرائجة بني العرب يف تلك وأرسى أركان ااِلحسان والعدالة ااِلجتامعية، وحّذر عن الفواحش والبغي والعد

 الظروف؟

حرمة الربا اّلذي ه نادى بويف احلقل االقتصادي، جاء بُأصول ومفاهيم بنى عليها بنيانًا حمكاًم من الترشيعات االقتصادية يف خمتلف أبواب املعامالت، فمن ذلك انّ 

 .ة العربيةكان الشغل الشاغل يف اجلزير

 :وإىل هذا أشار جعفر بن أيب طالب يف مقالة ألقاها إىل ملك احلبشة فقال

شاء واملنكر ء ذي القربى وّنانا عن الفحأهّيا امللك بعث اّللّ فينا نبّيًا أمرنا بخلع االَنداد وترك االستقسام باالَزالم، وأمرنا بالصالة والزكاة والعدل وااِلحسان وإيتا»

 (4«. )والبغي

 .63اجلاثية: (1)

 .14احلجرات: (2)

 .643|3ـ4جممع البيان: (3)
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 د. االَساليب التي اعتمدها يف نرش دعوته

افعة حتى لو كانت مفيدة ون إّن منطق النبّي االَكرم ومسلكه ـ كغريه من االَنبياء ـ هو شّق الطريق عىل ّنج الصدق والعدل و التحّرز عن التذّرع بوسائل غري حّقة

 .الَهدافه الشخصّية، بل كان يناهضها ليستقيم الناس عىل جاّدة الواقع واحلّق 

 هـ. أثر رسالته يف تغيري البيئة التي ظهر فيها

زيد عىل ثالث مّدة ال تآنذاك، يف  إّن ااِلملام العابر بأحوال العرب يف شبه اجلزيرة العربّية، يكفي يف إثبات اّن الثورة العارمة عىل التقاليد والعادات السائدة هناك

يشء  ملتعارفة، وهذا إن دّل عىلوعرشين سنة وُصنع ُأّمة متحّّضة منها، يف هذه الربهة الوجيزة من الزمن، أمر يستحيل حتّققه عن طريق االَسباب العادّية واالَساليب ا

 .مقاصدهفإّنام يدّل عىل أّنوراء هذه الثورة، إمدادات غيبية، نرصت الثائر يف مجيع مواقفه و

 :يصف وضع العرب اجلاهلّيني يف بعض خطبه ويقول _عليه السالم  _وهذا ااِلمام عيل بن أيب طالب 

 (1«. )وأنتم معرش العرب عىل رّش دين ويف رّش دار... تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، االَصنام فيكم منصوبة، واآلثام بكم معصوبة»

 وصاف، حتّولت إىل ُأّمة عاملة أرست قواعد احلضارة ااِلنسانية يف مّدة قصرية، ومل يتحّقق ذلك إالّ يف ظّل العناياتفهذه االَ ُّمة عىل هذه احلال وهذه االَ 

 .64ّنج البالغة: اخلطبة  (1)
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ة عني الرسول الزهراء البتول   :بعد رحلة أبيها يف مسجد املدينة حيث قالتيف خطبة ألقتها  _عليها السالم  _ااِلهلية وااِلمدادات الغيبية، وإىل هذا أشارت قرَّ

ا؛ فأنار ،عابدة الَوثاّنا، منكرة ّللّ مع عرفاّنابتعثه اّللّ إمتامًا الَمره، وعزيمة عىل إمضاء حكمه، وإنفاذًا ملقادير حتمه؛ فرأى االَ ُمم فرقًا يف أدياّنا، ُعّكفًا عىل نرياّنا»

ـرهم من  اّللّ بمحّمد ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ ظلمها وكشف عن القلوب هُبمها، وجىّل عن االَبصار غممها؛ وقام يف الناس باهلداية، فأنقذهم من الغواية، وبصَّ

 (1«. )العامية، وهداهم إىل الدين القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيم

د عىل أّن الداعي كان صادقًا يف دعوته، حمّقًا يف نبوته، وهذا الطريق قابل للبسط هذه دراسة إمجالية للّدعوة املحّمدية، وتبيني القرائن املوجودة فيها، والكّل يشه

 .هاروااِلسهاب ففي وسع املحّققني يف احلياة النبوية، أن يشّقوا هذا الطريق بشكل ُمسهب، حتى يتجىّل صدق دعوته جتيّل الشمس يف رائعة الن

 .، ط نرش املرتىض، مشهد66االحتجاج للطربيس:  (1)

 
304 

 
305 

 الفصل الثالث

 ااِلعجاز البياين للقرآن الكريم

حث عن حن نقترص بالبقد ضبط التاريخ اّنه كانت لنبي ااِلسالم معاجز كثرية يف مواقف حاسمة غري اّنه كان يرّكز عىل معجزته اخلالدة وهي القرآن الكريم، ون

 :هذه املعجزة اخلالدة فنقول

 :يكون الدين اخلالد مقرونًا باملعجزة اخلالدة حتى تتّم احلجة عىل مجيع االَجيال والقرون إىل أن تقوم الساعةإّن احلكمة ااِلهلية اقتضت أن 

ُسلِ ﴿ ٌة َبْعَد الر   (1) . ﴾لَِئاّل َيُكوَن لِلنّاِس َعىَل اّللِّ ُحجَّ

 بل تكون

ُة اْلبالَِغةُ ﴿ جَّ  (2) . ﴾ّللِّ احْلُ

 .عىل الناس يف كّل زمان ومكان

 للقرآن يف جمايل اللفظ واملعنى كيفية خاّصة يمتاز هبا عن كّل كالمإّن 

 .45النساء: (1)

 .136االَنعام: (2)
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 قرن اخلامس عرشسواه، سواء أصدر من أعظم الفصحاء و البلغاء أو من غريهم، وهذا هو الذي ملسه العرب املعارصون لعرص الرسالة، ونحن نعيش يف بدايات ال

 :النبي، ونّدعي اّن القرآن مل يزل معجزًا إىل اآلن، واّنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويَوتى بمثله أبدًا، غري اّن اِلثباته مسلكنيمن هجرة 

 .االَّول: املراجعة إىل أهل اخلربة ممّن يعّدون من صميم أهل اللغة العربية

 .الثاين: التعّرف عليه باملبارشة والتحليل

 :ك االَّول هنا لغرض االختصار، فنقولونحن نكتفي باملسل

 اعرتاف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياين

د ضبط وبلغائهم. اّن التاريخ قإّنام نرّكز البحث عليه يف املقام راجع إىل ااِلعجاز البياين للقرآن الذي كان هو حمور ااِلعجاز يف عرص النزول وعند فصحاء اجلزيرة 

 :حاء العرب هبذا االَمر نشري إىل نامذج منهااعرتاف جمموعة كبرية من فص

 ألف. الوليد بن املغرية

ه سمع ًا خمتارًا، يروي التاريخ انّ كان الوليد بن املغرية شيخًا كبريًا و من حّكام العرب يتحاكمون إليه يف ُأمورهم وينشدونه االَشعار، فام اختاره من الشعر كان مقّدم

 :( ملّا سمع ذلك قام حتى أتى جملس قومه بني خمزوم فقال1النبي ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ ) آيات من القرآن عندما كان يتلوها

ُْم  (1)  . (َأصحاُب النارِ وهي ست آيات من أّول سورة املَومن، من قوله تعاىل )حم* َتنِْزيُل اْلكِتابِِمَن اّللِّ اْلَعزْيِز الَعلِيم( إىل قوله:)َأّنَّ
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فله ملغدق، واّنه ليعلو وما سمعت من حمّمد آنفًا كالمًا ما هو من كالم ااِلنس وال من كالم اجلّن، واّن له حلالوة، واّنعليه لطالوة، واّن أعاله ملثمر، واّن أس واّللّ لقد»

 (1«. )ُيعىل عليه

 ب. عتبة بن ربيعة

 :( فرجع إىل أصحابه وقال هلم6عليه وآله وسلم ـ عليه )سمع عتبة بن ربيعة آيات من الذكر احلكيم تالها رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ 

 (4«. )منه نبأ عظيم إيّن قد سمعت قوالً واّللّ ما سمعت مثله قط، واّللّ ما هو بالشعر، وال بالسحر، وال بالكهانة،... فواّللّ ليكونّن لقوله اّلذي سمعت»

 ج. ثالثة من بلغاء قريش

 :برتك سامع القرآن وااِللغاء عند قراءته يف قوله حيكي لنا القرآن اّن املرشكني تواصوا

ُكْم َتْغلُِبونَ ﴿  (4).﴾َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا هِلَذا اْلُقرآِن َوالَغوا فِيِه َلَعلَّ



 الء ثالثة من بلغاء قريشومع ذلك فُأولئك اّلذين كانوا مبدًأ لردع الشباب عن سامع القرآن قد نقضوا عهدهم لشّدة التذاذهم من سامعه، فهوَ 

 .484|14ـ6جممع البيان: (1)

 .وهي سبع وثالثون آية من سورة فصلت (2)

 .، والقصة طويلة ذكرنا موضع احلاجة منها663ـ664|1السرية النبوية البن هشام: (3)

 .64فصلت: (4)
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خرجوا ليلة ليستمعوا كالم رسول الّلهص وهو يصّلـي من الليل يف بيته، فأخذ وأرشافهم وهم: أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل بن هشام، واالَخنس بن رشيق، 

 :هم لبعضوقال بعضكّل رجل منهم جملسًا يستمع فيه، وكّل ال يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر، تفّرقوا، فجمعهم الطريق فتالقوا 

 (1«. )يف نفسه شيئًا، ثّم انرصفواال تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم الَوقعتم »

 .ولكن عادوا يف ليلتني ُأخرتني بمثل ذلك

 .وما هذا إالّ الَّن القرآن كان كالمًا خاّلبًا لعذوبة ألفاظه وبالغة معانيه، رائعًا يف نظمه وُأسلوبه، ومل يكن له نظري يف أوساطهم

 د. الطفيل بن عمر الدويس

ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ لصّد تأثري القرآن، منع شخصّيات املرشكني من لقاء الرسول و من تلك الشخصيات الطفيل،  من احلبائل التي سلكها أعداء النبي

فوه من سامع كالم النبي وبالغوا يف  اّللّ ما زالوا وذلك، يقول الطفيل: فوكان رجاًل رشيفًا شاعرًا لبيبًا، فقد قدم مّكة ورسول اّللّ هبا فمشى إليه رجال من قريش و خوَّ

عند الكعبة،   قائم يصيّل يب حتى أمجعت أن ال أسمع منه شيئًا وال ُأكّلمه، حتى حشوت يف ُأذين حني غدوت إىل املسجد كرسفًا... فغدوت إىل املسجد، فإذا رسول اّللّ 

القبيح،  ل ُأّمي، واّللّ ايّن لرجل لبيب، شاعر، ما ُيفى عيّل احلسن منفقمت منه قريبًا فأبى اّللّ إالّ أن يسمعني بعض قوله فسمعت كالمًا حسنًا، فقلت يف نفيس واثك

 فام يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان الذي يأيت به حسنًا قبلته

 .415|1السرية النبوية: (1)
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 :عليه فقلتوإن كان قبيحًا تركته، فمكثت حتى انرصف رسول اّللّ إىل بيته، فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت 

معته إالّ أن يسمعني قولك فسيا حمّمد إّن قومك قد قالوا يل كذا وكذا، فواّللّ ما برحوا ُيّوفونني أمرك حتى سددت ُأذين بكرسف، لئاّل أسمع قولك، ثّم أبى اّللّ »

 .قوالً حسنًا، فأعرض عيلَّ أمرك



سالم وتال عيلَّ القرآن، فال واّللّ ما سمعت قوالً قّط أحسن منه، وال أمرًا أعدل منه، فأسلمت وشهدت قال: فعرض عيلَّ رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ ااِل 

 (1«. )شهادةاحلّق 

 هـ. القرآن وُأسلوبه املعجز

 :االَساليب السائدة يف كالم العرب عرص نزول القرآن، كانت ترتّدد بني االَساليب التالية

 .متداوالً يف املكاملات اليومية ومل يكن خمتّصًا بطائفة منهم ُأسلوب املحاورة وهو اّلذي كان .1

أهّيا الناس إسمعوا وعوا، من عاش »ُأسلوب اخلطابة وهو االَ ُسلوب الرائج بني خطباء العرب وبلغائهم، منها ما ألقاه قّس بن ساعدة يف سوق عكاظ وقال:  .2

، وسامء ذات أبراج، ونجوم تزهر،وبحار تزخر، وجبال مرساة، وأرض مدحاة، وأّنار جمراة، اّن يف مات، ومن مات فات، وكّلام هو آت آت، ليل داج، وّنار ساج

 (6السامء خلربًا، واّن يف االَرض لعربًا، ما بال الناس يذهبون وال يرجعون، أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ )

 .484ـ486|1السرية النبوية : (1)

 .148|1؛ البيان والتبيني للجاحظ:163؛ إعجاز القرآن لعبد القاهر اجلرجاين:616|1صبح االَعشى للقلقشندي:  (2)
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 .ويرى هذا االَ ُسلوب يف خطب النبي وعيل ـ عليهام الّسالم ـ يف مواقف خمتلفة

 .ُأسلوب الشعر، وهو االَ ُسلوب املعروف املبني عىل البحور املعروفة يف العروض .3

 .املتكّلف، وهو كان يتداوله الكهنة والعّرافونُأسلوب السجع  .4

الَ ُسلوب القرآين لكّن القرآن جاء بصورة من صور الكالم عىل وجه مل تعرفه العرب، وخالف بُأسلوبه العجيب أساليبهم الدارجة ومناهج نظمهم ونثرهم، اّن ا

 :ه، وقد رّكز القايض الباقالين عليه و حرص وجه إعجازه فيه، وقالالذي تفّرد به، كان أبني وجه من وجوه ااِلعجاز يف نظر الباحثني عن إعجاز

«. تهمل يمكنهم معارضوجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والرتصيف، و اّنه خارج عن وجه النظم املعتاد يف كالم العرب ومبائن الَساليب خطاباهتم، وهلذا »

(1) 

عظم هو وجود البون الشاسع بني ُأسلوب القرآن وُأسلوب احلديث النبوي، فمن قارن آية من القرآن الكريم مع وممّا يدّل عىل أّن القرآن ليس كالم النبّي االَ 

ام ، بينن عامل آخر عىل ضمري النبياالَحاديث القطعية الصادرة منه ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ أحّس بمدى التفاوت بني االَ ُسلوبني، وهذا يدّل عىل أّن القرآن نزل م

 .احلديث الذي تكّلم به النبي من إنشاء نفسه

 :مثاًل يقول الرسول ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ يف وصف الغفلة عن اآلخرة

 .«وكأّن املوت فيها عىل غرينا كتب، وكأّن احلّق فيها عىل غرينا وجب، وكأّن الذي نشّيع من االَموات سفر، عاّم قليل إلينا يرجعون»



 :احلديث يف هذا املجال، وأّما ُأسلوب القرآن فهو هكذاهذا ُأسلوب 

 .8|3ااِلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:  (1)
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يواُن لو كانوا يعَلُمونَ ﴿ ٍي احْلَ ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ الّداَر اآلِخَرَة هَلِ ْنيا إاِلّ هَلْ  (1) . ﴾َوما هِذِه احَلياُة الد 

فيها التفاوت بوضوح بني االَ ُسلوبني وهو مالحظة خطب الرسول االَعظم عندما ُيطب ويعظ الناس بأفصح العبارات وأبلغها، وهناك نوع آخر من املقارنة يتجىّل 

 .ثّم يستشهد يف ثنايا كالمه بآي من الذكر احلكيم، فعندها يلمس البون الشاسع بني االَ ُسلوبني

يا معرش قريش إّن اّللّ قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء، الناس من آدم وآدم خلق من »خطب النبّي االَكرم يوم فتح مّكة يف املسجد احلرام فقال: 

 :تراب

َا النّاُس إِّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم عِ ﴿  (3) . (2) ﴾نَْد اّللِّ َأْتقاُكمْ َأهي 

 .43العنكبوت: (1)

 .14احلجرات: (2)

 .164|4؛ تاريخ الطربي: 644|4السرية النبوية البن هشام: (3)
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 الفصل الرابع

 نقد مذهب الرصفة

بديع. الفريد واالَ ُسلوب ال الرأي السائد بني املسلمني يف إعجاز القرآن هو كونه يف الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البالغة مع ما له من النظم

حاق ظام، وتبعه أبو إسوهناك مذهب آخر نجم يف القرن الثالث اشتهر بمذهب الرصفة وإليه ذهب مجاعة من املتكّلمني، وأقدم من نسب إليه هذا القول أبوإسحاق الن

نه غريه، وإن حكي ع« أوائل املقاالت»من ااِلمامية الشيخ املفيد يف النصيبي، وعباد بن سليامن الصيمري، وهشام بن عمرو الفوطي وغريهم من املعتزلة؛ واختاره 

ن سنان اخلفاجي واب« االقتصاد»والشيخ الطويس يف رشحه جلمل السيد، وإن رجع عنه يف كتابه « املوضح عن جهة إعجاز القرآن»والسيد املرتىض يف رسالة أسامها بـ

 .«رّس الفصاحة»هـ( يف كتابه343)املتوىّف 

، وإّنام العجز هذا املذهب هو اّنه ليس ااِلتيان بمثل القرآن من حيث الفصاحة والبالغة وروعة النظم وبداعة االَ ُسلوب خارجًا عن طوق القدرة البرشيةوحاصل 

 حال بني فصحاء العرب واهلزيمة يف حلبة املبارزة الَمر آخر وهو حيلولته سبحانه بينهم وبني ااِلتيان بمثله، فاّللّ سبحانه الَجل إثبات التحّدي،
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 .وبلغائهم وبني ااِلتيان بمثله

 :وقد أورد عليها وجوه من النقاش وااِلشكال نكتفي بذكر ثالثة منها

 :هاالَّول: اّن املتبادر من آيات التحّدي اّن القرآن يف ذاته متعال، حائز أرقى امليزات وكامل املعجزات حتى يصّح أن يقال يف حّقه بأنّ 

 (2) .(1) ﴾َظهرياً اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هذا اْلُقرآن الَيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض  َلئِنِ ﴿

ر عجب بام ليس يف حسباّنم، ولكان ذلك مثا الثاين: لو كان عجز العرب عن املقابلة لطارَى مباغت أبطل قواهم البيانية، الَ ُثر عنهم أّّنم حاولوا املعارضة ففوجئوا

 (4هلم، والَعلنوا ذلك يف الناس، ليلتمسوا العذر الَنفسهم وليقّللوا من شأن القرآن يف ذاته. )

ثر عن فصاحته كام أ الثالث: لو كان الوجه يف إعجاز القرآن هو الرصفة كام زعموا، ملا كانوا مستعظمني لفصاحة القرآن، وملا ظهر منهم التعجب لبالغته وحسن

وحسن مواضع  معهم من لطيف التأليفالوليد بن املغرية، فإّن املعلوم من حال كّل بليغ فصيح سمع القرآن يتىل عليه، اّنه يدهش عقله وحيري لّبه وما ذاك إالّ ملا قرع مسا

ة، فلو كان كام زعمه أهل الرصفة مل يكن للتعجب  من فصاحته وجه، فلاّم علمنا بالّضورة إعجاهبم بالبالغة، دلَّ عىل فساد الترصيف يف كّل موعظة وحكاية كّل قصَّ

 (3هذه املقالة. )

 .88ااِلرساء: (1)

 .61ُانظر بيان إعجاز القرآن: (2)

 .413|6الحظ مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين: (3)

 .446ـ464|6يف ااِلهليات:، وهناك مناقشات ُأخرى عىل نظرية الرصفة مذكورة 463ـ 464|4الطراز:  (4)
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صوى واالَ ُسلوب والَجل وهن هذه النظرية، صار السائد بني املسلمني عامة وأكابر الشيعة خاصة، كون القرآن معجزًا من حيث الفصاحة العليا والبالغة الق

 :من سورة ااِلرساء 88ية هـ( يف تفسري اآل538البديع، وزيادة يف إيضاح احلال نورد ما ذكره الشيخ الطربيس املتوىّف )

( اآلية) ن   .ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجْلِ

 :قال



ونه يف الطبقة هو عليها من كاملراد اّنه لئن اجتمعت اجلّن وااِلنس متعاونني متعاضدين، عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن يف فصاحته وبالغته ونظمه عىل الوجوه التي »

 والدرجة القصوى من حسن النظم وجودة املعاين وهتذيب العبارة واخللو من التناقض، واللفظ املسخوط، واملعنى املدخول عىل حدٍّ يشكل عىلالعليا من البالغة، 

 (1«. )عاون الشعراء عىل بيت شعرام يتالسامعني ما بينهام من التفاوت، لعجزوا عن ذلك و مل يأتوا بمثله:)َوَلْو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظهريًا( أي معينًا عىل ذلك مثل

 .348|4ـ5جممع البيان: (1)
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 الفصل اخلامس

 إعجاز القرآن من جهات ُأخرى

يف الكالم،  ةواقفاً عىل فنون البالغقد تعّرفت عىل ااِلعجاز البياين للقرآن الكريم، غري اّن له جهات ُأخرى من ااِلعجاز ال ُيتّصفهمها بمن كان عارفاً باللغة العربية و

 :وهذه العمومية يف ااِلعجاز هي التي يدل عليها قوله تعاىل

 (1) . ﴾ْم لَِبْعٍض َظهرياً ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هذا اْلُقرآن الَيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضهُ ﴿

وجزالة ُأسلوبه فقط مل يتعّد التحّدي العرب العرباء، وقد قرع باآلية أسامع ااِلنس واجلن، فإطالق التحّدي عىل الثقلني ليس فلو كان التحّدي ببالغة بيان القرآن 

م، وللسياسيني يف ني يف تقنينهنإالّ يف مجيع ما يمكن فيه التفاضل يف الصفات، فالقرآن آية للبليغ يف بالغته وفصاحته، و للحكيم يف حكمته، وللعامل يف علمه، و للمقنّ 

 :سياستهم، وجلميع العاملني فيام ال ينالونه مجيعًا كالغيب وعدم االختالف يف احلكم والعلم والبيان، وإليك فيام ييل بيان تلك اجلهات

 .88ااِلرساء: (1)
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 عدم التناقض واالختالف .1

 :قالممّا حتّدى به القرآن هو عدم وجود التناقض واالختالف يف آياته حيث 

 (1) . ﴾َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقرآَن َوَلْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اّللِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلفًا َكثرِياً ﴿

 :توضيح ذلك

 االَمس، وهناك كلمة قّيمة للكاتبأّن ااِلنسان جبل عىل التحّول والتكامل، فهو يرى نفسه يف كّل يوم أعقل من سابقه واّن ما صنعه اليوم أكمل وأمجل ممّا أتى به 

 :هـ( يقول فيها564الكبري عامد الدين أيب حمّمد بن حامد ااِلصفهاين )املتوىّف 



 أفضل ولو ترك هذا لكانإيّن رأيت اّنه ال يكتب إنسان كتابًا يف يومه، إالّقال يف غده لو غرّي هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان »

 .هذا من جانب« مجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرشأ

م ورّضاء وحرب وسلومن جانب آخر، اّن القرآن نزل نجوماً يف مّدة تقرب من ثالث و عرشين سنة يف فرتات خمتلفة وأحوال متفاوتة من ليل وّنار، وحّض وسفر، 

 .ّن هذه االَحوال تَوّثر يف الفكر والتعّقلورّساء وشّدة ورخاء، ومن املعلوم ا

ات والقصص وغري عيومن جانب ثالث، اّن القرآن قد تعّرض ملختلف الشَوون وتوّسع فيها أحسن التوسع، فبحث يف ااِلهلّيات واالَخالقيات والسياسيات والترشي

 ذلك، ممّا يرجع إىل اخلالق وااِلنسان واملوجودات العلوية

 .86النساء: (1)
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 .والسفلية

 ومع ذلك كّله ال جتد فيه تناقضًا واختالفًا، أو شيئًا متباعدًا عند العقل والعقالء،

ه اّن املتكلم كم فيه مرور به ليس ممّن حي بل ينعطف آخره عىل أّوله، و ترجع تفاصيله وفروعه إىل ُأصوله و عروقه، اّن مثل هذا الكتاب، يقيض الشعور احلّي يف حقِّ

 .ويتأثر بالظروف واالَحوال، فال يكون إالّ كالمًا إهليًا ووحيًا ساموياً االَّيام 

 الذي حّد االختالف الكثري ثّم إّن كلمة )َكثرِيًا( وصف توضيحي ال احرتازي، واملعنى: لو كان من غري اّللّ لوجدوا فيه اختالفًا، وكان ذلك االختالف كثريًا عىل

 (1، وال هتدف اآلية إىل أّن املرتفع عن القرآن هو االختالف الكثري دون اليسري. )يوجد يف كلِّ ما هو من عند غري اّللّ

 ااِلخبار عن الغيب .2

ء فإّنام يدّل ر إن دلَّ عىل يشإّن يف القرآن إخبارًا عن شَوون البرش يف مستقبل أدواره وأطواره، وإخبارًا بمالحم وفتن وأحداث ستقع يف مستقبل الزمن، وهذا ااِلخبا

صدق  قتضيان خالفها، مع أّنهعىل كون القرآن كتابًا سامويًا أوحاه سبحانه إىل أحد سفرائه الذين ارتضاهم من البرش، الَّنه أخرب عن حوادث كان التكّهن والفراسة ي

برموز  نجمني، فإّن دأهبم هو التعبري عن أحداث املستقبليف مجيع أخباره، وال يمكن محلها عىل ما حيدث باملصادفة، أو عىل كوّنا عىل غرار أخبار الكهنة والعّرافني وامل

 :وكنايات حتى ال يظهر كذهبم عند التخّلف، وهذا بخالف أخبار القرآن فإّنه ينطق عن االَحداث بحامس ومنطق قاطع، وإليك االَمثلة

 .64|5الحظ امليزان للسيد العاّلمة الطباطبائي )قّدس رّسه( : (1)
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 :بعجز البرش عن معارضة القرآن: قال سبحانهألف. التنّبَو 

 (1) . ﴾ْم لَِبْعٍض َظهرياً ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هذا اْلُقرآن الَيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضهُ ﴿



 :وقال أيضاً 

ْلنا َعىل ﴿  (2) . ﴾...ا َوَلْن َتْفَعُلواَعْبِدنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه واْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اّللِّ إِْن ُكنُْتم صاِدقنَي*َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوَوإِْن ُكنُْتْم يف َرْيٍب مِمّا َنزَّ

ي َو إىل احلال، فعىل أي مصدر اعتمد النبي يف هذا التحّد ترى يف هذه اآليات التنّبَو الواثق بعجز اجلن وااِلنس عن معارضة القرآن عجزًا أبديًا، وقد صدق هذا التنبّ 

 غري ااِلحياء إليه من جانبه تعاىل؟

 :ب. التنّبَو بانتصار الروم عىل الفرس: قال سبحانه

ْوُم* يف َأْدَنى االَ َْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن* يف بِْضِع ِسننَي ّللِّ االَ َ﴿  (3) . ﴾ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيوَمئٍِذ َيْفَرح املُوَ ِْمنُونَ آمل*ُغلَِبِت الر 

م، فاغتّم املسلمون لكوّنا هزيمة 413ينقل التاريخ اّن دولة الروم ـ وكانت دولة مسيحية ـ اّنزمت أمام دولة الفرس ـ و هي وثنية ـ بعد حروب طاحنة بينهام سنة 

 :املرشكون، وقالوا للمسلمني بشامتةلدولة إهلية أمام دولة وثنّية وفرح 

 .88ااِلرساء: (1)

 .63ـ64البقرة: (2)

 .3ـ1الروم:  (3)
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 .رس الرومإّن الروم يشهدون أّّنم أهل كتاب وقد غلبهم املجوس، وأنتم تزعمون أّنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي ُأنزل عليكم فسنغلبكم كام غلبت الف

الكريامت تنبَى بأّن هزيمة الروم هذه سيعقبها إنتصار هلم يف بضع سنني، وهي مّدة ترتاوح بني ثالث سنوات وتسع، تنّبَو بذلك، و فعنذ ذلك نزلت هذه اآليات 

 رض( ، والَّن دولةدَنى االَ َكانت املقدمات واالَسباب عىل خالفه، الَّن احلروب الطاحنة أّنكت الدولة الرومانية حتى غزيت يف عقر دارها كام يدّل عليه قوله:)يف أَ 

 .م466فانترص الروم سنة  الفرس كانت دولة قوّية منيعة، وزادها االنتصار االَخري قّوة ومنعة، ولكّن اّللّ تعاىل أنجز وعده وحّقق تنّبَو القرآن يف بضع سنني،

 :ج. التنّبوء بالقضاء عىل العدو قبل لقائه: قال سبحانه

قَّ َوإِْذ َيِعُدُكُم اّللُّ إِْحَدى ال﴿ ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اّللُّ َأْن حُيِقَّ احْلَ وَن َأّن َغرْيَ ذاِت الشَّ ا َلُكْم َوَتَود   َأّنَّ
 (1).﴾بَِكلاِمتِِه َوَيْقَطَع دابَِر اْلكافِرينَ ّطائَِفَتنْيِ

 :واستئصال شأفتهم، وحمق قوهتم كام يدّل عليه قوله نزلت اآلية قبل لقاء املسلمني العدّو يف ساحة املعركة، فأخرب النبي عن هزيمة املرشكني،

 . (َوَيْقَطَع دابَِر الكافِرينَ )

 :د. التنّبوء بكثرة الذرّية : قال سبحانه



 . ( إِّنا َأْعَطْيناَك اْلَكوَثر)

اًل يبقون عىل مّر فاملعنى اّن اّللّ تعاىل يعطي نبّيه نس _ عليه وآله وسلم صىل اّلل _الكوثر هو اخلري الكثري واملراد هنا بقرينة قوله:)إِنَّ شانَِئَك ُهَو االَ َْبرَت ( كثرة ذريته 

 . الزمان

 .4االَنفال: (1)
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 :قال الرازي

لكاظم والرضا كالباقر والصادق واالعلامء  فانظر َكْم قتل من أهل البيت، ثّم العامل ممتىَل منهم و مل يبق من بني ُأمّية أحد يعبأ به، ثّم انظر َكْم كان فيهم من االَكابر من»

 (1«. )والنفس الزكية وأمثاهلم

 (6هذه نامذج من تنّبَوات الذكر احلكيم، وهناك تنّبَوات ُأخرى مل نذكرها لرعاية االختصار. )

 ااِلخبار عن القوانني الكونية .3

إظهار عظمة الكون والقوانني السائدة عليه، و الَجل ذلك نرى أّن القرآن أشار إىل بعض ال شّك اّن اهلدف االَعىل للقرآن الكريم هو اهلداية، لكنّه ربام يتوّقف عىل 

نامذج من  خبار من الغيب، وإليكتلك القوانني اّلتي كانت جمهولة للبرش يف عرص الرسالة، وإّنام اهتدى إليها العلامء بعد قرون متطاولة، وهذا يف احلقيقة نوع من ااِل 

 :ذلك

 :العامة: يقول سبحانهألف. اجلاذبّية 

امواِت بَِغرْيِ َعَمٍدَتَروَّنا﴿  (3) . ﴾اّللُّ الَِّذي َرَفَع السَّ

عند العلامء  العلمية املسّلمة إّن اآلية تثبت للساموات عمدًا غري مرئية، فإذا كانت اجلاذبية العاّمة عمدًا متسك الساموات ـ حسب ما اكتشفه نيوتن وهو من القوانني

 فتكون اآلية ناظرة إىل تلك القّوة وإّنام جاء القرآن بتعبري عامالطبيعيني ـ 

 .، ط مرص368|8مفاتيح الغيب: (1)

 .543ـ444|4الحظ مفاهيم القرآن لشيخنا االَ ُستاذ السبحاين ـ مد ظّله ـ : (2)

 .6الرعد: (3)
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 :قال: قلت له _عليه السالم  _عن احلسني بن خالد عن أيب احلسن الرضا حّتى يفهمه ااِلنسان يف القرون الغابرة واحلارضة، وقد روى الصدوق عن أبيه 



 أخربين عن قول اّللّ تعاىل )رفع الساموات بغري عمد تروّنا(؟

 :فقال

 «!سبحان اّللّ، أليس يقول: )بِغري عمد تروّنا( ؟»

 :فقلت: بىل، فقال

 (1«. )َثمَّ عمد ولكن ال ترى»

 :حركة االَرض بقوله تعاىلب. حركة االَرض: يشري القرآن إىل 

ُه َخبرِيٌ ﴿ ٍء إِنَّ حاِب ُصنَْع الّلِهالَِّذي َأْتْقَن ُكلَّ يَشْ َسُبها جاِمَدًة َوِهَي مَتُر  َمرَّ السَّ باَل حَتْ  (2) . ﴾ باِم َتْفَعُلونَ َوَتَرى اجْلِ

إليها، غري اّّنناك قرائن تدّل عىل أّن اآلية ناظرة إىل نظام الدنيا وهي اّن القيامة يوم كشف وقد خّص بعض املفِّّسين اآلية بيوم القيامة، الَّن اآلية السابقة عليها راجعة 

 :احلقائق وحصول االذعان واليقني فال يناسب قوله

َسُبها جاِمَدة)  . (حَتْ

 :لك كلمة الصنع يف قولهوأيضًا اّن يف القيامة تبّدل االَرض غري االَرض، واآلية ناظرة إىل الوضع املوجود يف اجلبال، ويشعر بذ

ءٍ ﴿  . ﴾ُصنَْع اّللِّ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ

 :وأيضًا اّن الظاهر من قوله

 .648|6الربهان يف تفسري القرآن للعاّلمة السيد هاشم البحراين: (1)

 .88النمل: (2)
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ُه َخبرٌِي باِم َتْفَعُلونَ )  . (إِنَّ

صود حركة اجلبال يف قرينة عىل أّن املق« تفعلون»و« مترّ »، «حتسبها»، «ترى»فوحدة السياق يف االَفعال املستعملة يف اآلية أعني  هو ما يفعله ااِلنسان يف حياته الدنيا،

عظيمة شياء الة هذه االَ هذا النظام املوجود، وبام اّن اجلبال راسخة يف االَرض فحركتها تالزم حركة االَرض، وختصيصها بالذكر لبيان عظمة قدرته تعاىل عىل حرك

 .الثقيلة كالسحاب، وتشبيه حركتها بالسحاب لبيان اّن حركة االَرض دائمة أّوالً، واّّنا متحّققة هبدوء وطمأنينة ثانياً 

 :ج. دور اجلبال يف ثبات االَرض



امري متنع قيها من التفّرق و التبعثر، كام أّن االَوتاد واملسالقرآن الكريم يبحث عن أرسار اجلبال وفوائدها يف آيات شّتى، منها اّّنا حافظة لقطعات القرشة االَرضية، ت

 :القطعات اخلشبية عن االنفصال، يقول سبحانه

َتُدونَ ﴿ ُكْم هَتْ  (1) .﴾َوَأْلقى يِف االَ َْرِض َروايِسَ َأْن مَتِيَد بُِكْم َوَأّْنارًا َوُسُباًل َلَعلَّ

ريس االَرضية يفِّّسون كون اجلبال أوتادًا لاَلرض بشكل علمي خاص، ال يقف عليه إالّ املتخّصص يف تلك إىل غري ذلك من اآليات، هذا وأساتذة الفيزياء والتضا

 (6العلوم واملطّلع عىل قواعدها. )

 عية ونحوهاوم الطبيلعلويف اخلتام نَوّكد عىل ما أرشنا إليه يف صدر البحث من أّن املقصود االَعىل للقرآن هو اهلداية والتزكية وليس من شأنه تبيني قضايا ا

 .15النحل: (1)

 .()فاريس« قرآن و أرسار آفرينش»راجع يف ذلك تفسري سورة الرعد لشيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظله ـ  (2)
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لعلوم وتطبيق اآليات القرآنية عىل معطيات اوإّنام يتعرض لذلك أحياناً الَجل االهتداء إىل املعارف ااِلهلية، وعىل ذلك فال يصّح لنا ااِلكثار يف هذا النوع من ااِلعجاز 

ـ صلوات اّللّ  ب وأعدالهحتى وإن مل يكن ظاهرًا فيها، بل جيب أن يعتمد يف تفسريها عىل نفس الكتاب أو االَثر املعترب من صاحب الرشيعة ومن جعلهم قرناء الكتا

 . عليه وعليهم أمجعني ـ

 اجلامعّية يف الترشيع .4

ريها، غشامل جلميع النواحي احليوّية يف حياة البرش يرفع هبا حاجة ااِلنسان يف مجيع املجاالت من االعتقاد، واالَخالق والسياسة واالقتصاد و إّن الترشيع القرآين

امع كلَّ احلضارات رونة خاّصة جتاّننفس وجود تلك القوانني يف مجيع تلك اجلوانب، معجزة كربى ال تقوم هبا الطاقة البرشّية واللجان احلقوقية، خصوصاً مع اتصافها بم

 :يف هذا املجال _عليه السالم  _واملجتمعات البدائية و الصناعية املتطورة، يقول ااِلمام الباقر 

 (1«. )ّل عليهإّن اّللّ تعاىل مل يدع شيئًا حتتاج إليه االَ ُّمة إالّ أنزله يف كتابه وبيَّنه لرسوله، وجعل لكلِّ يشء حدًا، وجعل عليه دلياًل يد»

الَحداث، والوقائع وا والدليل الواضح عىل ذلك اّناملسلمني عندما بسطوا ظالل دولتهم عىل أكثر من نصف املعمورة، وُأمم االَرض كانت خمتلفة يف جانب العادات

ا ري أن يستعينوا بترشيعات أجنبّية، وسنرجع إىل هذرفعوا ـ رغم ذلك ـ رصح احلضارة ااِلسالمية وأداروا املجتمع ااِلسالمي طيلة قرون يف ظّل الكتاب والسنّة من غ

 .البحث عند الكالم حول اخلامتية

 .56|1الكايف: (1)
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 ُأّمّية حامل الرسالة .5



 :قولهإّن صحائف تاريخ حامل الرسالة أوضح دليل عىل أّنه مل يدخل مدرسة، ومل حيّض عىل أحد للدراسة وتعّلم الكتاب، وقد رّصح بذلك القرآن ب

ط ُه َبَيِمينَِك إِذًا الْرتاَباملُْْبطُِلونَ ﴿  (1) . ﴾ما ُكنَْت َتْتُلوا ِمْن َقْبلِِه ِمْن كِتابٍَوال خَتُ

، فالربغم من مغالطة قساوسة الغرب «االَ ُمّيني»كيف وقد عاش وترّبى يف بلد كان أهلها حمرومني من فنون العلم واحلضارة آنذاك ولذلك وصفهم القرآن بـ

 (6احلديث. )لتاريخ وبة وتشبثاهتم بمراسيل عن جماهيل، وانتحاالت املالحدة يف هذا االَمر، فإّن ُأّمّية النبّيوقومه متوج بالشواهد الواضحة من الكتاب واواملستغر

ا عليه الَّولني متىل عليه بكرة وأصياًل يمليهنعم ملّا أحّس فصحاء العرب وبلغاَوهم بالعجز عن معارضة القرآن واّنه ليس من سنخ كالم البرش، اهّتموه بأّنه أساطري ا

 :( ويرّده تعاىل بقوله4برش )

 (4) . ﴾لِساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا لِساٌن َعَريِبٌّ ُمبنِيٌ ﴿

 فمن الحظ ذاك املعهد البسيط يذعن بأّن من املمتنع أن ُيرج منه شخصّية

 .38العنكبوت: (1)

 .464ـ461|4ذلك، مفاهيم القرآن:راجع يف  (2)

لنَي اْكَتَتَبها َفِهَي مُتىْل َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً ﴿:يقول سبحانه (3) َمُه َبرَشٌ ﴿ :(. و يقول5الفرقان: ) ﴾َوقاُلوا َأساطرُِي االَ َوَّ ُْم َيُقوُلوَن إِنَّام ُيَعلِّ ( 144النحل:)﴾ َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنَّ

ّلم القصص منه، تععن ابن عباس: قالت قريش إّنام يعّلمه بلعام، وكان قينًا بمكة روميًا نرصانيًا، وقال الضحاك: أراد به سلامن الفاريس، قالوا: إّنه يوقالوا فيه وجوهاً ف

 . . املَوّلف618|4؛ والكشاف:484|4وقيل غري ذلك. راجع جممع البيان:

 .144النحل:(4)
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ة كشخصّية النبي وكتاب مثل  كتابه إالّ أن يكون له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة عىل الكون، كام أّنه لو قارن القرآن فيام يبّينه يف جمال املعارف و يقّصه من قصص فذَّ

بار والرهبان خلطوا من منشئات االَح إّنام هياالَنبياء ااِلهليني بالعهدين، يتجىّل له اّن القرآن مل يتأثر يف ذلك بالعهدين، بل ويّتضح له اّنام يف العهدين ليس وحيًا إهليًا و

 (1عماًل صاحلًا وآخر سّيئًا فمّوهوا الكتب الساموية بخرافاهتم. )

 : ويف ذلك يقول العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ

ات التاريخ غري التاريخ والقّصة غري القّصة، ففيهام عثرإّن من قرأ العهدين وتأّمل ما فيهام ثّم رجع إىل ما قّصه القرآن من تواريخ االَنبياء السالفني وُأممهم رأى أّن »

 (6«. )وخطايا الَنبياءاّللّ الصاحلني تنبو الفطرة وتنفر من أن تنسبها إىل املتعارف من صلحاء الناس وعقالئهم، والقرآن يرّبَوهم منها

 .444ـ 441|6اِلهليات الطبع االَّول: للوقوف عىل نامذج من هذه اخلرافات واالَباطيل يف بيان قصص االَنبياء راجع ا (1)



 .43|1امليزان:  (2)
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 الفصل السادس

 اخلامتية يف ضوء العقل و الوحي

ىل ذلك ع خاتم النبيني، ورشيعته خامتة الرشائع، وكتابه خاتم الكتب الساموية، ويدّل  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _اّتفقت االَ ُّمة ااِلسالمية عىل أّن نبّيها حمّمد 

 .نصوص من الكتاب والسنّة نشري إليها، ثّم نجيب عن أسئلة حول اخلامتية

 :نّص القرآن الكريم عىل أّنه خاتم النبّيني بقوله

ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َولكِْن َرُسوَل اّللِّ َوخاَتَم النَّبِّينيَ ﴿  (1).﴾ما كاَن حُمَمَّ

 :قال ابن فارس

 وهو بلوغ آخر اليشء، يقال: ختمت العمل وختم القارَى السورة، واخلتم وهو الطبع عىل اليشء فذلك من هذا الباب أيضًا، الَّن الطبع عىلاخلتم له أصل واحد »

 (6«. )اليشء ال يكون إالّ بعدبلوغ آخره

 .34االَحزاب: (1)

 .مقاييس اللغة: مادة ختم (2)
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الرسالة، وذلك الَّن الرسالة هي إبالغ أو تنفيذ ما حتّمله الرسول عن طريق الوحي، فإذا انقطع الوحي واالتصال باملبدأ ثّم إّن ختم باب النبّوة يستلزم ختم باب 

ل هو والرسو رق املعروفة،االَعىل فال يبقى للرسالة موضوع، وهذا واضح ملن أمعن النظر يف الفرق بني النبي والرسول، فالنبي هو ااِلنسان املوحى إليه بإحدى الط

 .طول املقام بذكرهارصحيًا أو تلوحيًا يااِلنسان القائم بالسفارة من اّللّ للتبشري أو لتنفيذ عمل يف اخلارج أيضًا، وهناك آيات ُأخرى تدّل عىل خامتية الرسالة املحّمدية ت

 عليه السالم _نبي نفسه مكان موسى، ونّزل علّياً مكان هارون، وقال خماطباً علّياً وممّا ينّص عىل اخلامتية من االَحاديث، حديث املنزلة املّتفق عليه بني االَ ُّمة فقد نّزل ال

_ : 

 (1«. )أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبّيبعدي»

 .انه يف باب ااِلمامةبعد رحلته كام سيوافيك بي _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _وداللة احلديث عىل اخلامتية واضحة، كداللته عىل خالفة عيل للنبي 



 : _ عليه السالم _وقال عيل 

 (6«. )أرسله عىل حني فرتة من الرسل، وتنازع من االَلسن، فقّفى به الرسل وختم به الوحي»

 (4إىل غري ذلك من النصوص املتضافرة يف ذلك. )

؛ وأمحد بن حنبل يف 146|4واحلاكم يف مستدركه:؛ 68|1؛ وابن ماجة يف سننه:464|6؛ ومسلم يف صحيحه:58|4أخرجه البخاري يف صحيحه: (1)

 .. وأّما ااِلمامّية فقد أصفقوا عىل نقله يف جمامعهم احلديثية344، 446|6و 441|1مسنده:

 .144ّنج البالغة:اخلطبة  (2)

 .146ـ 138|4راجع يف ذلك مفاهيم القرآن: (3)
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 شبهة واهية

( نأيت بام تعّد من 1ااِلجابة يقف عليها كّلمن له إملام بالكتاب والسنّة واالَدب العريب، والَجل إراءة وهن هذه الشبهات )ُأورد عىل اخلامتية شبهات واهية غنية عن 

 :أقواها، ثّمنرجع إىل البحث حول سَوال مهّم حول اخلامتية، وهي قابلة للبحث والنقاش، أّما الشبهة فهي

 :الة، مع أّنرصيح كتاهبم ناّص بانفتاح باهبام إىل يوم القيامة حيث يقولكيف يّدعي املسلمون انغالق باب النبّوة والرس

وَن َعَلْيُكْم آيايِت َفَمِن اتَّقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَليْ ﴿ طابًا خاطب به ( واجلواب ، اّن اآلية حتكي خ6؟ ) ﴾ِهْم َوال ُهْم حَيَْزُنونَ يا َبنِي ا َدَم إِّما َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقص 

مها، بل حكاية للخطاب خت سبحانه بني آدم يف بدء اخللقة، ويف الظرف الذي هبط فيه آدم إىل االَرض، فاخلطاب ليس من اخلطابات املنشأة يف عرص الرسالة حتى ينايف

 :الصادر بعد هبوط أبينا آدم إىل االَرض، و الشاهدعىل ذلك أمران

 . هذه اآليةاالَّول: سياق اآليات املتقدمة عىل

 :الثاين: قوله سبحانه يف موضع آخر

َبَع ُهداَي َفال َيِض ﴿  (3) . ﴾ل  َوال َيْشقىقااَلْهبِطا ِمنْها مَجِيعًا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِّما َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتَّ

 :فقوله

 .614ـ 185للوقوف عليها وعىل أجوبتها، الحظ املصدر السابق:  (1)

 .45االَعراف:  (2)

 .164طه: (3)
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 . (َفإِّما َيْأتَِينَُّكْم ِمنّي ُهدىً )

 :يّتحد مضمونًا مع قوله

وَن َعَلْيُكْم آيايِت )  (إِّما َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقص 

 اخلامتية وخلودالترشيع ااِلسالمي

اّن توسع احلضارة يلزم املجتمع بتنظيم قوانني جديدة تفوق ما كان حيتاج إليها فيام مىض، وبام اّن احلضارة واحلاجات إّن هاهنا سَواالً جيب علينا ااِلجابة عنه، وهو 

 يف حال تزايد وتكامل، فكيف تعالج القوانني املحدودة الواردة يف الكتاب والسنّة، احلاجات املستحدثة غري املحدودة؟

 :غناه عن كّل ترشيع مبنّي عىل ُأمور تاليةواجلواب، اّن خلود الترشيع ااِلسالمي و

 حّجية العقل يف جماالت خاّصة .1

العقلية  وارد من االَحكاماعرتف القرآن والسنّة بحّجية العقل يف جماالت خاّصة، ممّا يرجع إليه القضاء فيها، وقد بنّي مواضع ذلك يف كتب ُأصول الفقه، فهناك م

لعقل بقبح العقاب بال بيان، املالزم لعدم ثبوت احلرمة و الوجوب إالّبالبيان، واستقالله بلزوم االجتناب عن أطراف العلم الكاشفة عن أحكام رشعية، كاستقالل ا

 مبدأ واحد وهو ّل اجلميع يرجع إىلااِلمجايل يف الشبهات التحريمية، ولزوم املوافقة القطعية يف الشبهات الوجوبية، واستقالله بإطاعة االَوامر الظاهرية، وغري ذلك، ولع

 .استقالل العقل باحلسن والقبح يف بعض االَفعال
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ذه وهو ُياطب تلمي _عليه السالم  _وبام اّن هذا البحث، يرجع إىل علم ُأصول الفقه نقترص عىل هذا القدر، ونختم الكالم بحديث عن ااِلمام موسى بن جعفر 

 :هشام ابن احلكم بقوله

ة باطنة. فأّما الظاهرة فالرسل واالَنبياء واالَئّمة، وأّما الباطنة فالعقولإّن ّللّ عىل الناس » ة ظاهرة، وحجَّ  (1«. )حّجتني: حجَّ

 تبعّية االَحكام للمصالح واملفاسد .2

حكام عقد الفقهاء بابًا لتزاحم االَ  يستفاد من القرآن الكريم بجالء اّن االَحكام الرشعية تابعة للمصالح واملفاسد، وبام اّن للمصالح واملفاسد درجات ومراتب،

ا عية اّلتي ربام يتوّهم اجلاهل اّّن وتصادمها، فيقّدمون االَهّم عىل املهّم، واالَكثر مصلحة عىل االَقّل منه، وقد أعان فتح هذا الباب عىل حّل كثري من املشاكل االجتام

 .تعرقل ُخطى املسلمني يف معرتك احلياة

 ترشيع االجتهاد .3

أّنه مل يزل مفتوحًا  عني، كاممواهب اّللّ تعاىل العظيمة عىل االَ ُّمة ااِلسالمية، ترشيع االجتهاد، وقد كان االجتهاد مفتوحًا بصورته البسيطة بني الصحابة والتاب إّن من

 . بني أصحاب االَئّمة الطاهرين ـ عليهم الّسالم ـ



ت باب االجتهاد يف أواسط القرن السابع وحرمت االَ ُّمة ااِلسالمّية من هذه املوهبة العظيمة، يقول وقد جنت بعض احلكومات يف املجتمعات ااِلسالمية حيث أقفل

 :املقريزي

 .14|1الكايف: (1)
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وعودي من متذهب ، حّتى مل يبق يف جمموع أمصار ااِلسالم مذهب يعرف من مذاهب ااِلسالم ، غري هذه االَربعة 445استمّرت والية القضاة االَربعة من سنة »

 (1«. )بغريها وُأنكر عليه، ومل يولَّ قاض، وال قبلت شهادة أحد ما مل يكن مقلِّدًا الَحد هذه املذاهب...

وا بلزوم فتح هذا الباب بعد غلقه قرونًا.   (6)ومن بوادر اخلري ان وقف غري واحد من أهل النظر من علامء أهل السنّة وقفة موضوعية، وأحس 

 احلاكم ااِلسالمي وشَوونهصالحيات  .4

ية إىل ح ة الصالحيات املَودِّ كّل ما يراه ذا  ّق الترّصف املطلق يفمن االَسباب الباعثة عىل كون الترشيع ااِلسالمي صاحلًا حلّل املشاكل اّنه منح للحاكم ااِلسالمي كافَّ

ة، ويتمّتع بمثل ما يتمّتع به النبي وااِلمام املعصوم من  .النفوذ املطلق، إالّما يُ ُعّد من خصائصهام صالحّية لالَ ُمَّ

 : قال املحّقق النائيني ـ قّدس رّسه ـ

ض إىل احلاكم ااِلسالمي وضع ما يراه الزمًا من املقّررات، ملصلحة اجلامعة وسّد حاجاهتا يف إطار القوانني ااِلسالمية»  (4«. )فوِّ

 :بنّصهاوهناك كلمة قيِّمة لاِلمام اخلميني ـ قّدس رّسه ـ نأيت 

 إّن احلاكم ااِلسالمي إذا نجح يف تأسيس حكومة إسالمية يف قطر من أقطار ااِلسالم، أو يف مناطقه كلِّها، وتوّفرت فيه الرشائط»

 .433|6اخلطط املقريزية: (1)

 .«ذهب»و« جهد»الحظ تاريخ حرص االجتهاد للعاّلمة الطهراين، ودائرة املعارف لفريد وجدي، مادة  (2)

 .64تنبيه االَ ُّمة وتنزيه امللَّة: (3)
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قّوات الَكرم من إعداد الوالصالحيات الالزمة، وأخّص بالذكر: العلم الوسيع، والعدل، جيب عىل املسلمني إطاعته، وله من احلقوق واملناصب والوالية، ما للنبّي ا

 ....اهّلا، إىل غري ذلكالعسكرّية، ودعمها بالتجنيد، وتعيني الوالة وأخذ الّضائب، ورصفها يف حم



ّن ذلك رأي تافه املعنوية، فاوليس معنى ذلك اّن الفقهاء واحلكام ااِلسالميني، مثل النبي واالَئمة يف مجيع الشَوون واملقامات، حتى الفضائل النفسانية، والدرجات 

املوضوعة عىل عاتقه، ال يف املقامات املعنوية والفضائل النفسانية، فاّّنم ـ صلوات  ال يركن إليه، إذ اّن البحث إّنام هو يف الوظائف املخّولة إىل احلاكم ااِلسالمي، و

 (1«. )عليهم ـ يف هذا املضامر يف درجة ال يدرك شأوهم وال يشّق هلم غبار حسب روائع نصوصهم وكلامهتم

 االَحكام اّلتي هلا دور التحديد .5

مجيع احلضارات، ترشيعه لقوانني خاّصة، هلا دور التحديد و الرقابة بالنسبة إىل عاّمة ترشيعاته، فهذه القوانني  من االَسباب املوجبة النطباق الترشيع القرآين عىل

 .احلاكمة، تعطي هلذا الدين مرونة ياميش هبا كّل االَجيال والقرون

 :يقول سبحانه

يِن ِمْن َحَرٍج ﴿  (2) . ﴾َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

 :ويقول سبحانه

 .44ـ 44والية الفقيه: (1)

 .48احلج:  (2)

 
336 

 (1) . ﴾َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ باٍغ َوال عاٍدَفال إِْثَم َعَلْيهِ ﴿

 :ويقول سبحانه

 (2) . ﴾إاِلّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيهِ ﴿

 :ويقول سبحانه

 (3) . ﴾إاِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِااِل ِيامنِ ﴿

عة يالنهي عن الّضر من اآليات، كّلها حتّدد الترشيعات القرآنية بحدود احلرج والعِّس والّضر، فلوال هذه التحديدات احلاكمة ملا كانت الرشوما ورد حول 

 .ااِلسالمية مماشية جلميع احلضارات البرشية

 االعتدال يف الترشيع .6

مبتنية عىل أساس االعتدال موافقة للفطرة ااِلنسانية، فأخذت من الدنيا ما هو لصالح العباد،  من االَسباب املوجبة لصالح ااِلسالم للبقاء واخللود كون ترشيعاته

 .عومن اآلخرة مثله، فكام ندب إىل العبادة، ندب إىل طلب الرزق أيضًا، بل ندب إىل ترويح النفس، والتخلية بينها وبني لّذاهتا بوجه مرشو



 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام عيل 

 (3«. )من ثالث ساعات: ساعة يناجي رّبه، وساعة يرم  فيها معاشه، وساعة ُييّل بني نفسه ولذاهتاللموَ »

 .144البقرة:  (1)

 .116االَنعام: (2)

 .144النحل:  (3)

 .464ّنج البالغة: باب احلكم، رقم  (4)
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 الباب السادس

 يف

 ااِلمامة واخلالفة

 :وفيه ثامنية فصول

 ااِلمامة ؟ملاذا نبحث عن  .1

 . حقيقة ااِلمامة عند الشيعة وأهل السنّة .2

 .طرق إثبات ااِلمامة عند أهل السنّة .3

 .أدّلة وجوب تنصيب ااِلمام عند الشيعة .4

 .وجوب العصمة يف ااِلمام .5

 .لاِلمامة _عليه السالم  _النصوص الدينية وتنصيب عيل  .6

 .السنّة النبوية واالَئمة االثنا عرش .7

 .ااِلمام الثاين عرش يف الكتاب والسنّة .8
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 الفصل االَّول

 ملاذا نبحث عن ااِلمامة ؟

هو االختالف يف مسألة ااِلمامة واخلالفة، وصارت االَ ُّمة بذلك فرقتني،  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _إّن أّول خالف نجم بني املسلمني بعد ارحتال الرسول االَكرم 

وفرقة تشايع غريه من اخللفاء، والبحث حول كيفية وقوع هذا االختالف وعلله خارج عاّم نحن بصدده هنا، الَّنه بحث تارُيي عىل  _عليه السالم  _علّيًا فرقة تشايع 

 .ُييةالعقل والوحي والواقعيات التار كاهل علم امللل والنحل، واملقصود بالبحث يف هذا املجال هو حتليل حقيقة ااِلمامة ورشوطها عند الشيعة وأهل السنّة، عىل ضوء

يرجع ُلّبه إىل أمر تارُيى قد مىض زمنه، وهو اّن اخلليفة بعد النبي هل هو  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _قد يقال: إّن البحث عن صيغة اخلالفة بعد النبّي االَكرم 

ا االَمر الذي ال يرجع إليهم بيشء يف حياهتم احلارضة، أو ليس من احلرّي ترك هذا البحث حفظًا ااِلمام أمري املَومنني أو أبوبكر، وماذا يفيد املَومنني البحث حول هذ

 للوحدة؟

 واجلواب اّنه ال شك اّن من واجب املسلم احلّر السعي وراء الوحدة، ولكن
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توحيد الصفوف وتقريب اخلطى، إذ عندئٍذ تتعرف كّل طائفة عىل ما لدى ليس معنى ذلك ترك البحث رأسًا، فإّنه إذا كان البحث نزهيًا موضوعيًا يكون مَوثرًا يف 

النسبة إىل ُأختها يف لظنّمن كّل طائفة باالَ ُخرى من العقائد واالَ ُصول، وبالتايل تكون الطائفتان متقاربتني، وهذا بخالف ما إذا تركنا البحث خمافة الفرقة فاّنه يثري سوء ا

 .طائفة أجنبية عن ااِلسالم، هذا أّوالجمال العقائد فربام تتصّورها 

االَدّلة عىل  وهو اّنه إذا دّلت وثانيًا: اّن ملسألة اخلالفة بعد النبي بعدين: أحدمها تارُيي مىض عرصه، واآلخر ُبعد ديني باق أثره إىل يومنا هذا، وسيبقى بعد ذلك،

بنّاه ااِلمامية يكون ااِلمام وراء كونه زعياًم يف ذلك العرص، مرجعًا يف رفع املشاكل التي خّلفتها رحلة عىل الوالية واخلالفة باملعنى الذي تت _عليه السالم  _تنصيب عيل 

 النّص يف الكتاب والسنّة، فليس االنبي، كام سيوافيك بياّنا، فيجب عىل املسلمني الرجوع إليه يف تفسري القرآن وتبيينه، ويف جمال املوضوعات املستجدة التي مل يرد فيه

 .البحث متلّخصًا يف البعد السيايس حتى نشطب عليه بدعوى اّنه مىض ما مىض، بل له جمال أو جماالت باقية

 _كرم رحلة النبّياالَ ولو كان البحث بعنوان ااِلمامة واخلالفة مثريًا للخالف ولكن للبحث صورة ُأخرى نزيه عنه، وهو البحث عن املرجع العلمي للمسلمني بعد 

بنصب شخص أو طائفة عىل ذلك املقام أو ال ؟  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _يف مسائلهم ومشاكلهم العلمية، وهل قام النبّي االَكرم  _ه وآله وسلم صىل اّلل علي

 .والبحث هبذه الصورة ال يثري شيئاً 

دة بوقت خاصٍّ ومن يف العقائ _عليهم السالم  _والشيعة تّدعي اّن السنّة النبوية أكَّدت عىل مرجعية أهل البيت  د واملسائل الدينية، وراء الزعامة السياسية املحدَّ

 أوضحها حديث الثقلني املتواتر عند الفريقني وال يشك يف صحته إالّ اجلاهل به
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 (1أو املعاند، فقد روي بطرق كثرية عن نيف وعرشين صحابيًا. )



 :اّنه قال _ّلل عليه وآله وسلم صىل ا _روى أصحاب الصحاح واملسانيد عن النبّي االَكرم 

 .«يا أهّيا الناس ايّن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضّلوا، كتاب اّللّ وعرتيت أهل بيتي»

 :وقال يف موضع آخر

، فانظروا كيف ردا عيّل احلوضإيّن تركت فيكم ما إن متّسكتم به لن تضّلوا ، كتاب اّللّ حبل ممدود من السامء إىل االَرض، وعرتيت أهل بيتي، ولن يفرتقا حتى ي»

 .«ختّلفوين فيهام

 .وغري ذلك من النصوص املتقاربة

ل من م كتاب ال يأتيه الباطإّن ااِلمعان يف احلديث يعرب عن عصمة العرتة الطاهرة، حيث قورنت بالقرآن الكريم واّّنام ال يفرتقان، ومن املعلوم اّن القرآن الكري

ثونبني يديه وال من خلفه، فكيف   .يمكن أن يكون قرناء القرآن وأعداله خاطئني فيام حيكمون، أو يقولون وحيدِّ

، فلو كانوا غري معصومني من اخلالف واخلطأ فكيف ال يضل  املتمّسك هبم؟  أضف إىل ذلك اّن احلديث، يعّد املتمّسك بالعرتة غري ضالٍّ

 وأرساره حيتاج إىل معّلم خبري ال ُيطأ يف فهم حقائقه وتبيني معارفه، وليس ذلك إالّ من جعلهمكام أّنه يدّل عىل أّناالهتداء بالكتاب والوقوف عىل معارفه 

؛ 166|4سلم:م وكفى يف ذلك اّن دار التقريب بني املذاهب ااِلسالمية قامت بنرش رسالة مجعت فيها مصادر احلديث، ونذكر من طرقه الكثرية ما ييل: صحيح (1)

. وقد قام املحّدث الكبري السيد حامد حسني اهلندي ـ قّدس رّسه ـ يف كتابه 186، 186|5؛ 441و 444|3؛ 56، 64، 14|4محد:؛ مسند أ444|6سنن الرتمذي:

 .بجمع طرق احلديث ونقل كلامت االَعاظم حوله، ونرشه يف ستة أجزاء« العبقات»
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يف حديث آخر بسفينة نوح يف أّن من جلأ إليهم يف الدين وأخذ ُأصوله وفروعه عنهم نجا من النبي قرناء الكتاب إىل يوم القيامة وهم العرتة الطاهرة، وقد شبَّههم 

 (1عذاب النار، ومن ختلَّف عنهم كمن ختّلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. )

؛ 151|6مستدرك احلاكم:« ركبها نجا، ومن ختّلف عنها غرقإّنام مثل أهل بيتي يف ُأّمتي كمثل سفينة نوح، من »روى املحّدثون عن النبي ص اّنه قال:  (1)

 .664ـ644|6وللحديث طرق ومسانيد كثرية من أراد الوقوف عليها ، فعليه بتعاليق إحقاق احلق: 644|6اخلصائص الكربى للسيوطي:
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 الفصل الثاين

 حقيقة ااِلمامة

 عند الشيعة و أهل السنّة

 :(وقوله تعاىل1إنسانًا كان أو كتابًا أو غري ذلك، حمّقًا كان أو مبطاًل ومجعه أئّمة. )ااِلمام هو الذي يَوتم  به 



 . (َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأناٍس بِإِماِمِهمْ )

 (6أي باّلذي يقتدون به، وقيل بكتاهبم. )

فت ااِلمامة بوجوه  :وعرِّ

 .ااِلمامة رئاسة عاّمة يف ُأمور الدين والدنيا.1

 خالفة الرسول يف إقامة الدين، بحيث جيب اّتباعه عىل كاّفةااِلمامة  .2

 .أصله َأْءمِمة وزان أمثلة فادغمت امليم يف امليم بعد نقل حركتها إىل اهلمزة وبعض النّحاة يبّدهلا ياء للتخفيف (1)

 .راجع املفردات للراغب، كتاب االَلف، مادة ُأمّ  (2)
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 (1مَوّلف املواقف. )االَ ُّمة، وهذان التعريفان ذكرمها 

 (6ااِلمامة خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا.) .3

 (4ااِلمامة رئاسة عاّمة دينية مشتملة عىل ترغيب عموم الناس يف حفظ مصاحلهم الدينية و الدنياوية، وزجرهم عاّم يّّضهم بحسبها. ) .4

 .مامة من فروع الدينواّتفقت كلمة أهل السنّة، أو أكثرهم، عىل أّن ااِل 

 :قال الغزايل

 (3«.)اعلم أّن النظر يف ااِلمامة ليس من فّن املعقوالت، بل من الفقهيات»

 :(هـ441وقال اآلمدي )املتوىّف 

 (5«. )واعلم أّن الكالم يف ااِلمامة ليس من ُأصول الديانات»

 :وقال ااِلجيي

 (4«. )الكالم تأّسيًا بمن قبلناومباحثها عندنا من الفروع، وإّنام ذكرناها يف علم »

 :وقال ابن خلدون

 وقصارى أمر ااِلمامة اّّنا قضية مصلحية إمجاعية وال تلحق»



 .435|8رشح املواقف: (1)

 .161اختاره ابن خلدون يف املقدمة: (2)

 .اختاره املحقق الطويس يف قواعد العقائد (3)

 .643االقتصاد يف االعتقاد: (4)

 .444علم الكالم :غاية املرام يف  (5)

 .433|8رشح املواقف: (6)
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 (1«. )بالعقائد

 :وقال التفتازاين

 (6«. )ال نزاع يف أّن مباحث ااِلمامة بعلم الفروع أليق...»

، فمسألة فإّّنا خمتومة بارحتال النبّياالَكرم صوأّما الشيعة ااِلمامية، فينظرون إىل ااِلمامة كمسألة كالمّية، وزاّنا وزان النبّوة، سوى تلّقي الوحي وااِلتيان بالرشيعة، 

 (4ااِلمامة تكون من املسائل اجلذرية االَصلّية. )

الت ااِلمام وصفاته  مَوهِّ

التدبري، وأن ( من قال إّّنا أربع، هي: العلم، والعدالة، واملعرفة بوجوه السياسة، وحسن 3اختلفت كلامت أهل السنّة يف ما يشرتط يف ااِلمام من الصفات، فمنهم )

 :( آخر البلوغ والرجولية، قال ااِلجيي4(عليها سالمة احلواس واالَعضاء والشجاعة، وبعض)5يكون نسبه من قريش، وزاد بعضهم )

 ناجلمهور عىل أّن أهل ااِلمامة: جمتهد يف االَ ُصول والفروع ليقوم بُأمور الدين، ذو رأي ليقوم بُأمور امللك، شجاع ليقوى عىل الذّب ع»

 .، ط دار القلم، بريوت345مقدمة ابن خلدون: (1)

 .، ط منشورات الريض ، قم املقّدسة 646|5رشح املقاصد:  (2)

 قهّية هو أفعالاملسألة الف أقول: الفارق بني املسألة الكالمّية والفقهّية هو موضوعها، فموضوع املسألة الكالمية هو وجود اّللّ تعاىل أو صفاته وأفعاله، وموضوع (3)

 .املكّلفني من البرش، ونصب ااِلمام عند ااِلمامّية فعل الّلهتعاىل، وأّما عند أهل السنّة فتعيني ااِلمام وظيفة املسلمني. املَوّلف

 .، ط دار الكتب العلمية، بريوت644هـ( يف ُأصول الدين: 366هو أبو منصور البغدادي )املتوىّف  (4)



 .4هـ( يف االَحكام السلطانية:354هو أبو احلسن البغدادي )املتوىّف  (5)

 .184|3هـ( يف الفصل:354هو ابن حزم االَندليس ) املتوىّف  (6)
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فاقدها؛ نعم جيب  عها بنصباحلوزة؛ وقيل: ال يشرتط هذه الصفات، الَّّنا ال توجد، فيكون اشرتاطها عبثًا أو تكليفًا بامال يطاق ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دف

«. اّل حيتقر فيعىصلئلئاّل جيور، عاقاًل ليصلح للترّصفات، بالغًا لقصور عقل الصبي، ذكرًا إذ النساء ناقصات عقل و دين، ُحّرًا لئالّ يشغله خدمة السيد و أن يكون عدالً 

(1) 

 يالحظ عىل هذه الرشوط

ملوجود عندهم نصوص كّلية التتكّفل بتعيني هذه الرشوط، واملصدر هلا عندهم أّوالً: أّن اختالفهم يف عددها ناشَى من افتقادهم لنصٍّ رشعي يف جمال ااِلمامة، وإّنام ا

ة، مع أّنه بيان هذا االَمر املهّم رشطًا وصف _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _هو االستحسان واالعتبارات العقالئية يف ذلك، وهذا ممّا يقىض منه العجب، فكيف ترك النبي 

 !املكروهات واملستحبات؟ َبنيَّ أبسط االَشياء وأدناها من

 :وثانيًا: أّن اعتبار العدالة ال ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أّن ااِلمام ال ينخلع بفسقه وظلمه، قال الباقالين

 يشء ممّا يدعو يف ال ينخلع ااِلمام بفسقه، وظلمه بغصب االَموال و تضييع احلقوق وتعطيل احلدود، وال جيب اخلروج عليه، بل جيب وعظه وختويفه وترك طاعته»

 (6«. )إليه من معايص اّللّ

 وثالثًا: أّن التاريخ ااِلسالمي يشهد بأّن اخللفاء بعد عيل ـ عليه الّسالم ـ كانوا يفقدون

 .454ـ436|8رشح املواقف:  (1)

 .185؛ ورشح العقائد النسفية:446. راجع يف ذلك أيضًا رشح العقيدة الطحاوية:181التمهيد:  (2)
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 .أكثر هذه الصالحيات ومع ذلك مارسوا اخلالفة

ذا وقع حتت الحيات عالية اليناهلا الفرد إالّ إوأّما الشيعة ااِلمامية فبام اّّنم ينظرون إىل ااِلمامة بأّّنا استمرار لوظائف الرسالة ـ كام تقّدم ـ يعتربون يف ااِلمام توف ر ص

 :يف العلم والعصمة والقيادة احلكمية وغري ذلك من الشَوون، قال املحّقق البحراين _عليه وآله وسلم  صىل اّلل _عناية إهلية خاصة، فهو ُيلف النبي 

والعدالة... وجيب أن يكون  إّنا ملّا بيَّنا اّنه جيب أن يكون ااِلمام معصومًا وجب أن يكون مستجمعًا الَ ُصول الكامالت النفسانية، وهي العلم والعّفة والشجاعة»

م جيب أن يكون أفضل، الَّن تقديم الناقص عىل من هو أكمل منهأفضل االَ ُ م عليهم، واملقدَّ رّبئاً قبيح عقاًل، وجيب أن يكون مت ّمة يف كلِّ ما ُيعد  كامالً نفسانيًا، الَّنه مقدَّ



رة يف خلقته من االَمراض كاجلذام والربص ونحومها، ويف نسبه وأصله كالزنا وال بة للخلق من مجيع العيوب املنفِّ دناءة، الَّن الطهارة من ذلك جتري جمرى االَلطاف املقرِّ

 (1«. )إىل قبول قوله ومتّكنه، فيجب كونه كذلك

 .184ـ146قواعد املرام: (1)

 
348 

 
349 

 الفصل الثالث

 طرق إثبات ااِلمامة

 عند أهل السنّة

 .ادمأو ااِلمام السابق، وسيوافيك الكالم فيه يف الفصل الق _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _النبي الطريق اِلثبات ااِلمامة عند الشيعة ااِلمامية منحرصة يف النّص من 

 :وأّما عند أهل السنّة فال ينحرص بذلك، بل يثبت أيضًا ببيعة أهل احلّلوالعقد، قال ااِلجيي

امة أيب السابق بااِلمجاع وتثبت ببيعة أهل احلّل والعقد خالفًا للشيعة، لنا ثبوت إماملقصد الثالث فيام تثبت به ااِلمامة، واّّنا تثبت بالنّص من الرسول ومن ااِلمام »

 (1«. )بكر بالبيعة

 اختلف العلامء يف عدد من تنعقد به ااِلمامة منهم عىل مذاهب»هـ(: 354ثّم إّّنم اختلفوا يف عدد من تنعقد به ااِلمامة عىل أقوال، قال املاوردي )املتوىّف 

 .451|8قف:رشح املوا (1)
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ىل ب مدفوع ببيعة أيب بكر عشّتى: فقالت طائفة: ال تنعقد إالّ بجمهور أهل احلّل والعقد من كّلبلد ليكون الرضا به عاّمًا، والتسليم اِلمامته إمجاعًا، وهذا مذه

 .اخلالفة باختيار من حّضها، ومل ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها

 :تنعقد به منهم ااِلمامة مخسة جيتمعون عىل عقدها أو يعقدها أحدهم برضا االَربعة، استدالالً بأمرينوقال طائفة ُأخرى: أقّل ما 

بن سعد،  ن خضري، وبرشأحدمها: اّن بيعة أيب بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمَّ تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وأسيد ب

 .حذيفةوسامل موىل أيب 

 .والثاين: اّن عمر جعل الشورى يف سّتة ليعقد الَحدهم برضا اخلمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء، واملتكّلمني من أهل البرصة

 .وقال آخرون من علامء الكوفة: تنعقد بثالثة يتوالّها أحدهم برضا االثنني ليكونوا حاكاًم وشاهدين، كام يصّح عقد النكاح بويل وشاهدين



ه ف _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _فة ُأخرى: تنعقد بواحد، الَّن العباس قال لعيل: ُأمدد يدك ُأبايعك، فيقول الناس عّم رسول اّللّ وقالت طائ ال ُيتلف بايع ابن عمِّ

 (1«. )عليك اثنان، والَّنه حكم وحكم واحد نافذ

 يالحظ عىل هذه االَقوال والنظريات

 .اعتقد بصّحة خالفة اخللفاء، فاستدّل به عىل ما يرتئيه من الرأي، وهذا استدالل عىل املّدعى بنفسها، وهو دور واضحأّوالً: أّن موقف أصحاهبا موقف من 

 وثانيًا: أّن هذا االختالف الفاحش يف كيفية عقد ااِلمامة، يعرب عن بطالن

 .، ط احللبي ، مرص4ـ4االَحكام السلطانية: (1)
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ضة إىل االَ ُّمة، كان عىل النبي  نفس االَصل، الَّنه إذا كانت بيان تفاصيلها وطريق انعقادها، وليس عقد ااِلمام لرجل أقّل  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _ااِلمامة مفوَّ

قوم مل يطرح يف النصوص ـ عىل زعم ال من عقد النكاح بني الزوجني الَّذي اهتّم القرآن والسنّة ببيانه وحتديده، والعجب اّن عقد ااِلمامة الذي تتوّقف عليه حياة االَ ُّمة،

 .ـ ومل يتبنيَّ حدوده ورشائطه

يعتهم الذين متَّت بوالعجب من هَوالء االَعالم كيف سكتوا عن االعرتاضات اهلائلة التي توجهت من نفس الصحابة من االَنصار واملهاجرين عىل خالفة اخللفاء 

أو بشورى السّتة، فإّن من كان ملاِّمً بالتاريخ، يرى كيف كانت عقرية كثري من الصحابة مرتفعة باالعرتاض، حتى أّن ببيعة اخلمسة يف السقيفة، أو بيعة أيب بكر لعمر، 

 :الزبري وقف يف السقيفة أمام املبايعني وقد اخرتط سيفه وهو يقول

 (1) «.ال أغمده حتى يبايع عيل، فقال عمر: عليكم الكلب فُأخذ سيفه من يده، ورضب به احلجر وكِّس»

 هل الشورى أساس احلكم واخلالفة؟

 :بآيتني وا عىل ذلكقد حاول املتجّددون من متكّلمي أهل السنّة، صبَّ صيغة احلكومة ااِلسالمية عىل أساس املشورة بجعله بمنزلة االستفتاء الشعبي واستدلّ 

 :اآلية االَ ُوىل: قوله سبحانه

ْل َعىَل اّللَِّوشاِورُهْم يِف االَ َْمِر َفإِذا َعَزْمَت َفتَ ﴿  (2) . ﴾َوكَّ

 .11|1ااِلمامة والسياسة:  (1)

 .156آل عمران: (2)

 
352 

 .فاّللّ سبحانه أمر نبّيه باملشاورة تعلياًم لالَ ُّمة حتى يشاوروا يف مهاّم االَ ُمور ومنها اخلالفة



 يالحظ عليه

فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيته، فأقىص ما يمكن التجاوز به عن اآلية هو اّن من وظائف أّوالً: أّن اخلطاب يف اآلية متوجه إىل احلاكم اّلذي استقّرت حكومته، 

 .كّل احلكام التشاور مع االَ ُّمة، وأّما اّن اخلالفة بنفس الشورى، فال يمكن االستدالل عليه هبا

ه بيشء، بل هو يقّلب وجوه الرأي ويستعرض االَفكار املختلفة، ثّم يأخذ بام هو املفيد وثانيًا: أّن املتبادر من اآلية هو اّن التشاور ال يوجب حكاًم للحاكم، وال يلزم

 :يف نظره، حيث قال تعاىل

ْل َعىَل اّللِّ )  . (َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 .ة احتّج هبذه اآليةكّلذلك يعرب عن أّن اآلية ترجع إىل غري مسألة اخلالفة واحلكومة، والَجل ذلك مل نر أحدًا من احلارضين يف السقيف

 :اآلية الثانية: قوله سبحانه

الَة َوَأْمُرُهْم ُشورى َبْينَُهْم َومِمّا َرَزْقناُهْم ُينِْفُقونَ ﴿ ِْم َوَأقاُموا الصَّ  (1) . ﴾َوالَِّذيَن اْسَتجاُبوا لَِرهبِّ

 .فيعود معنى اآلية: اّن شأن املَومنني يف كلِّ مورد شورى بينهموهو يفيد العموم لكّل أمر ومنه اخلالفة، « هم»أضيفت إىل ضمري « أمر»ببيان اّنكلمة 

 .48الشورى: (1)
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 م داخاًل يف ُأمورهم فهو أّوليالحظ عليه: أّن اآلية حثَّت عىل الشورى فيام يمّت إىل شَوون املَومنني بصلة، ال فيام هو خارج عن حوزة ُأمورهم، وكون تعيني ااِلما

ية والعىل الفرض ـ هل هو من شَووّنم أو من شَوون اّللّ سبحانه؟ وال ندري، هل هي إمرة ووالية إهلية تتّم بنصبه سبحانه وتعيينه، أو إمرة و الكالم، إذ ال ندري ـ

 شعبّية جيوز للناس التدّخل فيها؟

 :الف، وقال خماطبًا ملعاويةعىل املخ _عليه السالم  _فإن قلت: لو مل تكن الشورى أساس احلكم، فلامذا استدّل هبا ااِلمام عيل 

 (1؟ )«إّنه بايعني القوم اّلذين بايعوا أبابكر وعمر وعثامن عىل ما بايعوهم عليه»

 :قلت: االستدالل بالشورى كان من باب اجلدل حيث بدأ رسالته بقوله

 .«...رأّما بعد، فإّن بيعتي باملدينة لزمتك وأنت بالشام، الَّنه بايعني اّلذين بايعوا أبا بكر وعم»

 :ثّم ختمها بقوله

 (6«. )فادخل فيام دخل فيه املسلمون»



شيخني، بل وجه لذكر خالفة ال فاالبتداء بالكالم بخالفة الشيخني يعرب عن أّنه يف مقام إلزام معاوية اّلذي يعترب البيعة وجهًا رشعيًا للخالفة، ولوال ذلك ملا كان

 .الستدّل بنفس الشورى

 .4الرسائل، الرقم ّنج البالغة:  (1)

، ط مرص، وقد حدف الريض يف ّنج البالغة من الرسالة ما ال هيمه، فإّن عنايته كانت بالبالغة 66هـ(:ص  616الحظ وقعة صفني لنرص بن مزاحم )املتوّفـى  (2)

 .فحسب
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 تصّور النبّي االَكرم للقيادة بعده

صىل  _كان يعترب أمر القيادة بعده مسألة إهلّية وحّقًا خاّصًا ّللّ جلَّ جالله، فإّنه  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _أّنه  إّن الكلامت املأثورة عن الرسول االَكرم ص، تدّلعىل

الفك، اّللّ عىل من خملّا دعا بني عامر إىل ااِلسالم وقد جاءوا يف موسم احلج إىل مّكة، قال رئيسهم: أرأيت ان نحن بايعناك عىل أمرك، ثّم أظهرك  _اّلل عليه وآله وسلم 

 أيكون لنا االَمر من بعدك؟

 :بقوله _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _فأجابه 

 (1«. )االَمر إىل اّللّ يضعه حيث يشاء»

ة إىل يشابه ذلك، فتفويض أمر اخلالفأن يقول االَمر إىل االَ ُّمة، أو إىل أهل احلّلوالعقد، أو ما  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _فلو كان أمر اخلالفة بيد االَ ُّمة لكان عليه 

 :اّللّ سبحانه ظاهر يف كوّنا كالنبّوة يضعها سبحانه حيث يشاء، قال تعاىل

 (2) . ﴾اّللُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرساَلَتهُ ﴿

 .فاللسان يف موردين واحد

عن  ة، أو بالبيعة، فام معنى تعيني اخلليفة الثاين من جانب أيب بكر، واخلليفة الثالثثّم إّنه لو كانت صيغة احلكومة هي انتخاب القائد عن طريق املشورة باجتامع االَ ُمّ 

 !طريق شورى عّيـن أعضاءها عمر بن اخلطاب؟

 :ن عمرل لعبد اّللّ بعائشة تقوأضف إىل ذلك اّن هناك نصوصًا تشري إىل ما يف مرتكز العقل، من أّن ترك االَ ُّمة بال قائد وإمام قبيح عىل من بيده زمام االَمر، هذه 

 .363|6السرية النبوية البن هشام: (1)

 .163االَنعام: (2)
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 (1«. )يا ُبنّي أبلغ عمر سالمي وقل له، ال تدع ُأّمة حمّمد بال راع»

 .ومع أيب بكر _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _اّللّ وإّنام قالت ذلك عندما اغتيل عمر وأحّس باملوت، وأرسل ابنه إىل عائشة ليستأذن منها أن يدفن يف بيتها مع رسول 

 :وهذا عبد اّللّ بن عمر يقول الَبيه

يت أن قد ضّيع، إيّن سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقوهلا لك، وزعموا اّنك غري مستخلف، واّنه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثّمجاءك وتركها، لرأ»

 (6«. )فرعاية الناس أشّد 

 :صوب معاوية أخذه البيعة من الناس البنه يزيد وقالوبذلك است

 (4«. )إيّن كرهت أن أدع ُأّمة حمّمد بعدي كالضأن ال راعي هلا»

 راع؟! فكأنَّ اّنه ترك االَ ُّمة بال _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _فإذا كان ترك االَ ُّمة بال راع، أمرًا غري صحيح يف منطق العقل، فكيف جيوز هلَوالء أن ينسبوا إىل النبي 

 .هَوالء كانوا أعطف عىل االَ ُّمة من النبّي االَكرم، اّن هذا ممّا يقىض منه العجب

 .46|1ااِلمامة والسياسة: (1)

 .33|1حلية االَولياء: (2)

 .148|1ااِلمامة والسياسة: (3)
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 الفصل الرابع

 أدّلة وجوب تنصيب ااِلمام

 عند الشيعة ااِلمامية

اف ااِلمام ي، ومقتىض هذا إّتصااِلمامة عند الشيعة ختتلف يف حقيقتها عاّم لدى أهل السنّة، فهي إمرة إهلية واستمرار لوظائف النبّوة كّلها سوى حتّمل الوحي ااِلهلإّن 

اِلمام السابق، ص من اّللّ وتنصيب من النبيص أو ابالرشوط املشرتطة يف النبي، سوى كونه طرفًا للوحي القرآين، وبناًء عىل هذا ينحرص طريق ثبوت ااِلمامة بتنصي

 :وإليك فيام ييل براهني هذا االَصل

 ألف. الفراغات اهلائلة بعد النبي يف جماالت أربعة



 :الية أيضاً باالَ ُمور التمل تكن مسَوولّياته وأعامله مقترصة عىل تلّقي الوحي ااِلهلي وتبليغه إىل الناس، بل كان يقوم  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _إّنالنبي 

 :يفِّّس الكتاب العزيز ويرشح مقاصده ويكشف أرساره، يقول سبحانه .1
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َل إَِلْيِهمْ ﴿ َ لِلنّاِس ما ُنزِّ ْكَرلُِتَبنيِّ  (1) . ﴾َوَأْنَزْلنا إَِلْيَك الذِّ

 .يبنّي أحكام املوضوعات التي كانت حتدث يف زمن دعوته .2

 .التساَوالت العويصة املريبة التي كان يثريها أعداء ااِلسالم من هيود و نصارىيدفع الشبهات وجييب عن  .3

 .يصون الدين من التحريف والدسِّ ويراقب ما أخذه عنه املسلمون من ُأصول وفروع حتى ال تزّلفيه أقدامهم .4

اته، ومن املعلوم اّنرحلته ختّلف فراغاً هائالً يف هذه املجاالت االَربعة، فيكون الترشيع َأّيام حي _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _هذه هي االَ ُمور اّلتي مارسها النبّي االَكرم 

 :ااِلسالمي حينئٍذ أمام حمتمالت ثالثة

ع غرض إّنه ال ينسجم مالبحث، فاالَّول: أن ال يبدي الشارع اهتاممًا بسدِّ هذه الفراغات اهلائلة التي ستحدث بعد الرسول. وهذا االحتامل ساقط جّدًا، ال حيتاج إىل 

 .البعثة، فإّن يف ترك هذه الفراغات ضياعًا للدين والرشيعة

ة يبطالن واملحاسبات ااِلجتامعيالثاين: أن تكون االَ ُّمة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة يف إعدادها حّدًا تقدر معه بنفسها عىل سدِّ ذلك الفراغ. غري اّن التاريخ 

حكام، وال يف ه مل يقّدر لالَ ُّمة بلوغ تلك الذروة لتقوم بسّد هذه الثغرات التي خّلفها غياب النبّي االَكرم، ال يف جانب التفسري وال يف جانب االَ هذا االحتامل ويثبتان انّ 

 .جانب رّد التشكيكات ودفع الشبهات، وال يف جانب صيانة الدين عن االنحراف

 .حش يف تفسري آيات الذكر احلكيم حتى فيام يرجع إىل عمل املسلمني يومًا وليلةأّما يف جانب التفسري، فيكفي وجود االختالف الفا

 .33النحل: (1)
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ول ص، ومن عية يف عهد الرسوأّما يف جمال االَحكام، فيكفي يف ذلك الوقوف عىل أّن بيان االَحكام الدينّية حصل تدرجيًا عىل ما تقتضيه احلوادث واحلاجات االجتام

مل يكن كافيًا لاِلجابة عن ذلك، أّما اآليات القرآنية يف جمال  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _هذا النمط كان مستمّرًا بعد الرسول، غري اّن ما ورثه املسلمون منه املعلوم اّن 

ئة حديث، وهذا القدر ال يفي بااِلجابة عىل مجيع املوضوعات االَحكام فهي ال تتجاوز ثالثامئة آية، وأّما االَحاديث يف هذا املجال، فالذي ورثته االَ ُّمة ال تتجاوز مخسام

 .املستجّدة



كان  _له وسلم صىل اّلل عليه وآ _وال نعني من ذلك اّن الرشيعة ااِلسالمية ناقصة يف إيفاء أغراضها الترشيعية وشمول املواضيع املستجّدة، بل املقصود اّن النبي 

ات الظروف الزمنية، فالبّد يف إيفاء غرض الترشيع عىل وجه يشمل املواضيع املستجدة واملسائل املستحدثة أن يستودع يراعي يف إبالغ احلكم حاجة الناس ومقتضي

 .أحكام الرشيعة من ُيلفه ويقوم مقامه

ن يهود والنصارى ترتى، يطرحووأّما يف جمال رّد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساَوالت، فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبّيمن هذه الناحية، فجاءت ال

 .ااالَسئلة، حول ُأصول ااِلسالم وفروعه، ومل يكن يف وسع اخللفاء آنذاك ااِلجابة الصحيحة عنها، كام يشهد بذلك التاريخ املوجود بأيدين

احلاجة إىل من يصون دينها عن التحريف وأبناءها عن وأّما يف جانب صيانة املسلمني عن التفرقة، والّدين عن االنحراف، فقد كانت االَ ُّمة ااِلسالمية يف أشّد 

يلية االَحاديث ااِلرسائاالختالف، فإّن التاريخ يشهد عىل دخول مجاعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى و مَوبدي املجوس بني املسلمني، فراحوا يدّسون 

أن يذكر ااِلنسان ما كابده البخاري من مشاّق وأسفار يف خمتلف أقطار الدولة ااِلسالمية، وما رواه واالَساطري النرصانية واخلرافات املجوسية بينهم، ويكفي يف ذلك 

 بعد ذلك، فإّنه ألفى االَحاديث املتداولة بني املحدثني يف
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ئر الذين مجعوا االَحاديث وكثري من هذه االَحاديث االَقطار ااِلسالمية، تربو عىل ستامئة ألف حديث، مل يصّح لديه منها أكثر من أربعة آالف، وكذلك كان شأن سا

 (1التي صّحت عندهم كانت موضع نقد ومتحيص عند غريهم. )

 ُّمة بصيانة عدم وفاء االَ فهذه املجعوالت عىل لسان الوحي، تقلع الرشيعة من رأس، وتقلب االَ ُصول، وتتالعب باالَحكام، وتشّوش التاريخ، أو ليس هذا دليالً عىل 

 !عن االنحراف والتشويش؟دينها 

صىل اّلل  _رحلة النبّي االَكرم هذا البحث الضايف يثبت حقيقة ناصعة، وهي عدم متّكن االَ ُّمة، مع ما هلا من الفضل، من القيام بسدِّ الفراغات اهلائلة التي خّلفتها 

 .سالةويبطل بذلك االحتامل الثاين جتاه الترشيع ااِلسالم بعد عرص الر _عليه وآله وسلم 

هذه  ثالية، هلا كفاءة تقب لاالحتامل الثالث: أن يستودع صاحب الدعوة، كّل ما تلّقاه من املعارف واالَحكام بالوحي، وكّلام ستحتاج إليه االَ ُّمة بعده، شخصّية م

ال مناص من تعني  هذا االحتامل، فإّنوجود إنسان مثايل كالنبّي املعارف واالَحكام وحتّملها، فتقوم هي بسدِّ هذا الفراغ بعد رحلتهص وبعد بطالن االحتاملني االَّولني 

انه أن هيمل هذا  سبحيف املَوّهالت، عارف بالرشيعة ومعارف الدين، ضامن لتكامل املجتمع، وخطوة رضورية يف سبيل ارتقائه الروحي واملعنوي، فهل يسوغ عىل اّللّ

 االَمر الّضوري يف حياة ااِلنسان الدينية؟

ز ااِلنسان بأجهزة رضورية فيام حيتاج إليها يف حياته الدنيوية املادية، ومع ذلك كيف يعقل إمهال هذا العنرص الرئييسإّن اّللّ ه املعنوية والدينية؟! يف حيات  سبحانه جهَّ

 .وما أمجل ما قاله أئّمة أهل البيت يف فلسفة وجود هذا اخللف ومدى تأثريه يف تكامل االَ ُّمة

 .54ـ36حمّمد، ملحّمد حسني هيكل، الطبعة الثالثة عرشة: الحظ حياة (1)
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 : _ عليه السالم _قال ااِلمام عيل 

 (1«. )الّلهّم بىل ال ختلو االَرض من قائم ّللّ بحّجة، إّما ظاهرًا مشهورًا، وإّما خائفًا مغمورًا، لئال تبطل حجج اّللّ وبّيناته»

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام الصادق 

 (6«. )إّن االَرض ال ختلو إالّ وفيها إمام، كيام إن زاد املَومنون شيئًا ردَّهم، وإذا نقصوا شيئًا أمتّه هلم»

به  ارها دّل القرآن عىل انحصهذه املأثورات من أئمة أهل البيت تعرب عن أّن الغرض الداعي إىل بعثة النبّي، داع إىل وجود إمام ُيلف النبّي يف عاّمة سامته، سوى م

 .ككونه نبّيًا رسوالً وصاحب رشيعة

 ب. االَ ُّمة ااِلسالمّية ومثلث اخلطر الّداهم

كانت حمارصة حال وفاة النبي من جهتي الشامل والرشق بأكرب إمرباطوريتني عرفهام  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _إّن الدولة ااِلسالمية التي أّسسها النبي االَكرم 

لت صعىل جانب كبري من القّوة والبأس، ومها: الروم وإيران، ويكفي يف خطورة امرباطورية إيران اّنه كتب ملكها إىل عامله باليمن ـ بعدما و تاريخ تلك الفرتة، وكانتا

قها ـ:  خطورة موقف ااِلمرباطورية ( وكفى يف 4« )ابعث إىل هذا الرجل باحلجاز، رجلني من عندك، جلدين، فليأتياين به»إليه رسالة النبي تدعوه إىل ااِلسالم، ومزَّ

ر بن أيب طالب، سالمي، وهم: جعفالرومانية، اّنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبني املسلمني يف السنة الثامنة للهجرة، منها رسّية موتة التي قتل فيها قادة اجليش ااِل 

 وزيد

 .134ّنج البالغة: قسم احلكم، الرقم  (1)

 .6، احلديث 148|1الكايف:  (2)

 .135|6الكامل للجزري:  (3)
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ىل بنفسه ع _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _ابن حارثة، وعبد اّللّ بن رواحة، ورجع اجليش ااِلسالمي من تلك الواقعة منهزمًا، والَجل ذلك توّجه الرسول االَكرم 

ّهز جيشاً يف مل يلق أحدًا، فأقام يف تبوك أّيامًا ثّمرجع إىل املدينة، ومل يكتف هبذا بل جرأس اجليش ااِلسالمي إىل تبوك يف السنة التاسعة ملقابلة اجليوش البيزنطية ولكنه 

 .ُأخريات أّيامه بقيادة ُأسامة ابن زيد ملواجهة جيوش الروم؛ هذا من اخلارج

جبهة عدوانية داخلية، أشبه بام يسّمى بالطابور اخلامس،  وأّما من الداخل، فقد كان ااِلسالم واملسلمون يعانون من وطأة مَوامرات املنافقني الذين كانوا يشّكلون

نافقني والتشهري الكريم لفضح املفهَوالء أسلموا بألسنتهم دون قلوهبم، وكانوا يتحّينون الفرص اِلضعاف الدولة ااِلسالمية بإثارة الفتن الداخلية، ولقد انربى القرآن 

 .قرآنية وقد نزلت يف حّقهم سورة خاصةبخططهم ضّد الدين والنبّي يف العديد من السور ال

عبون دورًا خبيثًا يف اعة وافرة ويلإّن اهتامم القرآن بالتعّرض للمنافقني املعارصين للنبي، املتواجدين بني الصحابة أدّل دليل عىل أّّنم كانوا قّوة كبرية ويشّكلون مج

 :لقضوا عىل كيان الدين، ويكفي يف ذلك قوله سبحانهإفساح املجال الَعداء ااِلسالم، بحيث لوال قيادة النبي احلكيمة 



ق  َوَظَهَر َأْمُر اّللِّ َوُهْم كاِرهُ ﴿ ُبوا َلَك االَ ُُموَر َحّتى جاَءاحْلَ  (1) . ﴾ونَ َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل َوَقلَّ

واجتثاث جذوره بعد وفاة النبي، فمع هذا اخلطر املحيق الداهم، ما هي وظيفة القائد احلكيم وقد كان حمتماًل ومرتّقبًا أن يّتحد هذا املثلث اخلطري الكتساح ااِلسالم 

 الذي أرسى قواعد دينه عىل تضحيات عظيمة؟ فهل املصلحة

 .38التوبة: (1)
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صلحة العاّمة واحدًا يف مقابل ذاك اخلطر، أو اّن املكانت تقتيض تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى جيتمع املسلمون حتت رايته ويكونوا صّفًا 

ىل ذلك ما وقع من ك؟ويكفي شاهدًا عتقتيض تفويض االَمر إىل االَ ُّمة حتى ُيتاروا الَنفسهم أمريًا، مع ما حيكيه التاريخ لنا من سيطرة الروح القبلية عىل املسلمني آنذا

 (1املشاجرات بني املهاجرين واالَنصار يوم السقيفة. )

قتىض هذه بلها، وقد عرفت اّن مإّن القائد احلكيم هو من يعتني باالَوضاع ااِلجتامعية الَ ُّمته، ويالحظ الظروف املحيطة هبا، ويرسم عىل ضوئها ما يراه صاحلًا ملستق

 :ن سينا يف حّق ااِلمامالظروف هو تعيني القائد واملدّبر، ال دفع االَمر إىل االَ ُّمة، وإىل ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس اب

 (6«. )واالستخالف بالنّص أصوب، فإّن ذلك ال يَوّدي إىل التشّغب والتشاغب واالختالف»

 ج. نصب ااِلمام لطف إهلي

طري عىل ضوء العقل الف _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _هذا حاصل ما سلكناه يف بيان وجوب تنصيب اخلليفة وااِلمام لالَ ُّمة ااِلسالمية من جانب النبّي االَكرم 

لطف، ويف جال من االستناد بقاعدة الودراسة التاريخ ااِلسالمي وشَوون الرسالة النبوية ومسَوولياهتا اخلطرية، وهذا املسلك يقرب ممّا سلكه مشاُينا ااِلمامّية يف هذا امل

 :ذلك يقول السيد املرتىض

 وخالط الناس، يعلم رضورة اّن وجود الرئيس املصيب النافذ االَمر، السديد التدبري والذي يدّل عىل ما اّدعيناه اّن كّل عاقل عرف العادة»

 .444ـ456|6راجع السرية النبوية: (1)

 .543الشفاء، ااِلهليات، املقالة العارشة، الفصل اخلامس، ص  (2)
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أقرب، وإن فقد من هذه صفته يقع عنده كّل ما أرشنا إليه من الفساد أو يكون الناس ترتفع عنده التظامل و التقاسم والتباغي أو معظمه، أو يكون الناس إىل ارتفاعه 

 (1«. )يتناوهلا ودليل وجوب االَلطافإىل وقوعه أقرب، فالرئاسة عىل ما بيَّنّاه لطف يف فعل الواجب واالمتناع من القبيح، فيجب أن ال ُييّل اّللّ تعاىل املكّلفني منها، 

 :رى مَوّلف من مقدمتنيهذا االستدالل كام ت

 .االَ ُوىل: اّن نصب ااِلمام لطف من اّللّ عىل العباد



 .الثانية: اّن اللطف واجب عىل اّللّ ملا تقتضيه حكمته تعاىل

ة ملا به من بيان املعارف واالَحكام ااِلهليأّما املقّدمة االَ ُوىل، فاَلّن اللطف هو ما يقّرب إىل الطاعة ويبّعد عن املعصية ولو بااِلعداد، وبالّضورة اّن نصب ااِلمام كذلك 

 .وحفظ الرشيعة من الزيادة والنقصان وتنفيذ االَحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها

ّلبغرضه، وال ينايف ُينصبه لئال  وأّما املقدمة الثانية، فاَلّن ترك هذا اللطف من اّللّ سبحانه إخالل بغرضه ومطلوبه وهو طاعة العباد له وترك معصيته فيجب عىل اّللّ

توا أثر اللطف عىل أنفسهم و  :ّقق الطويس بقولهإىل هذا أشار املحاللطف يف نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته، الَّن اّللّ سبحانه قد لطف هبم بنصب املَُعّد هلم، وهم فوَّ

 (6«. )ف آخر وعدمه منّاااِلمام لطف فيجب نصبه عىل اّللّ تعاىل حتصياًل للغرض...ووجوده لطف وترصفه لط»

 .314الذخرية يف علم الكالم: (1)

 .683كشف املراد، املقصد اخلامس:  (2)
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 :وأوضحه العاّلمة احليّل، بقوله

منها ما جيب  فعله اّللّ تعاىل، ود لطف ااِلمامة يتّم بُأمور: منها ما جيب عىل اّللّ تعاىل وهو خلق ااِلمام ومتكينه بالترّصف والعلم والنّص عليه باسمه ونسبه، وهذا ق»

وامتثال قوله، وهذا مل يفعله الرعية، عىل ااِلمام وهو حتّمله لاِلمامة وقبوله هلا وهذا قد فعله ااِلمام، ومنها ما جيب عىل الرعية وهو مساعدته والنرصة له وقبول أوامره 

 (1«. )فكان منع اللطف الكامل منهم ال من اّللّ تعاىل وال من ااِلمام

 مناظرة هشام بن احلكم مع عمرو بن عبيد

لة ـ يف مسألة ااِلمامة ناظر هشام بن احلكم ـ وهو من أبرز أصحاب ااِلمام الصادق ـ عليه الّسالم ـ يف علم الكالم ـ مع عمرو بن عبيد ـ و هو من مشايخ املعتز

 :ليني يف ذلكوصارت النتيجة إفحام هشام لعمرو عند مجع من تالمذته، وإليك ما رواه الك

مجاعة من أصحابه، منهم: محران بن أعني،  _عليه السالم  _عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسن بن إبراهيم، عن يونس بن يعقوب، قال: كان عند أيب عبد اّللّ 

 :_ عليه السالم _ وحمّمد ابن النعامن، وهشام بن سامل، والطّيار، ومجاعة فيهم هشام بن احلكم وهو شاب، فقال أبو عبد اّللّ

 .«يا هشام أال ختربين كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟»

 .فقال هشام: يابن رسول اّللّ إيّن ُأجل ك واستحييك وال يعمل لساين بني يديك

 .684ـ 685املصدر السابق: (1)
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 : _ عليه السالم _فقال أبو عبد اّللّ 

 .«إذا أمرتكم بيشء فافعلوا»

ة، فإذا هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه يف مسجد البرصة، فعظم ذلك عيّل، فخرجت إليه ودخلت البرصة يوم اجلمعة، فأتيت مسجد البرصقال 

قعدت يف آخر أفرجوا يل، ثمّ أنا بحلقة كبرية فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء، متَّزر هبا من صوف، وشملة مرتديًا هبا والناس يسألونه، فاستفرجت الناس، ف

، ثّم قلت: أهّيا العامل: إيّن رجل غريب تأذن يل يف مسألة؟  القوم عىل ركَبتيَّ

 .فقال يل: نعم

 فقلت له: ألك عني؟

 فقال: يا ُبني أّي يشء هذا من السَوال ويشء تراه كيف تسأل عنه؟

 .فقلت: هكذا مسألتي

 .فقال: يا ُبنيَّ سل وإن كانت مسألتك محقاً 

 .قلت: أِجْبني فيها. قال يل: َسل

 قلت: ألك عني؟ قال: نعم، قلت: فام تصنع هبا؟

 .قال: أرى هبا االَلوان واالَشخاص

 قلت: فلك أنف؟ قال: نعم، قلت: فام تصنع به؟

 .قال: أشّم به الرائحة

 .قلت: ألك فم؟ قال: نعم، قلت: فام تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم

 .، قلت: فام تصنع هبا؟ قال: أسمع هبا الصوتقلت: فلك ُأذن؟ قال: نعم
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 قلت: ألك قلب؟

 .قال: نعم، قلت: فام تصنع به؟ قال: ُأميِّز به كّل ما ورد عىل هذه اجلوارح واحلواس



 قلت: أو ليس يف هذه اجلوارح غنى عن القلب؟ فقال: ال، قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟

ته إىل القلب فيستيقن اليقني و يبطل الشكقال: يا بني: إّن اجلوارح إذا  ته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردَّ  .شّكت يف يشء شمَّ

 فقلت له: فإّنام أقام اّللّ القلب لشّك اجلوارح؟

 .قال: نعم

 قلت: البّد من القلب وإالّ مل تستيقن اجلوارح؟

 .قال: نعم

رحك حتى جعل هلا إماماً يصّحح هلا الصحيح ويتيّقن به ما شّك فيه، ويرتك هذا اخللق كلَّهم يف حريهتم وشكهم فقلت له: يا أبا مروان فاّللّ تبارك وتعاىل مل يرتك جوا

 واختالفهم، ال يقيم هلم إمامًا يرّدون إليه شّكهم وحريهتم، ويقيم لك إمامًا جلوارحك ترد إليه حريتك وشّكك؟

ني إليه وأقعدين يف  .جملسه، وزال عن جملسه و ما نطق حتى قمت فسكت ومل يقل يل شيئًا... ثّم ضمَّ

 وقال: يا هشام َمْن َعلَّمك هذا؟ _عليه السالم  _فضحك أبو عبد اّللّ 

 .قلت: يشء أخذته منك وألَّفته

 (1: هذا واّللّ مكتوب يف صحف إبراهيم وموسى. ) _عليه السالم  _فقال 

 .4ديث ، كتاب احلجة، باب االضطرار إىل احلجة، احل1الكايف: ج(1)
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 : هذا واّللّ مكتوب الخ، إشارة إىل أّن مسألة نصب اخلليفة وااِلمام التي حيكم هبا العقل الرصيح، كانت من سنن االَنبياء واملرسلني، _عليه السالم  _ولعّل قوله 

(ويدّل عىل ذلك 1القرآن ما استدعياه من اّللّ سبحانه يف أمر ااِلمامة والوزارة )وإّنام ذكر إبراهيم وموسى ملا كان هلام من املكانة اخلاصة يف هذا املجال، ولذلك أيضًا ذكر 

 :أّنه قال _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _أيضًا ما روي عن رسول اّللّ 

 (6«. )كانت بنو إرسائيل تسوسهم االَنبياء كلَّام هلك نبّي خلفه نبّي، واّنه ال نبّي بعدي ، وسيكون بعدي خلفاء يكثرون»

 .هناك بالتنصيص وظاهر احلديث اّن استخالف اخللفاء يف االَ ُّمة ااِلسالمية، كاستخالف االَنبياء يف االَ ُمم السالفة، ومن املعلوم اّن االستخالف كان

 .44، وطه:163الحظ البقرة:  (1)

 .الفصل الثاين 334جامع االَ ُصول البن أثري اجلزري:  (2)
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 الفصل اخلامس

 يف ااِلماموجوب العصمة 

مني، قال مل يكونوا بمعصو _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _اّتفق أهل السنّة عىل أّن العصمة ليست من رشائط ااِلمام أخذًا بمبادئهم حيث إّن اخللفاء بعد رسول اّللّ 

 :التفتازاين

اِلمجاع عىل أّّنم مل جتب عصمتهم... وحاصل هذا دعوى ااِلمجاع عىل واحتّج أصحابنا عىل عدم وجوب العصمة بااِلمجاع عىل إمامة أيب بكر وعمر وعثامن، مع ا»

 (1«. )عدم اشرتاط العصمة يف ااِلمام

 :وأّما الشيعة ااِلمامية فقد اّتفقت كلمتهم عىل هذا الرشط، قال الشيخ املفيد

 (6«. )اّتفقت ااِلمامية عىل أّن إمام الدين ال يكون إالّ معصومًا من اخلالف ّللّ تعاىل»

 :وقال أيضاً 

 .636|5رشح املقاصد: (1)

 .، الطبعة الثانية34أوائل املقاالت: (2)
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 (1«. )اءأقول: إّن االَئّمة القائمني مقام االَنبياء يف تنفيذ االَحكام وإقامة احلدود وحفظ الرشائع وتأديب االَنام، معصومون كعصمة االَنبي»

 :بوجوه، نكتفي ببعضهاثّم إّّنم استدّلوا عىل وجوب العصمة 

 _ صىل اّلل عليه وآله وسلم _ااِلمام حافظ للرشيعة كالنبي  .1

الت، النبّي من الكفاءات واملَوهّ إّن حقيقة ااِلمامة عند ااِلمامية ـ كام عرفت ـ هي القيام بوظائف الرسول بعد رحلته، فيجب أن يكون ااِلمام متمّتعًا بام يتمّتع به 

 :ن اخلطأ يف العلم والعمل لكي حتفظ الرشيعة به ويكون هاديًا للناس إىل مرضاة اّللّ سبحانه، وإليه أشار العاّلمة احليّل بقولهومنها كونه مصونًا ع

ه، والقّوامون ب فظة الرشعذهبت ااِلمامية إىل أّن االَئّمة كاالَنبياء يف وجوب عصمتهم عن مجيع القبائح والفواحش من الصغر إىل املوت عمدًا وسهوًا، الَّّنم ح»

 (6«. )حاهلم يف ذلك كحال النبي ص

 :وناقش فيه التفتازاين بقوله

 (4«. )إّن نصب ااِلمام إىل العباد اّلذين ال طريق هلم إىل معرفة عصمته بخالف النبي»



ض إىل العباد، ولنا أن نعكس ونقول:   وجوب عصمة ااِلمام ممّا حيكم به العقل الرصيحواجلواب عنه ظاهر بام تقّدم من بطالن القول بأّن نصب ا اِلمام مفوَّ

 .43نفس املصدر: (1)

 .هـ1464، الطبعة االَ ُوىل، القاهرة ـ4|6دالئل الصدق: (2)

 .638|5رشح املقاصد:  (3)
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ضًا إليهمبالتأّمل يف حقيقة ااِلمامة والغرض منها، وحيث إّن الناس ال طريق هلم إىل معرفة عصمة ااِلمام كام اعرتف به   .اخلصم، فال يكون نصبه مفوَّ

 _ عليه السالم _آية ابتالء إبراهيم  .2

 :قال سبحانه

َيتي قاَلال ﴿ َُّهنَّ قاَل إيِنِّ جاِعُلَك لِلنّاِس إِمامًا قاَل َوِمْن ُذرِّ ُه بَِكلاِمٍت َفَأمَت  (1) . ﴾َيناُل َعْهِدي الّظاملنِيَ َوإِِذ اْبَتىل إِْبراهيم رب 

 :باآلية عىل املقصود رهن بيان أمرين االستدالل

 ؟ _عليه السالم  _االَّول: ما هو املقصود من ااِلمامة التي أنعم اّللّ سبحانه هبا عىل نبّيه اخلليل 

 الثاين: ما هو املراد من الظاملني؟

ته، فكان له عند ذلك  أّما االَّول: فقال بعضهم: إّن املراد من ااِلمامة، هي النبّوة والرسالة، ويرّده اّن إبراهيم كان نبّيًا قبل تنصيبه إمامًا، وذلك الَّنه طلب ااِلمامة لذريَّ

 :ولد أو أوالد، ومن املعلوم اّنإبراهيم مل يرزق ولدًا إالّ يف أوان الكرب بنّص القرآن الكريم، حيث قال

ْمُد ّللِّ الَِّذي َوَهَب يِل َعىَل اْلكرَِبِ إِْسامِعيَل َوإِْسحاَق ﴿  (2) . ﴾احْلَ

امات ّمل الوحي وإبالغه، فاّن هناك مقوعىل ذلك جيب أن تكون ااِلمامة املوهوبة للخليل غري النبّوة، والظاهر اّن املراد منها هي القيادة ااِلهلّية للمجتمع، مضافاً إىل حت

 :ثالثة

 .163البقرة: (1)

 .46إبراهيم: (2)
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 .مقام النبّوة ، وهو منصب حتّمل الوحي .1



 .مقام الرسالة، وهو منصب إبالغه إىل الناس .2

ة وقدرة .3  .مقام ااِلمامة، وهو منصب القيادة وتنفيذ الرشيعة يف املجتمع بقوَّ

 .، تّتحد واقعيتها مع هذه ااِلمامة_صىل اّلل عليه وآله وسلم  _وااِلمامة اّلتي يتبنّاها املسلمون بعد رحلة النبي االَكرم 

 غري يفاملراد من الّظاملني، فالظلم يف اللغة هو وضع اليشء يف غري موضعه وجماوزة احلّد الذي عّينه الرشع، واملعصية من وضع اليشء )العمل( وأّما الثاين: أعني 

 :موضعه، فاملعصية من مصاديق الظلم، قال سبحانه

 (1) . ﴾َوَمْن َيَتَعدَّ ُحدوَد اّللِّ َفُأولئَِك ُهُم الّظاملُِونَ ﴿

ة عن ن أفراد الظلماهر من صيغة اجلمع املحىّل بالالم، اّنالظلم بكّل ألوانه وصوره مانع عن نيل هذا املنصب ااِلهلي، وتكون النتيجة ممنوعّية كّل فرد مثّم إّن الظ

َيناُل  ا يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه: )الاالرتقاء إىل منصب ااِلمامة، سواء أكان ظاملًا يف فرتة من عمره ثّم تاب وصار غري ظامل، أو بقى عىل ظلمه، فالظامل عندم

 .َعْهدي الّظاملنَِي( فصالحتيه بعد ارتفاع الظلم حيتاج إىل دليل

، ةيس له أهلّية منصب ااِلماموعىل ذلك فكّل من ارتكب ظلاًم وجتاوز حّدًا يف يوم من أّيام عمره، أو عبد صناًم، وباجلملة ارتكب ما هو حرام، فضالً عاّم هو كفر، ل

 .والزم ذلك كون ااِلمام طاهرًا من الذنوب من لدن وضع عليه قلم التكليف، إىل آخر حياته، وهذا ما يرتئيه ااِلمامية يف عصمة ااِلمام

 :وممّا يَوّكد ما ذكرناه اّن الناس بالنسبة إىل الظلم عىل أقسام أربعة

 .666البقرة: (1)
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 .من كان طيلة عمره ظاملاً  .1

 .طاهرًا ونقّيًا يف مجيع فرتات عمرهمن كان  .2

 .من كان ظاملًا يف بداية عمره، وتائبًا يف آخره .3

 .عكس الثالث .4

أن يسأل ااِلمامة للقسم االَّول والرابع من ذّرّيته، وقد نصَّ سبحانه عىل أّنه ال ينال عهده الظامل، وهو ال ينطبق إالّ عىل القسم  _عليه السالم  _وحاشى إبراهيم 

 .الثالث، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاين وهو املطلوب

 آية إطاعة ُأويل االَمر .3

 :قال سبحانه



ُسوَل َوُأويل االَ َْمِرِمنُْكمْ ﴿  (1) . ﴾َأطِيُعوا اّللَّ َوَأطيُعوا الرَّ

سبحانه ال يرىض لعباده الكفر والعصيان ولو كان عىل سبيل ااِلطاعة عن شخص إّنه تعاىل أمر بطاعة ُأويل االَمر عىل وجه ااِلطالق، ومل يقّيده بيشء و من البدهيي اّنه 

ماً   .آخر، وعليه تكون طاعة ُأويل االَ َمر فيام إذا أمروا بالعصيان حمرَّ

ق طلقًا، فيستكشف من إطالفمقتىض اجلمع بني هذين االَمرين أن يكون ُأولو االَمر اّلذين وجبت إطاعتهم عىل وجه ااِلطالق معصومني ال يصدر عنهم معصية م

 .االَمر بالطاعة اشتامل املتعّلق عىل خصوصّية تصّده عن االَمر بغري الطاعة

ح بداللة اآلية عىل عصمة ُأويل االَمر ااِلمام الرازي يف تفسريه، ولكنّه مل يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدالله املنطق  أّناي، حيث استدرك قائاًل بوممَّن رصَّ

 .56اء:النس (1)
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 (1عاجزون عن معرفة ااِلمام املعصوم والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه، فال مناص من كون املراد هو أهل احللِّ والعقد.)

 ُيتّص بزمانه أو كان يشمل زمانيالحظ عليه: أّنه إذا دلَّت اآلية عىل عصمة ُأويل االَمر فيجب علينا التعّرف عليهم، واّدعاء العجز هروب من احلقيقة، فهل العجز 

، يعرف املعصوم عليه يف عرص النزول نزول اآلية؟ والثاين باطل قطعًا، فإّنه ال يعقل أن يأمر الوحي ااِلهلي بإطاعة املعصوم ثّم ال يقوم بتعريفه حني النزول، وبالّتعّرف

 .يف أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد ُأخرى

 ،بأهل احللِّ والعقد تفسري بام هو أشّد غموضًا، فهل املراد منهم، العساكر، والضّباط، أو العلامءواملحّدثون، أو احلّكام والسياسّيون «ُأويل االَمر»هذا مع أّن تفسري 

 !أو الكّل؟وهل اّتفق اجتامعهم عىل يشء ومل ُيالفهم لفيف من املسلمني؟

(. 6ته، كآية التطهري وحديث الثقلني وغري ذلك، تركنا البحث عنها لرعاية االختصار )وهناك نصوص من الكتاب والسنّة تدّل عىل عصمة أهل بيت النبي وعرت

 .وقد تقّدم يف الفصل االَّول ما يفيد يف املقام فراجع

 .133|14مفاتيح الغيب: (1)

 .، الطبعة االَ ُوىل411ـ444و 441ـ464|6راجع ااِلهليات: (2)
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 الفصل السادس

 النصوص الدينية

 لاِلمامة _عليه السالم  _عيّل وتنصيب 



العقل  اسّية، ويف ظّل هدايةقد تبنّي بام قّدمناه من االَبحاث عىل ضوء الكتاب والسنّة ومن خالل مطالعة تاريخ ااِلسالم واملحاسبة يف االَ ُمور االجتامعية والسي

ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ وإمام املسلمني جيب أ ن يكون منصوباً من جانب الرسول بإذن من اّللّ سبحانه، وعندئٍذ يلزمنا الرجوع إىل الكتاب الرصيح، اّن خليفة النبي 

 :والسنّة لنقف عىل ذلك القائد املنصوب فنقول

وال ، ومن وقف عىل أقعدهإّن من أحاط بسرية النبي ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ جيد عيل بن أيب طالب وزير رسول اّللّ يف أمره وويل عهده وصاحب االَمر من ب

ة الوالية من املجال بذكر آي النبي وأفعاله يف حّله وترحاله، جيد نصوصه يف ذلك متواترة، كام اّن هناك آيات من الكتاب العزيز هتدينا إىل ذلك، ونحن نكتفي يف هذا

 :الكتاب ونتبعها بحديثي املنزلة والغدير
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 آية الوالية

 :قال سبحانه

كاَة َوُهْم راكُِعونَ إِنَّام ﴿ الَة َوُيَوُتوَن الزَّ  (1) . ﴾َولِي ُكُم اّللُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

يشري بيده  وعيّل راكع، وقبل االستدالل باآلية نذكر شأن نزوهلا، روى املفِّسون عن أنس بن مالك وغريه اّن سائاًل أتى املسجد وهو يقول: من يقرض امليلء الويفّ 

 :للسائل: إخلع اخلاتم من يدي، فام خرج أحد من املسجد حتى نزل جربئيل بـ

 (2) . ﴾إِّنام َولِي ُكُم اّللُّ﴿

 :وإليك توضيح االستدالل

حّقق واّن غري هَوالء من املَومنني هم موىّل عليهم وال يت اّن املستفاد من اآلية اّن هناك أولياء ثالثة وهم: اّللّ تعاىل، ورسوله، واملَومنون املوصوفون باالَوصاف الثالثة،

 يةا، بخالف والذلك إالّ بتفسري الويل بالزعيم واملترّصف يف شَوون املوّلـى عليه، إذ هذه الوالية حتتاج إىل دليل خاص، وال يكفي ااِليامن يف ثبوهت

 .55املائدة: (1)

؛ وغريهم. وأنشأ حّسان بن ثابت يف ذلك أبياته 664|6؛ والسيوطي يف الدر املنثور:334|6أحكام القرآن:؛ واجلصاص يف 184|4رواه الطربي يف تفسريه: (2)

 :املعروفة ،وهي

 أبا حسن تفديك نفيس ومهجتي

 وكّل بطيء يف اهلدى ومسارع

 أيذهب مدحي واملحبني ضائعاً 

 وما املدح يف ذات ااِلله بضائع

 فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع



 القوم يا خري راكعفدتك نفوس 

 بخامتك امليمون يا خري سيد

 ويا خري شار ثم يا خري بائع

 فأنزل فيك اّللّ خري والية

 وبيَّنها يف حمكامت الرشائع
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 . املحّبة والنرصة، إذ مها من فروع ااِليامن، فكّلمَومن حمّب الَخيه املَومن ونارص له

لة ، فهذه الوجوه الثالثة جتعل اآلية كالنّص يف الدال _عليه السالم  _إّنام وأحاديث شأن النزول الواردة يف ااِلمام عيل هذا مضافًا إىل االختصاص املستفاد من كلمة 

 .عىل ما يرتئيه ااِلمامية يف مسألة ااِلمامة

 امذا جيَى بلفظ اجلامعة؟فل _عليه السالم  _فإن قلت: إذا كان املراد من قوله: )الَِّذيَن آَمنُوا( هو ااِلمام عيل بن أيب طالب 

وااِلحسان وتفّقد ص عىل الربّ قلت: جيَى بذلك لريغب الناس يف مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبِّه عىل أّنسجيَّة املَومنني جيب أن تكون عىل هذه الغاية من احلر

 (1منها. )الفقراء حتى إن لزمهم أمر ال يقبل التأخري وهم يف الصالة، مل يَوّخروه إىل الفراغ 

اجلمع عن  ة يعرّبون بلفظوهناك وجه آخر أشار إليه الشيخ الطربيس، وهو اّنالنكتة يف إطالق لفظ اجلمع عىل أمري املَومنني، تفخيمه وتعظيمه، وذلك اّن أهل اللغ

 (6الواحد عىل سبيل التعظيم، وذلك أشهر يف كالمهم من أن حيتاج إىل االستدالل عليه. )

هود والنصارى الي راد من الويّل يف اآلية ليس هو املترصف، بل املراد النارص واملحّب بشهادة ما قبلها وما بعدها، حيث ّنى اّللّ املَومنني أن يّتخذواربام يقال إّنامل

 (4أولياء، وليس املراد منه إالّ النرصة واملحبة، فلو ُفِّّست يف اآلية باملترّصف يلزم التفكيك. )

 .الكتاب العريب، بريوت ، دار436|1الكشاف: (1)

 .611|3ـ4جممع البيان: (2)

 .68|16ااِلشكال للرازي يف مفاتيح الغيب:  (3)
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عزيز يف اجلمع ترتيب الكتاب ال واجلواب عنه: اّنالّسياق إّنام يكون حّجة لو مل يقم دليل عىل خالفه، وذلك لعدم الوثوق حينئٍذبنزول اآلية يف ذلك السياق، إذ مل يكن

ء مع ثبوت النص عىل سياق النسا فقًا لرتتيبه يف النزول بإمجاع االَ ُّمة ، ويف التنزيل كثري من اآليات الواردة عىل خالف ما يعطيه السياق كآية التطهري املنتظمة يفموا

 (1اختصاصها باخلمسة أهل الكساء. )



 «املنزلة»حديث

ف به عىل أهله يف املدينة عند توّجهه إىل تبوك، فأرج _عليه السالم  _عليه وآله وسلم ـ خّلف عيّل بن أيب طالب روى أهل السري والتاريخ اّن رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ 

 :املنافقون، وقالوا ما خّلفه إالّ استثقاالً له وختّوفًا منه، فضاق صدره بذلك، فأخذ سالحه وأتى النبّي وأبلغه مقالتهم، فقال ص

 (6. )«ت ورائي، فارجع واخلف يف أهيل وأهلك، أفال ترىض يا علّيأن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إالّ أّنه ال نبّيبعدي؟كذبوا، ولكنّي خّلفتك ملا ترك»

ثني وهو تـ وهي اسم جنس ـ إىل هارون يقتيض العموم، فالرواية تدّل عىل أّن كّل مقام ومنصب كان ثابتًا هلارون فهو ثابت لعيّل، إالّ ما اس« منزلة»إضافة كلمة

 كونختصاص، فإّن املورد ال يالنبّوة، بل االستثناء أيضًا قرينة عىل العموم ولواله ملا كان وجه لالستثناء، وكون املورد هو االستخالف عىل االَهل ال يدّل عىل اال

 .33، الرقم 144املراجعات:  (1)

؛ وابن 164|4؛ ومسلم يف فضائل عيل:1413، ط 4|4الصحاح، البخاري يف غزوة تبوك:. وقد نقله من أصحاب 564ـ 516|6السرية النبوية البن هشام: (2)

 .؛ وغريهم من االَثبات احلفاظ644، 185، 186، 146، 144، 145، 144|1؛ وااِلمام أمحد يف غري مورد من مسنده، الحظ: 55|1ماجة يف فضائل أصحاب النبي:
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صًا، كام لو رأيت اجلنب يمّس آية ال ن آيات القرآن حمدث، يكون دلياًل عىل حرمة مّس القرآن عىل اجلنب مطلقاً خمصِّ  .كريس مثاًل فقلت له ال يمسَّ

 :وأّما منزلة هارون من موسى فيكفي يف بياّنا قوله سبحانه حكاية عن موسى

ْكُه )  (1يِف َأْمري( . )َواْجَعْل يِل َوِزيرًا ِمْن َأْهيِل* هاُروَن َأِخي* ُأْشُدْد بِِه َأْزري* َوَأرْشِ

 :وقد ُأويت موسى مجيع ذلك كام يقول سبحانه

 (2) . ﴾قاَل َقْدُأوتيَت ُسوَ َْلَك يا ُموسى﴿

 :وقد استخلف موسى أخيه هارون عند ذهابه إىل ميقات رّبه مع مجاعة من قومه، قال سبحانه

 (3).﴾َتتَّبِْع َسبِيل املُْفِسدينَوقاملَُوسى الَ َخيِه هاُروَن اْخُلْفني يِف َقوِمي َوَأْصلِْح َوال ﴿

مه مع عدم وهذا االستخالف وإن كان يف قضية خاّصة ووقت خاص، لكن اللفظ مطلق واملورد ال يكون خمّصصًا. و من هنا لو فرض غيبة ُأخرى ملوسى من قو

ة إالّ أّن الرئاسة كانت خمصوصة ملوسى، فموسى كان ولّيًا عىل تنصيصه عىل استخالف هارون كان خليفة له بال إشكال. وهارون و إن كان رشيكًا ملوسى يف النبوّ 

ن له القيام بأمر االَ ُّمة من حيث كان هارون وعىل غريه، وهذا دليل عىل أّن منزلة ااِلمامة منفصلة من النبوة، وإّنام اجتمع االَمران الَنبياء خمصوصني، الَّن هارون لو كا

 (3ى إّياه وإقامته مقامه. )نبيًا ملا احتاج فيه إىل استخالف موس

 .46ـ66طه: (1)



 .44طه: (2)

 .136االَعراف: (3)

 .344|3ـ4جممع البيان: (4)
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 «الغدير»حديث 

ومن ( صحابيًا 114)حديث الغدير، ممّا تواترت به السنّة النبوّية وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعني إىل يومنا احلارض، رواه من الصحابة

رية من ذلك كتب ملّة كب ( تابعيًا، وقد رواه العلامء واملحّدثون يف القرون املتالحقة، وقد أغنانا املَوّلفون يف الغدير عن اراءة مصادره ومراجعه، وكفاك يف83التابعني)

، «العبقات»هـ( مَوّلف 1444سيد مري حامد حسني اهلندي )املتوىّف ، وال«غاية املرام»هـ( مَوّلف 1144أعالم الطائفة، منهم: العاّلمة السيد هاشم البحراين )املتوىّف 

 .«املراجعات»هـ( مَوّلف 1481، والسيد رشف الدين العاميل )املتوىّف «الغدير»هـ( مَولف 1464والعاّلمة االَميني )املتوىّف 

روج إىل احلّج يف السنة العارشة من اهلجرة، وأقّلام قيل اّنه خرج معه تسعون ألفًا، وجممل احلديث هو اّن رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ أذَّن يف الناس باخل

 :، وذلك يوم اخلميس، الثامن عرش من ذي احلّجة ، نزل جربئيل االَمني عن اّللّ تعاىل بقوله«خم»فلاّم قىض مناسكه وانرصف راجعًا إىل املدينة ووصل إىل غدير 

ُسوُل َبلِّ ) َا الرَّ َك يا َأهي   . (ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربِّ

ّم قام لظهر، فصّلـى بالناس، ثفأمر رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ أن يرّد من تقّدم، وحيبس من تأّخر حتى إذا أخذ القوم منازهلم نودي بالصالة، صالة ا

 سبحانه وأخذ ااِلقرار من احلارضين بالتوحيد والنبّوة واملعاد، وااِليصاء بالثقلني، وبيان اّن الرسول ـ خطيبًا وسط القوم عىل أقتاب ااِلبل، وبعد احلمد والثناء عىل اّللّ

 :صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ أوىل باملَومنني من أنفسهم، أخذ بيد عيل فرفعها حتى رَوي بياض إبطيهام وعرفه القوم أمجعون، ثّمقال

 .« قوهلا ثالث مّرات ـمن كنت مواله، فعيّل مواله ـ ي»
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 :ثّم دعا ملن وااله، وعىل من عاداه، وقال

 .«أال فليبّلغ الشاهد الغائب»

 :ثّم مل يتفّرقوا حتى نزل أمني وحي اّللّ بقوله

 .اْلَيوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتي( اآلية)

 :وآله وسلم ـفقال رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه 



 .«اّللّ أكرب عىل إكامل الدين وإمتام النعمة، ورىض الرب برسالتي والوالية لعيّل من بعدي»

 :ثّم أخذ الناس هينّئون علّيًا، وممّن هنَّأه يف مقّدم الصحابة الشيخان أبوبكر وعمر كّل يقول

، لك يابن أيب طالب، أصبحت موالي وموىل كّل مَومن ومَومنة»  .«َبخٍّ َبخٍّ

 داللة احلديث

داللة واضحة، مل يشّك فيها أّي عريب صميم عرص نزول احلديث وبعده إىل قرون، ومل يفهموا من  _عليه السالم  _إّن داللة احلديث عىل إمامة موالنا أمري املَومنني 

 .لفظة املوىل إالّ ااِلمامة

من املوىل هو االَوىل بالترّصف يف شَوون املَومنني عىل غرار ما كان للنبي ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم  إّن هناك قرائن حالية ومقالية جتعل احلديث كالنّّص يف أّن املراد

 .ـ من الوالية

 :أّما القرينة احلالية )املقامية( فيكفينا يف بياّنا ما ذكره التفتازاين بقوله

 النارص، واالَوىل بالترّصف، وينبغي أن يكون املراد به يف احلديث هواملوىل قد يراد به املعتِق واملعَتق واحلليف، واجلار، وابن العّم، و»
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 .«الَجلههذا املعنى، ليطابق صدر احلديث، والَّنه ال وجه للخمسة االَ ُول وهو ظاهر، وال للسادس لظهوره، وعدم احتياجه إىل البيان ومجع الناس 

 :ثّم قال

 (1«. )املالكية لتدبري أمرهم والترّصف فيهم بمنزلة النبي، وهو معنى ااِلمامةال خفاء يف أّن الوالية بالناس، والتويّل و»

 :وأّما القرائن املقالية فمتعّددة نشري إىل بعضها

 :القرينة االَ ُوىل: صدر احلديث وهو قوله ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ

 .«ألست أوىل بكم من أنفسكم»

ع عىل ذلك قوله أو ما يَوّدي مَوّداه من ألفاظ متقاربة،  :ثّم فرَّ

 (6وقد روى هذا الصدر من حّفاظ أهل السنّة ما يربو عىل أربعة وستني عاملًا. )« فمن كنت مواله فعيّل مواله»

 _عليه السالم  _ عيلصيب القرينة الثانية: نعى النبّي نفسه إىل الناس حيث إّنه يعرب عن أّنه سوف يرحل من بني أظهرهم فيحصل بعده فراغ هائل، واّنه ُيسّد بتن

 (4يف مقام الوالية. وغري ذلك من القرائن التي استقصاها شيخنا املتتّبع يف غديره. )



 ..ولكنّه رمى احلديث بعدم التواتر فلم يأخذ به يف املقام حيث إّن مسألة ااِلمامة ليست من الفروع عند ااِلمامّية643ـ644|5رشح املقاصد: (1)

 .الفروع عندهم، فعىل فرض صّحة الرواية تكون حّجة وإن مل تكن متواترة عندهأقول: لكنّها من مسائل 

عني حسب قروّنم1الحظ نقوهلم يف كتاب الغدير، ج (2)  .، موزَّ

 .484ـ444املصدر السابق:  (3)
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 ملاذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟

املتواتر اجليّل يف املقام، هو اّنه لو كان االَمر كذلك فلامذا مل تأخذه الصحابة مقياسًا بعد النبي؟ وليس من أقوى مستمسك ملن يريد التخّلص من االعتناق بالنّص 

 .الصحيح إمجاع الصحابة ومجهور االَ ُّمة عىل رّد ما بلَّغه النبّي يف ذلك املحتشد العظيم

رزّية يوم »ثرية يف حياهتم السياسية، وليكن ترك العمل بحديث الغدير من هذا القبيل، منها واجلواب عنه اّن من رجع إىل تاريخ الصحابة يرى هلذه االَ ُمور نظائر ك

( ، ولسنا بصدد استقصاء خمالفات القوم 4( و منها صلح احلديبية واعرتاض لفيف من الصحابة )6( ومنها رسّية ُأسامة )1رواها الشيخان وغريمها )« اخلميس

 (3خالفة ال تقترص عىل ما ذكر بل تربو عىل نّيف وسبعني موردًا، استقصاها بعض االَعالم. )لنصوص النبي وتعليامته، فإّن امل

 .وعىل ضوء ذلك ال يكون ترك العمل بحديث الغدير، من أكثرّية الصحابة دلياًل عىل عدم تواتره، أو عدم متامّية داللته

هـ ؛ و ااِلمام أمحد يف مسنده 1413من النسخة املطبوعة سنة  14|4وج 44|3، وج4احلديث ، باب كتابة العلم، 1أخرجه البخاري يف غري مورد الحظ ج (1)

:1|455. 

 .64|1؛ امللل والنحل للشهرستاين:166ـ186|6طبقات ابن سعد: (2)

 .113|6، باب صلح احلديبية ؛ والطبقات الكربى البن سعد:145|5، كتاب الرشوط؛ صحيح مسلم:81|6صحيح البخاري:  (3)

 .الحظ كتاب النص واالجتهاد للسيد ااِلمام رشف الدين (4)
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 الفصل السابع

 السنّة النبوّية

 واالَئّمة ااِلثنا عرش



ة إىل أهل بيته ااِلسالميمنصب ااِلمامة و اخلالفة، كام مل يكتف بإرجاع االَ ُّمة  _عليه السالم  _إّن النبّي االَكرم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ مل يكتف بتنصيب عيل 

اب ريب، فقد روي يف ى ال يبقى ملرتوعرتته الطاهرة، ومل يقترص عىل تشبيههم بسفينة نوح، بل قام ببيان عدد االَئّمة اّلذين يتوّلون اخلالفة بعده، واحدًا بعد واحد، حتّ 

 :رش خليفة كّلهم من قريش، وإليك ما ورد يف توصيفهم من اخلصوصياتالصحاح واملسانيد بطرق خمتلفة عن جابر بن سمرة اّن اخللفاء بعد النبّي اثنا ع

 .ال يزال الدين عزيزًا منيعًا إىل اثني عرش خليفة .1

 .ال يزال ااِلسالم عزيزًا إىل اثني عرش خليفة .2

 .ال يزال الدين قائاًم حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة .3

 .عىل من ناوأه حتى يميض من ُأّمتي اثنا عرش خليفةال يزال الدين ظاهرًا  .4
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 .ال يزال هذا االَمر صاحلًا حتى يكون اثنا عرش أمرياً  .5

 (1ال يزال الناس بخري إىل اثني عرش خليفة. ) .6

احلنفّي يف  إالّ ما نقله الشيخ سليامن البلخي القندوزيوقد اختلفت كلمة رّشاح احلديث يف تعيني هَوالء االَئّمة، وال جتد بينها كلمة تشفي العليل، وتروي الغليل، 

 :ينابيعه عن بعض املحّققني، قال

عن  الصحابة، لقّلتهماّن االَحاديث الداّلة عىل كون اخللفاء بعده اثني عرش، قد اشتهرت من طرق كثرية، وال يمكن أن حيمل هذا احلديث عىل اخللفاء بعده من »

 عىل امللوك االَ ُموّيني لزيادهتم عىل االثني عرش ولظلمهم الفاحش إالّ عمر بن عبد العزيز... وال يمكن أن حيمل عىل امللوك العباسيني اثني عرش، وال يمكن أن حيمل

 :لزيادهتم عىل العدد املذكور ولقّلة رعايتهم قوله سبحانه

َة يِف اْلُقْربى)  . (ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ املَودَّ

أتقاهم، وأعالهم نسبًا، وحديث الكساء، فالبد من أن حيمل عىل االَئمة االثني عرش من أهل بيته وعرتته، الَّّنم كانوا أعلم أهل زماّنم، وأجّلهم، وأورعهم ، و

ة الّلدنية، كذا عّرفهم أهل العلم و التحقيق، وأفضلهم حسبًا، وأكرمهم عند اّللّ، وكانت علومهم عن آبائهم متصلة بجّدهم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ وبالوراث

 .وأهل الكشف والتوفيق

 (6«. )ويَوّيد هذا املعنى ويرّجحه حديث الثقلني و االَحاديث املتكّثرة املذكورة يف هذا الكتاب وغريها

؛ مستدرك احلاكم: 148ـ 84|5مسند أمحد: ، كتاب االَمارة، باب الناس تبع لقريش؛4|4، باب االستخالف؛ صحيح مسلم:81|6راجع صحيح البخاري: (1)

4|418. 

ة: (2)  .1446، ط استنبول، عام 334ينابيع املودَّ
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، يقف عىل أّن هذه االَحاديث أقول: ااِلنسان احلّر الفارغ عن كّل رأّي مسبق، لو أمعن النظر يف هذه االَحاديث وأمعن يف تاريخ االَئّمة االثني عرش من ولد الرسول

ة ااِلسالم ىلغريهم، فإّن بعضها يدّل عىل أّن ااِلسالم ال ينقرض وال ينقيض حّتى يميض يف املسلمني اثنا عرش خليفة، كّلهم من قريش؛ وبعضها يدّل ع ال تروم  أّن عزَّ

 . ذلك من العناوينإّنام تكون إىل اثني عرش خليفة؛ وبعضها يدّل عىل أّن الدين قائم إىل قيام الّساعة وإىل ظهور اثني عرش خليفة، وغري

( خصوصًا ما يدّل عىل أّن وجود االَئّمة مستمّر إىل آخر الدهر 1وهذه اخلصوصيات ال توجد يف االَ ُّمة ااِلسالمية إالّ يف االَئّمة االثني عرش املعروفني عند الفريقني )

 .الساعةومن املعلوم اّن آخر االَئّمة هو املهدّي املنتظر الذي يعّد ظهوره من أرشاط 

 (6هذا املوضوع. ) فة يفثّم إّنه قد تضافرت النصوص يف تنصيص ااِلمام السابق عىل ااِلمام الالحق، فمن أراد الوقوف عىل هذه النصوص، فلريجع إىل الكتب املَولّ 

 بن عيل الباقر، وجعفر بن حمّمد الصادق، وموسىوهم: عيل بن أيب طالب، وابناه احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنّة، وعيل بن احلسني السجاد، وحمّمد  (1)

اّللّ وسالمه  ظر ـ صلواتبن جعفر الكاظم، وعيل بن موسى الرضا، وحمّمد بن عيل التقي، وعيل بن حمّمد النقي، واحلسن بن عيل العسكري، وحّجة العرص املهدي املنت

 .عليهم أمجعني ـ

لعيل بن حممد بن احلسن اخلزاز القمي من علامء القرن الرابع؛ إثبات اهلداة للشيخ احلّر العاميل، وهو أمجع كتاب ، كتاب احلّجة؛ كفاية االَثر، 1الحظ الكايف:ج (2)

 .يف هذا املوضوع
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 الفصل الثامن

 ااِلمام الثاين عرش

 يف الكتاب والسنّة

ببيان علومهم وفضائلهم ونتائج جهودهم يف جمال العلوم الدينية، وتربية الشخصيات املرّبزة يف جمال  _عليهم السالم  _إّن إفاضة القول يف تعريف أئّمة أهل البيت 

أّن االعتقاد بااِلمام املنتظر ملّا كان أصالً رصينًا  العلم والعمل، وما القوه من اضطهاد خلفاء عرصهم حيتاج إىل موسوعة كبرية، والَجل ذلك طوينا الكالم عن ذلك، إالّ 

 :ه ااِلمجال فنقولمن أبحاث ااِلمامة للشيعة، وكان االعتقاد به ـ يف اجلملة ـ مشرتكًا بني طوائف املسلمني، رّجحنا إلقاء الضوء عىل هذا االَصل عىل وج

وآله وأصحابه، بظهور املهدي يف آخر الزمان اِلزالة اجلهل والظلم ونرش العلم وإقامة العدل، وإظهار  كّلمن كان له إملام باحلديث، يقف عىل تواتر البشارة عن النبيّ 

 :الدين كلِّه ولو كره املرشكون، وقد تضافر مضمون قول الرسول االَعظم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ

 رجلو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطّول اّللّ ذلك اليوم، حّتى ُي»
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 (1«. )رجل من ولدي، فيملَوها عدالً وقسطًا كام ملئت جورًا وظلامً 

بفضل  كن معتقد الشيعةولو وجد هنا خالف بني طوائف املسلمني فهو االختالف يف والدته، فاّن االَكثرّية من أهل السنّة يقولون بأّنه سيولد يف آخر الزمان، ل

هـ، وسوف يظهره اّللّ سبحانه ليتحقق 644بعد اهلجرة النبوية، وغاب بأمر اّللّ سبحانه سنة وفاة والده عام  655عام « من رأى رُسَّ »الروايات الكثرية هو اّنه ولد يف 

 .عدله

 :ونحن نكتفي يف املقام بذكر فهرس الروايات التي رواها السنّة والشيعة

 رواية 454البشارة بظهوره  .1

 رواية 486اّنه من أهل بيت النبّي االَكرمص  .2

 رواية 613 _عليه السالم  _اّنه من أوالد ااِلمام عيل  .3

 رواية166 _عليها السالم  _اّنه من أوالد فاطمة الزهراء  .4

 رواية 138 _عليه السالم  _اّنه التاسع من أوالد احلسني  .5

 رواية185_عليه السالم  _اّنه من أوالد ااِلمام زين العابدين  .6

 رواية134 _عليه السالم  _سن العسكري اّنه من أوالد احل.7

 رواية146اّنه يماَل االَرض قسطًا وعدالً  .8

 رواية 61اّن له غيبة طويلة  .9

 رواية 418اّنه يعمر عمرًا طوياًل  .10

 رواية144ااِلمام الثاين عرش من أئّمة أهل البيت : .11

 رواية 64ااِلسالم يعّم العامل كلَّه بعد ظهوره  .12

 .44و14|4و 66|1الحظ مسند أمحد: (1)
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 .رواية 316( 1الروايات الواردة حول والدته ) .13



 إبراز الوهم املكنون من كالم ابن»ومل ير التضعيف الَخبار ااِلمام املهدي إالّ من ابن خلدون يف مقّدمته، وقد فنّد مقاله االَ ُستاذ أمحد حمّمد صّديق برسالة أسامها 

 (6« )خلدون

 :بعض املحّققني من أهل السنّة ـ رّدًا ملزعمة ابن خلدون ـقال 

الرواة وأكثر،   تناقلها مئاتإّن املشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثني، أو رواية أو روايتني، اّّنا جمموعة من االَحاديث واآلثار تبلغ الثامنني تقريبًا، اجتمع عىل»

 .من صاحب كتاب صحيح

صىل  _ ؟ أكّلها فاسدة؟! لوصّح هذا احلكم الّنار الدين ـ والعياذ باّللّ ـ نتيجة تطّرق الشك والظن الفاسد إىل ما عداها من سنّة رسول اّللّ فلامذا نرّد كّل هذه الكمية

سيني؟ سيكون يف آخر الزمان، . ثّم إيّن ال أجد خالفًا حول ظهور املهدي، أو حول حاجة العامل إليه، وإّنام اخلالف حول من هو؟ حسني، أو ح_اّلل عليه وآله وسلم 

 .أو موجود اآلن؟ وال عربة باملّدعني الكاذبني فليس هلم اعتبار

فعي و الكنجي الشا« صفة املهدي»، منهم:احلافظ أبو نعيم ااِلصفهاين له كتاب  _عليه السالم  _وقد أّلف غري واحد من أعالم السنّة كتبًا حول ااِلمام املهدي  (1)

العرف »والسيوطي له « أخبار املهدي»وعباد بن يعقوب الرواجني له « الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان»وماّل عيل املّتقي له « ر صاحب الزمانالبيان يف أخبا»له 

وغريهم قدياًم  «ر ااِلمام املنتظرعقد الورد يف أخبا»والشيخ مجال الدين الدمشقي له« القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر»وابن حجر له « الوردي يف أخبار املهدي

 .وحديثاً 

ة البالغة فوق حّد وأخريًا نرش شخص يدعى أمحد املرصي رسالة أسامها )املهدي واملهدوية( قام ـ بزعمه ـ برّد أحاديث املهدي، وأنكر تلك االَحاديث اهلائل (2)

 .التواتر، جهاًل منه بالسنّة واحلديث
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 .املهدي، نظرة جمّردة، فإّننا ال نجد حرجًا من قبوهلا وتصديقها، أو عىل االَقل عدم رفضهاوإذا نظرنا إىل ظهور 

كم، بااِلضافة من رجال التخريج واحلوقد يتأّيد ذلك باالَدّلة الكثرية واالَحاديث املتعّددة، ورواهتا مسلمون مَومتنون، والكتب التي نقلتها إلينا كتب قّيمة، والرتمذي 

 (1. )«فيقول أمريهم )أي لعيسى( تعال صلِّ بنا»ديث املهدي هلا ما يصّح أن يكون سندًا هلا يف البخاري ومسلم، كحديث جابر يف مسلم الذي فيه: إىل أّن أحا

 :وحديث أيب هريرة يف البخاري وفيه

 (6«. )وكيف بكم إذا نزل فيكم املسيح بن مريم وإمامكم منكم»

 .هذا ااِلمام هو املهديفال مانع من أن يكون هذا االَمري و

 (4. )«يدة عند املسلمنييضاف إىل هذا اّن كثريًا من السلف ـ ريض اّللّ عنهم ـ ، مل يعارضوا هذا القول، بل جاءت رشوحهم وتقريراهتم موافقة اِلثبات هذه العق

 أسئلة حول املهدي املنتظر ـ عّجل اّللّ تعاىل فرجه الرشيف ـ

 :دي مل يزل حّيًا منذ والدته إىل اآلن، واّنه غائب سوف يظهر بأمر اّللّ سبحانه أثار أسئلة حول حياته وإمامته أمّهها ما ييلإّن القول بأّن ااِلمام امله



 كيف يكون إمامًا وهو غائب؟ .1

 ملاذا غاب؟ .2

 .، باب نزول عيسى65|1صحيح مسلم: (1)

 .، باب نزول عيسى بن مريم148|3صحيح البخاري: (2)

 .165ـ164عبد الباقي: بني يدي الساعة:الدكتور  (3)
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 كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه املّدة الطويلة؟ .3

 .(متى يظهر؟ )عالئم ظهوره .4

ها عىل وجه بالبحث عنفي يف املقام وقد قام العلامء املحّققون من علامء ااِلمامّية بااِلجابة عليها يف مَولَّفات مستقّلة ال جمال لنقل معشار ممّا جاء فيها، ونحن نكت

 :ااِلمجال، ونحيل من أراد التبّسط إىل املصادر املَولَّفة يف هذا املجال، فنقول

 ألف. كيف يكون إمامًا وهو غائب؟

يكون إمامًا قائدًا وهو غائب يف إّن الغاية من تنصيب ااِلمام هي القيام بوظائف ااِلمامة والقيادة وهو يتوّقف عىل كونه ظاهرًا بني أبناء االَ ُّمة، مشاهدًا هلم، فك

 عنهم؟

 :واجلواب عنه بوجوه

م بالعدم، جعل عدم العلم مقام العل االَّول: اّن عدم علمنا بفائدة وجوده يف زمان غيبته ال يدّل عىل انتفائها، ومن أعظم اجلهل يف حتليل املسائل العلمية أو الدينية هو

ه فعله سبحانه عن وال شّك اّن عقول البرش التصل إىل كثري من االَ ُ مور املهّمة يف عامل التكوين والترشيع، بل ال يفهم مصلحة كثري من سنن اّللّ تعاىل ولكن مقتىض تنز 

 .اللغو و العبث هو التسليم أمام الترشيع إذا وصل إلينا بصورة صحيحة، وقد عرفت تواتر الروايات عىل غيبته

االَمر مطلقًا، وهذا مصاحب موسى كان وليًا من أوليائه تعاىل جلأ إليه أكرب أنبياء اّللّ يف عرصه كام حيكيه القرآن الكريم الثاين: اّن الغيبة ال تالزم عدم الترصف يف 

 :ويقول
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ْمناُه ِمْن َلُدّنا ِعْلم* قاَل َلُه ُموسى ﴿ ًة ِمْن ِعنِْدنا َوَعلَّ َمِن مِمّا ُعلِّْمَت ُرْشداً َفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتْيناُه َرمْحَ بُِعَك َعىل َأْن ُتَعلِّ  (1) . ﴾َهْْلَتَّ



ّج  املوسم يف أشهر احلّج، وحيفأّي مانع حينئذ من أن يكون لاِلمام الغائب يف كّل يوم وليلة ترّصف من هذا النمط، ويَوّيد ذلك ما دلَّت عليه الروايات من أّنه حيّض

 .ويصاحب الناس وحيّض املجالس

لحاء خالفه، فالص لث: املسلَّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه يف غيبته، وأّما عدم وصول اخلواص إليه، فليس بمسلَّم بل الذي دلَّت عليه الرواياتالثا

 .افرةسطتهم، واحلكايات من االَولياء يف ذلك متضمن االَ ُّمة الذين يستدر  هبم الغامم، هلم الترّشف بلقائه واالستفادة من نور وجوده، وبالتايل تستفيد االَ ُّمة منه بوا

كام فعل ااِلمام  رّصف يف االَُ مورالرابع: قيام ااِلمام بالترّصف يف االَ ُمور الظاهرية وشَوون احلكومة ال ينحرص بالقيام به شخصًا وحضورًا، بل له تولية غريه عىل الت

هـ( كان له وكالء أربعة، قاموا بحوائج الناس، وكانت الصلة بينه وبني الناس مستمّرة هبم ويف 466ـ 644) املهدي أرواحنا له الفداء يف غيبته، ففي الغيبة الصغرى

يف: جاء يف توقيعه الرش الغيبة الكربى نصب الفقهاء والعلامء العدول العاملني باالَحكام للقضاء وإجراء السياسيات وإقامة احلدود وجعلهم حّجة عىل الناس، كام

 (6«. )وادث العامة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا، فاّّنم حّجتي عليكم وأنا حّجة اّللّ عليهموأّما احل»

 يف آخر توقيع له إىل بعض نّوابه _عليه السالم  _وإىل هذه االَجوبة أشار ااِلمام املهدي 

 .44ـ45الكهف: (1)

 .385، ص 3، احلديث 35كامل الدين للصدوق: الباب  (2)
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 :بقوله

 (1«. )وأّما وجه االنتفاع يف غيبتي، فكاالنتفاع بالشمس، إذا غيَّبتها عن االَبصار، السحاب»

 ؟ _عليه السالم  _ب. ملاذا غاب املهدي 

املصلحة  وجوده، وما هية من إّن ظهور ااِلمام بني الناس، يرتتب عليه من الفائدة ماال يرتتب عليه يف زمان الغيبة، فلامذا غاب عن الناس، حّتى حرموا من االستفاد

 التي أخفته عن أعني الناس؟

 :اجلواب

 :اّن هذا السَوال جياب عليه بالنقض واحلّل 

ف بقصور من الروايات، فاالعرتا أّما النقض، فبام ذكرناه يف ااِلجابة عن السَوال االَّول، فإّن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته، ال جيّرنا إىل إنكار املتضافرات

 .أفهامنا أوىل من رّد الروايات املتواترة، بل هو املتعنّي 

هو آخر االَئّمة االثني عرش الذين وعد هبم الرسول،  _عليه السالم  _وأّما احلّل، فإّن أسباب غيبته واضحة ملن أمعن فيام ورد حوهلا من الروايات، فإّن ااِلمام املهدي 

حلكومات ااِلسالمية مل تقدرهم، بل كانت هلم باملرصاد، تلقيهم يف السجون، وتريق دماءهم الطاهرة، بالسيف أو السّم، فلو وأناط عّزة ااِلسالم هبم، ومن املعلوم اّن ا

 شيئةمفونه إىل أن تقتيض كان ظاهرًا، الَقدموا عىل قتله، إطفاًء لنوره، فاَلجل ذلك اقتضت املصلحة أن يكون مستورًا عن أعني الناس، يراهم ويرونه ولكن ال يعر



 .املصدر السابق (1)
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ث االَرض مم مجعاء من تورياّللّ سبحانه ظهوره، بعد حصول استعداد خاص يف العامل لقبوله، واالنضواء حتت لواء طاعته، حتى حيّقق اّللّ تعاىل به ما وعد به االَ ُ

 .للمستضعفني

( يقول: إّن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قال: قلت و  _عليه السالم  _سمعت أبا جعفر )الباقر وقد ورد يف بعض الروايات إشارة إىل هذه النكتة، روى زرارة قال: 

 .مل؟قال: ُياف، قال زرارة: يعني القتل

 (1ويف رواية ُأخرى: ُياف عىل نفسه الذبح. )

 وطول عمره _عليه السالم  _ج. ااِلمام املهدي 

هـ، فيكون عمره إىل االَعصار احلارضة أكثر من ألف ومائة ومخسني عامًا، 655ل عمره يف فرتة غيبته، فإّنه ولد عام إّن من االَسئلة املطروحة حول ااِلمام املهدي، طو

 فهل يمكن يف منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟

 :واجلواب

 .من وجهني، نقضًا وحالً 

 :بة ألف سنة، قال تعاىلأّما النقض، فقد دّل الذكر احلكيم عىل أّن شيخ االَنبياء عاش قرا

 (2) . ﴾َفَلبَِث فِيِهْم َألَْف َسنٍَة إاِلّ مَخِْسنَي عاماً ﴿

رين، وذكرت أحواهلم يف  وقد تضّمنت التوراة أسامء مجاعة كثرية من املعمَّ

 .14و6و8، احلديث 33، الباب 681الحظ كامل الدين : (1)

 .13العنكبوت: (2)
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 (1سفر التكوين. )

( ، والعاّلمة 6) «كامل الدين»اليَب حاتم السجستاين، كام ذكر الصدوق أسامء عّدة منهم يف كتاب « املعّمرين»املسلمون بتأليف كتب حول املعّمرين، ككتاب وقد قام 

 .هم( وغري3« )البحار»( والعاّلمة املجليس يف 4« ) _عليه السالم  _الكراجكي يف رسالته ا صّحة طول عمر ااِلمام صاحب الزمان 



 :وأّما احلّل، فإّن السَوال عن إمكان طول العمر، يعرب عن عدم التعّرف عىل سعة قدرة اّللّ سبحانه

 (5) . ﴾َوما َقَدروا اّللَّ حقَّ َقْدِرهِ ﴿

 .اهلناء ويدفع عنه عوادي املرض ويرزقه عيشفإّنه إذا كانت حياته وغيبته وسائر شَوونه، برعاية اّللّ سبحانه، فأّي مشكلة يف أن يمّد اّللّ سبحانه يف عمره ما شاء، 

ق غرض من وم سبحانه بمّدعمر ولّيه لتحقيوبعبارة ُأخرى، اّناحلياة الطويلة، إّما ممكنة يف حّد ذاهتا أو ممتنعة، والثاين مل يقل به أحد، فتعنّي االَّول، فال مانع من أن يق

 .أغراض الترشيع

 إمكان طول عمر ااِلنسان إذا كان مراعيًا لقواعد حفظ الصّحة واّنموت ااِلنسان يف فرتة متدنّية، ليس لقصور أضف إىل ذلك ما ثبت يف العلم اجلديد من

 .، وذكر هناك أعامر آدم، وشيث ونوح وغريهم5التوراة، سفر التكوين، ااِلصحاح اخلامس، اجلملة  (1)

 .555كامل الدين: (2)

، ط دار االَضواء، بريوت ـ 155ـ113له أيضًا اجلزء الثاين الحظ يف ذكر املعمرين:« كنز الفوائد»ن، ملحق بـالربهان عىل طول عمر ااِلمام صاحب الزما (3)

 . هـ 1345

 .664ـ665|51بحار االَنوار: (4)

 .61االَنعام: (5)
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 .اخلاصة لطال عمره ما شاء اّللّ االقتضاء، بل لعوارض متنع عن استمرار احلياة، ولو أمكن حتصني ااِلنسان منها باالَدوية واملعاجلات

 (1وهناك كلامت ضافية من مهرة علم الطب يف إمكان إطالة العمر، ومتديد حياة البرش، نرشت يف الكتب واملجالت العلمية املختلفة. )

 :وإذا قرأت ما تدّونه أقالم االَطّباء يف هذا املجال، يّتضح لك معنى قوله سبحانه

ُه كاَن ِمنَ ﴿  (2) . ﴾املَُْسبِِّحنَي* َلَلبَِث يِف َبْطنِِه إىِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ  َفَلوال انَّ

ت رعاية اّللّ وعنايته، ية، حتفإذا كان عيش ااِلنسان يف بطون احليتان، يف أعامق املحيطات، ممكنًا إىل يوم البعث، فكيف ال يعيش إنسان عىل اليابسة، يف أجواء طبيع

 !إىل ما شاء؟

 ر املهدي ـ عّجل اّللّ تعاىل فرجه الرشيف ـ ؟د. ما هي عالئم ظهو

 إذا كان لاِلمام الغائب، ظهور بعد غيبة طويلة، فالبّد من أن يكون لظهوره عالئم وأرشاط، خترب عن ظهوره، فام هي هذه العالئم؟



 :اجلواب

 :ُأمور، منهااّن ما جاء يف كتب االَحاديث من احلوادث الواقعة قبل ظهور املهدي املنتظر عبارة عن عّدة 

 النداء يف السامء، ينادي مناد من السامء باسم املهدي فيسمع من .1

 .الحظ جملة املقتطف، اجلزء الثالث من السنة التاسعة واخلمسني (1)

 .133و134الصافات: (2)
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 (1باملرشق واملغرب، واملنادي هو جربائيل روح االَمني. )

 (6الكسوف يف النصف من شهر رمضان واخلسوف يف آخره والقاعدة العكس. )اخلسوف والكسوف يف غري مواقعهام،  .2

 .الشقاق و النفاق يف املجتمع .3

 .ذيوع اجلور والظلم واهلرج واملرج يف االَ ُّمة .4

 (4ابتالء ااِلنسان باملوت االمَحر واالَبيض، أّما املوت االمَحر فالسيف، وأّما املوت االَبيض فالطاعون. ) .5

 .النفس الزكية، من أوالد النبي االَكرم ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـقتل  .6

 .خروج الدّجال .7

 .خروج السفياين، وهو عثامن بن عنبسة من أوالد يزيد بن معاوية .8

 (3وغري ذلك ممّا جاء يف االَحاديث ااِلسالمية. )

 :قيق أهدافه نشري إىل أبرزهاهذه هي عالمات ظهوره، ولكّن هناك ُأمورًا متّهد لظهوره، وتسّهل حت

ملنّظامت العاملية وعن طريق ااالستعداد العاملي: واملراد منه اّن املجتمع ااِلنساين ـ بسبب شيوع الفساد ـ يصل إىل حّد، يقنط معه من حتّقق ااِلصالح بيد البرش،  .1

 ن يذعن ويقرَّ بأّن ااِلصالح ال يتحّقق إالّ بظهور إعجاز إهليالتي حتمل عناوين خمتلفة، واّن ضغط الظلم واجلور عىل ااِلنسان حيمله عىل أ

 .165املهدي:  (1)

 .645، 164نفس املصدر:  (2)



 .168نفس املصدر:  (3)

هـ(؛ومنتخب االَثر 1444؛ كتاب املهدي، للسيد صدر الدين الصدر )املتوّفـى 65، الباب 448ـ 181|56الحظ يف الوقوف عىل هذه العالئم: بحار االَنوار: (4)

 .346ـ 363للطف اّللّ الصايف: 
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ر كّل تلك التكّتالت البرشية الفاسدة، التي قّيدت بأسالكها أعناق البرش ة غيبية، تدمِّ  .وحضور قوَّ

الشامل لاَلعداء، وإّنام تتحّقق برغبة الناس إليها، ال تتحّقق باحلروب والنريان والتدمري  _عليه السالم  _ تكامل العقول: اّن احلكومة العاملية لاِلمام املهدي .2

 .وتأييدهم هلا، لتكامل عقوهلم ومعرفتهم

 :يف حديث له يرشد فيه إىل اّنه إذا كان ذلك الظرف، جتتمع عقول البرش وتكتمل أحالمهم _عليه السالم  _يقول ااِلمام الباقر 

 (1«. )جمع هبا عقوهلم وتكتمل به أحالمهمإذا قام قائمنا، وضع اّللّ يده عىل رَووس العباد، في»

ااِلمام  : جيمع هبا عقوهلم، بمعنى اّن التكامل االجتامعي يبلغ بالبرش إىل احلّد الذي يقبل فيه تلك املوهبة ااِلهلية، ولن يرتّصد للثورة عىل _عليه السالم  _فقوله 

 .واالنقالب عليه، وقتله أو سجنه

 ة العاملية املوّحدة ال تتحّقق إالّ بتكامل الصناعات البرشية، بحيث يسمع العامل كّله صوته ونداءه، وتعاليمه وقوانينه يف يوم واحد،تكامل الصناعات: اّن احلكوم .3

 .وزمن واحد

 : _ عليه السالم _قال ااِلمام الصادق 

 (6«. )غرب يرى أخاه الذي باملرشقإّن املَومن يف زمان القائم، وهو باملرشق، يرى أخاه الذي يف املغرب، وكذا الذي يف امل»

وإن كانت قائمة عىل تكامل العقول، ولكّن احلكومة ال تستغني عن جيش فدائي ثائر وفّعال،  _عليه السالم  _اجليش الثوري العاملي: اّن حكومة ااِلمام املهدي  .4

 .وغاياته املتوّخاة ، ويواكبه بعد الظهور إىل حتّقق أهدافه _عليه السالم  _يمّهد الطريق لاِلمام 

 .384منتخب االَثر: (1)

 .384منتخب االَثر: (2)
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 الفصل االَّول

 براهني اثبات املعاد

الذكر احلكيم وجود  إىل اّللّ بصلة، وقد بنيَّ االعتقاد باملعاد عنرص أسايس يف كّل رشيعة هلا صلة بالّسامء بحيث تصبح الرشائع بدونه مسالك برشية ماّدية ال متت  

( وقد اهتّم به القرآن الكريم اهتاممًا با الواردة يف جمال املعاد، وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إليه يف 1تلك العقيدة يف الرشائع الساموية من لدن آدم إىل املسيح. )

مة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ يقول بأّنه ورد البحث عن املعاد يف القرآن يف آيات تربو عىل االَلفني، ولعّله ضّم القرآن فبلغ زهاء ألف وأربعامئة آية، وكان السيد العالّ 

 .ااِلشارة إليه إىل الترصيح به، وعىل كّل تقدير فهذه اآليات اهلائلة تعرب عن شّدة إهتامم القرآن به

 .وجوب وقوعه، وهناك وجوه عقلية تدّل عىل رضورة وجود نشأة اآلخرة هدانا إليها القرآن الكريمال شّك اّن املعاد أمر ممكن يف ذاته وإّنام الكالم يف 



من سورة  14من سورة الشعراء و 84من سورة إبراهيم و 31من سورة االَعراف و  44، 45، 63من سورة آل عمران و 54ـ55راجع يف ذلك اآليات: (1)

 . من سورة نوح 18، 14من سورة غافر و 34، 34، 46، 5العنكبوت و
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 االَّول: صيانة اخللقة عن العبث

لقه الدنيا، والَصبح إجياده وخ يستدّل الذكر احلكيم عىل لزوم املعاد بأّن احلياة االَ ُخروّية هي الغاية من خلق ااِلنسان واّنه لوالها لصارت حياته منحرصة يف إطار

ه عن فعل   :العبث، يقول سبحانهعبثًا وباطاًل، واّللّ سبحانه منزَّ

ُكْم إَِلْينا ال ُتْرَجُعونَ ﴿  (1) . ﴾َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ

 :ومن لطيف البيان يف هذا املجال قوله سبحانه

قِّ ﴿ امواِت َواالَ َرَض َوما َبْينَُهام الِعبنَي* ما َخَلْقنامُها إاِلّ بِاحْلَ ْم َأمْجَعنيَ َوما َخَلْقنَا السَّ  (2) . ﴾َولكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن* إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ميقاهُتُ

 .ترى أّنه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون اخللقة لعبًا، وذلك يعرب عن أّن النشأة االَ ُخروية تصون اخللقة عن اللغو واللعب

 :يرّتب عليه إحياء املوتى والنشأة اآلخرة، يقول سبحانه ويقرب من ذلك اآليات التي تصفه تعاىل بأّنه احلّق، ثمّ 

ُه حُييي املَْوتى﴿ ق  َوَأنَّ  (3) . ﴾...ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ ُهَو احْلَ

 (3إىل غري ذلك من اآليات. )

 .115املَومنون: (1)

 .34ـ48الدخان: (2)

 .4احلج: (3)

 .44ـ 44؛ لقامن:44ـ 46الحظ احلج: (4)
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 املعاد مقتىض العدل ااِلهليالثاين: 

( املختلفة خالف العدل، فهنا يستقّل العقل بأّنه جيب التفريق بينهام من حيث الثواب والعقاب، وبام 1إّن العباد فريقان: مطيع وعاص، والتسوية بينهم بصورها )

 :لك التفريق، وإىل هذا البيان يشري املحّقق البحراين بقولهاّن هذا غري متحّقق يف النشأة الدنيوية، فيجب أن يكون هناك نشأة ُأخرى يتحّقق فيها ذ



طالنه املستحّق لزم باّنا نرى املطيع والعايص يدركهام املوت من غري أن يصل إىل أحد منهام ما يستحّقه من ثواب أو عقاب، فإن مل حيرشوا ليوصل إليهام ذلك »

 (6«. )أصالً 

 :وإىل هذا الدليل العقيل يشري قوله تعاىل

 (3) . ﴾َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت َكاملُْْفِسديَن يِف االَ َْرض* َأْم َنْجَعُل املُتَِّقنَي َكاْلُفّجارِ ﴿

 :وقوله تعاىل

ُكُمونَ ﴿  (4) . ﴾َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي َكاملُْْجِرمنَي* ما َلُكْم َكْيَف حَتْ

 :وقوله سبحانه

 (5) . ﴾آتَِيٌة َأكاُد ُأْخِفيها لُِتْجزى ُكل  َنْفٍس باِم َتْسعى إِنَّ الّساَعةَ ﴿

 .فقوله: )لتجزى( إشارة إىل أّن قيام القيامة حتقيق ملسألة الثواب والعقاب الّلذين مها مقتىض العدل ااِلهلي

 .وهي: إثابة اجلميع، وعقوبة اجلميع، وتركهم سدى من دون أن حيرشوا (1)

 .134قواعد املرام:  (2)

 .68ص:  (3)

 .44ـ 45القلم:  (4)

 .15طه:  (5)

 
406 

 الثالث: املعاد جمىل لتحّقق مواعيده تعاىل

د، قال املحّقق املعا إّنه سبحانه قد وعد املطيعني بالثواب يف آيات متضافرة، وال شّك اّن إنجاز الوعد حسن والتخّلف عنه قبيح، فالوفاء بالوعد يقتيض وقوع

 :الطويس

 (1«. )إيفاءالوعد واحلكمة يقتيض وجوب البعثووجوب »

 :وإىل هذا الربهان يشري قوله سبحانه

نا إِنََّك جاِمُع النّاِس لَِيوٍم ال َرْيَبِفيِه إِنَّ اّللَّ ال ُُيْلُِف املِْيعاد﴿  (2) . ﴾َربَّ



 تنبيه

د بوجه بليغ عىل قدرة اخلالق وعلمه فيام أجاب عن شبهات ا ملخالفني، والوجه يف ذلك واضح، الَّن جّل شبهاهتم ناشئة عن الغفلة أو اجلهل إّن القرآن الكريم أكَّ

ه الشامل وإليك فيام ة اّللّ املطلقة وعلمبالقدرة املطلقة والعلم الوسيع ّللّ تعاىل، فإّن إحياء املوتى ليس من املحاالت الذاتية وإّنام ينكر من ينكر أو يستبعده جلهله بقدر

 :ت يف هذا املجالييل نامذج من اآليا

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ ﴿  (3) . ﴾ُهَو الَِّذي َيْبَدوَ ُ اخْلَ

ملََ ﴿ ِي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميٌم* ُقْلُيحيِيَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ َب َلنا َمَثاًل َوَنيِسَ َخْلَقُه قاَل َمْن حُيْ ةٍ َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َورَضَ  (4) . ﴾َعلِيمٌ رَّ

 .كشف املراد: املقصد السادس، املسألة الرابعة (1)

 .6آل عمران: (2)

 .64الروم: (3)

 .46ـ 48يس: (4)
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اَعُة ُقْلَبىل َوَريبِّ َلَتْأتَِينَُّكْم عامِلِ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعنُْه مِ ﴿ ٍة َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْأتِينَا السَّ امواِت وال يِف االَ َْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن ذلَِك َوال َأْكرَبُ إاِليّف ْثقاُل َذرَّ يِف السَّ

 (1) . ﴾كِتابٍُمبنِيٍ 

ٍء َقديرٌ ﴿ ُه َعىل ُكلِّ يَشْ ُه حُيْيي املَْوتى َوَأنَّ ق  َوَأنَّ  (2).﴾ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ ُهَو احْلَ

 (3) . ﴾َقْد َعلِْمنا ما َتنُْقُص االَ َْرُض ِمنُْهْم َوِعنَْدنا كِتاٌب َحِفيظٌ  َءإِذا ِمْتنا َوُكنّا ُترابًا ذلَِك َرْجٌع َبِعيٌد*﴿

 .4سبأ:  (1)

 .4احلج: (2)

 .3ـ 4ق: (3)
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 الفصل الثاين



 براهني جتّرد

 النفس االنسانية

وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام، فإذا مات ااِلنسان صار ترابًا إّن بعض شبهات منكري املعاد ناشَى عن توّهم اّن ااِلنسان ليس إالّ جمموعة خاليا وعروق 

ل ااِلهلي بإثابة حتقيق العدوال يبقى من شخصيته يشء، فكيف يمكن أن يكون ااِلنسان املعاد هو نفس ااِلنسان يف الدنيا ؟ وعليه فال يتحّقق املقصود من املعاد وهو 

 :هة يشري قوهلماملطيع وعقوبة العايص، ولعلَّه إىل هذه الشب

 (1) . ﴾َءإِذا َضَلْلنا يِف االَ َْرِض َءإِّنا َلِفي َخْلٍق َجديدٍ ﴿

 :وقد أجاب سبحانه عنها بقوله

ُكْم ُتْرَجُعونَ ﴿ َل بُِكْم ُثمَّ إىِل َربِّ  (2) . ﴾ُقْل َيَتوّفاُكْم َمَلُك املَْْوِت الَّذي ُوكِّ

 االَرض، فإّّنا حمفوظة اليعني اّن شخصيتكم احلقيقية ال تضّل أبدًا يف 

 .14السجدة: (1)

 .11السجدة: (2)
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ملاّدة، وهذا وجتّردها عن اتتغرّي وال تضّل، وتلك الشخصية هي مالك وحدة ااِلنسان املحشور يف اآلخرة وااِلنسان الدنيوي، فاآلية تعرب عن بقاء الروح بعد املوت 

 .املعاد اجلساميناجلواب هو االَساس لدفع أكثر الشبهات حول 

البحث عن جتّرد   ييل نسلك يفلقد شغل أمر جتّرد الروح بال املفّكرين، واستدّلوا عليه بوجوه عقلية عّدة، كام اهتّم القرآن الكريم ببيانه يف لفيف من آياته، وفيام

 :الروح هذين الطريقني: العقيل والنقيل

 ألف. الرباهني العقلية

 (1الروح مرتامي االَطراف، خمتلف الرباهني، نكتفي من ذلك ببيان برهانني، ومن أراد التبّسط فلريجع إىل الكتب املعّدة لذلك. )إّن البحث العقيل يف جتّرد 

 ثبات الشخصية ااِلنسانية يف دوامة التغرّيات اجلسدّية .1

ء اخلاليا التي يتكّون منها اجلسم البرشي عن التغرّي و التبّدل، وقد حسب العلاملقد أثبت العلم اّنالتغرّي والتحّول من اآلثار الالزمة للموجودات املاّدية، فال تنفك 

ة كّل عرش سنني، هذا  .معّدل هذا التجّدد فظهر هلم اّنه حيدث بصورة شاملة يف البدن مرَّ

اب، والكهولة، يسند إليه مجيع حاالته من الطفولية والصباوة والشب ولكن كّل واحد منّا حيّس بأّن نفسه باقية ثابتة يف دوامة تلك التغرّيات اجلسمّية، وجيد اّن هناك شيئاً 

 .فهناك وراء بدن ااِلنسان وحتّوالته البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغرّي االَحوال وترّصم االَزمنة

 .4؛ ُأصول الفلسفة للعاّلمة الطباطبائي: املقالة 48|8؛ االَسفار:441ـ448|6الحظ رشح ااِلشارات: (1)
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يقول: أنا الذي  احد حتىفلو كانت تلك احلقيقة التي حيمل عليها تلك الصفات أمرًا ماّديًا مشموالً لسنّة التغرّي والتحّول مل يصّح محل تلك الصفات عىل يشء و

 .كتبت هذا اخلّط يوم كنت صبّيًا أو شاّبًا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا يف تلك احلالة وذلك الوقت

 االنقسام آية التجّردعدم  .2

جّزَى جزءًا ال يتجّزأ، فإّنام هو غري متااِلنقسام والتجّزَو من لوازم املاّدة، والَجل ذلك ذكر الفالسفة يف حمّله بطالن اجلزء اّلذي ال يتجّزأ، وما يسّميه علم الفيزياء، 

 .باحلّس، وأّما عقاًل فهو منقسم مهام تناهى ااِلنقسام، هذا من جانب

وجده معنى بسيطًا غري قابل لالنقسام والتجّزي، فارتفاع أحكام املاّدة، « أنا»نب آخر، كّل واحد منّا إذا رجع إىل ما يشاهده يف صميم ذاته، ويعرّب عنه بـومن جا

 .دليل عىل أّنه ليس بامّدي

رادة والكراهة وااِلذعان ونحو ذلك، اعطف نظرك إىل حّبك لولدك إّن عدم االنقسام ال ُيتّص بالنفس بل هو سائد عىل الصفات النفسانية من احلّبوالبغض وااِل 

 .وبغضك لعدّوك فهل جتد فيهام ترّكبًا، وهل ينقسامن إىل أجزاء؟ كاّل، و ال

 .فظهر اّن الروح وآثارها، والنفس والنفسانيات كّلها موجودات واقعية خارجة عن إطار املاّدة

 ب. القرآن وجتّرد النفس

 :الداّلة عىل جتّرد النفس وخلودها بعد املوت ترصحيًا أو تلوحيًا كثرية نأيت بنامذج منهااآليات القرآنية 
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 :يقول سبحانه .1

ُروِسُل االَ ُْخرى إىِل اّللُّ َيَتَوىفَّ االَ َْنُفَس ِحنَي َمْوهِتا َواّلتي مَلْ مَتُْت يِف َمناِمها َفُيْمِسُك اّلتي َقىض َعَلْيَها املَْوَت َوُيرْ ﴿ ى إِنَّ يِف ذلَِك آلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  (1) . ﴾نَ َأَجٍل ُمَسمًّ

ه أن كتب عليه ملوت والنوم، فيمسكلفظة التويّف بمعنى القبض واالَخذ ال ااِلماتة، وعىل ذلك فاآلية تدّل عىل أّن لاِلنسان وراء البدن شيئًا يأخذه اّللّ سبحانه حني ا

 .ذلك إىل أجل مسّمى املوت، ويرسله إن مل يكتب عليه

 :قال تعاىل .2

ِْم ُيْرَزُقوَن* َفِرحنَي باِم آتا﴿ َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبيِل اّللِّ َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َرهبِّ وَن بِالَِّذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالّ َوال حَتْ  َخوٌف ُهُم اّللُّ ِمْن َفْضلِه َوَيْستْبرِشُ

 (2) . ﴾َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزُنونَ 

احلياة يف شعور لثًا، وتفسري احلياة، بورصاحة اآلية غري قابلة لاِلنكار، فإّّنا تقول: إّّنم أحياء أّوالً، ويرزقون ثانيًا، وإّن هلم آثارًا نفسانية يفرحون ويستبرشون ثا

 .تفسري ماّدي لآلية خمالف ملا ذكر للحياة من االَوصاف احلقيقية الناس وضامئرهم وقلوهبم، ويف االَندية واملحافل



 :قال تعاىل .3

 (3) . ﴾آَل فِْرَعوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب  َوحاَق بِآِل فِْرَعوَن ُسوُء اْلَعذاب* النّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم َتُقوُم الّساَعُة َأْدِخُلوا﴿

 .36الزمر: (1)

 .144ـ146آل عمران: (2)

 .34ـ35املَومن: (3)
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 .وجه االستدالل باآلية عىل املقصود واضح

 :قال تعاىل .4

نََّة قاَليا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن* باِم َغَفر يِل َريبِّ َوَجَعَلني ِمَن املُْْكَرمنيَ ﴿  (1) . ﴾قِْيَل اْدُخِل اجْلَ

نَّة( والقائل ملا ذكر بعده من التمنّي هو مَومن آل يس واسمه حبيب النّجار كام ورد يف الروايات، وقّصته معروفة، واآلية تدّل املخاطب لقوله : ) اْدُخِل  ىل أّنه عاجْلَ

 .باق بعد املوت يرزق يف اجلنّة، ويتمنّى أن يعلم قومه بام رزق من الكرامة

 .64ـ64يس:  (1)
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 الفصل الثالث

 اجلسامين و الروحايناملعاد 

 يف القرآن الكريم

 :إّن القول باملعاد اجلسامين والروحاين معًا يتوّقف عىل ُأمور

 .االعتقاد بتجّرد الروح ااِلنساين .1

 .االعتقاد بأّن الروح يعود إىل البدن عند احلرش .2

 .اّّنناك آالمًا ولذائذ جزئية وكلية، جسامنية وروحانية .3



قيف اآليات الواردة حول املعاد يقف عىل أّن املعاد الذي يرص  عليه القرآن هو عود البدن الذي كان ااِلنسان يعيش به يف الدنيا وال يإّن من أمعن النظر  عود الروح  صدِّ

يات يف هذين فيام ييل نامذج من عناوين اآل وحدها فقط، كام أّنه ال ُيّص الثواب والعقاب باجلسامنية منهام بل يثبت أيضًا ثوابًا وعقابًا روحانيني غري حسّيني، وإليك

 :املجالني

 ما ورد يف قّصة إبراهيم، وإحياء عزير، و بقرة بني إرسائيل، ونحو .1
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 (1ذلك. )

 (6ما يرّصح عىل أّن ااِلنسان خلق من االَرض وإليها يعاد ومنها ُيرج. ) .2

 (4والقبور. )ما يدّل عىل أّن احلرش عبارة عن اخلروج من االَجداث  .3

 (3ما يدّل عىل شهادة االَعضاء يوم القيامة. ) .4

 (5ما يدّل عىل تبديل اجللود بعد نضجها وتقّطع االَمعاء. ) .5

فلنقترص بااِلشارة  ة إىل ذكرها،حتىص وال حاجهذا كّله بالنسبة إىل املالك االَّول؛ وأّما بالنسبة إىل املالك الثاين، فاآليات الراجعة إىل اآلالم واللذائذ احلسّية أكثر من أن 

 :إىل نامذج من اآليات الناظرة إىل اآلالم والّلذائذ العقلية

 :قال سبحانه .1

تَِها االَ َّْناُر خالِديَن فِيها َوَمساكَِن َطيَِّبًة ﴿ ري ِمْن حَتْ ذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ يِف َجنّاِت َعْدٍن َوِرْضوَوَعَد اّللُّ املُْوَ ِْمننَِي َواملُْوَ ِْمناِت َجنّاٍت جَتْ  (6) . ﴾اٌن ِمَن اّللِّ َأْكرَبُ

لّذة ال يرجع لوم اّن هذا النوع من الترى أّنه سبحانه جيعل رضوان اّللّ يف مقابل سائر الّلذات اجلسامنية ويصفه بكونه أكرب من االَ ُوىل واّنه هو الفوز العظيم، ومن املع

ة تد  .رك بالعقل والروح يف درجتها القصوىإىل اجلسم والبدن، بل هي لذَّ

 :يقول سبحانه .2

 .644ـ656، و 634، 44ـ48البقرة: (1)

 . 18؛نوح:65؛ الروم: 55؛طه: 65االَعراف: (2)

 .34؛ املعارج:4؛ القمر:51؛ يس: 4احلج: (3)

 .31؛ فصلت:45؛ يس:63النور:  (4)



 .15؛ حمّمد: 54النساء: (5)

 .46التوبة: (6)
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ْم َوَعَد ﴿  (1) . ﴾َعذاٌب ُمِقيمٌ اّللُّ املُْنافِقنَي َواملُْنافِقاِت َواْلُكّفاَر ناَر َجَهنََّم خالِديَن فِيها ِهَي َحْسُبُهْم َوَلَعنَُهُم اّللُّ َوهَلُ

 .تدركها الروح بال حاجة إىل اجلسم والبدنيظهر عظم هذا االمَل بوقوع هذه اآلية قبل آية الرضوان، فكأنَّ اآليتني تعربان عن اللّذات واآلالم العقلية اّلتي 

 :يقول سبحانه يف وصف أصحاب اجلحيم .3

ْم َحَِّساٍت َعَلْيِهمْ ﴿  (2) . ﴾َكذلَِك ُيِرهيُِم اّللُّ َأْعامهَلُ

 :إّن عذاب احلِّسة أشّد عىل النفس ممّا حيّلبها من عذاب البدن، والَجل ذلك يسّمى يوم القيامة، يوم احلِّسة، قال سبحانه

ةِ ﴿ ِّْسَ  (3) . ﴾َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلَ

 :نختم الكالم بام أفاده املحّقق الطويس يف املقام حيث قال

ة مل يذكر املعاد البدين، وال أنزل عليه يف التورا _عليه السالم  _فالظاهر من كالم ُأممهم اّن موسى  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _أّما االَنبياء املتقّدمون عىل حمّمد »

ئكة ر: اّناالَخيار يصريون كاملاللكن جاء ذلك يف كتب االَنبياء الذين جاءوا بعده، كحزقيل وشعيا ـ عليهام الّسالم ـ ولذلك أقّر اليهود به، وأّما يف ااِلنجيل فقد ذك

 .وتكون هلم احلياة االَبدية، والسعادة العظيمة، واالَظهر اّن املذكور فيه املعاد الروحاين

 :آن فقد جاء فيه كالمهاوأّما القر

 .48التوبة: (1)

 .144البقرة:  (2)

 .46مريم:  (3)
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 :أّما الروحاين ففي مثل قوله عّز من قائل

ةِ َأْعنُي ) ْم ِمْن ُقرَّ  . (َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُأْخِفَي هَلُ



ْسنى َوِزياَدة  .(و )لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا احْلُ

 . ( َأْكربو )ِرْضواٌن ِمَن اّللِّ 

 :وأّما اجلسامين فقد جاء أكثر من أن يعد، وأكثره ممّا ال يقبل التأويل، مثل قوله عّز من قائل

ة﴿ َل َمرَّ ِميٌم ُقْليُحيِيَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ  .﴾قاَل َمْن حُيْيي اْلِعظاَم َوِهرَيَ

ِْم َينِْسُلونَ )  .(َفإِذا ُهْم ِمنَاالَ َجداِث إىِل َرهبِّ

امً َوانْ ﴿  .﴾ُظْر إىَِل الِعظاِم َكْيَف ُننِْشُزها ُثمَّ َنْكُسوها حَلْ

َي َبناَنهُ )  .(َأحَيَْسُب ااِل ِْنساُن َأْن َلْن َنْجَمَع ِعظاَمُه َبىل قاِدريَن َعليَأْن ُنَسوِّ

ُلوِدِهْم مِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا﴿  ... ﴾َوقاُلوا جِلُ

التشبيه خمالف للدليل العقيل الداّل عىل امتناعه، فوجب فيه الرجوع إىل التأويل، وأّما املعاد البدين فلم يقم دليل، العقيل أّما القياس عىل التشبيه فغري صحيح، الَّن 

 (1«. )وال نقيل عىل امتناعه، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه عىل مقتىض ظواهرها

 شبهة اآلكل واملأكول

 يف الكتب الكالمية حولإّن هذه الشبهة من أقدم الشبهات التي وردت 

 .،ط دار االَضواء، بريوت463ـ464تلخيص املحصل: (1)
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 :هاماملعاد اجلسامين وقد اعتنى بدفعها املتكّلمون والفالسفة ااِلهليون عناية بالغة، وااِلشكال يقّرر بصورتني نأيت هبام مع ااِلجابة عن

 الصورة االَ ُوىل

 .صار بدنه أو جزء منه جزءًا من بدن الكافر، والكافر يعّذب فيلزم تعذيب املَومن وهو ظلم عليهلو أكل إنسان كافر إنسانًا مَومنًا 

زءًا من بدن الكافر ال واجلواب عنه واضح، فإّن املدرك لآلالم واللذائذ هو الروح، والبدن وسيلة اِلدراك ما هو املحسوس منهام، وعليه فصريورة بدن املَومن ج

الَخري ذا االَّن املعّذب يف احلقيقة هو روح الكافر ونفسه، ال روح املَومن، وهذا نظري أخذ كلية ااِلنسان احلّي ووصلها بإنسان آخر، فلو عّذب ه يالزم تعذيب املَومن،

 .أو نّعم، فاملعّذب واملنّعم هو هو، وال صلة بينه و بني من وهب كليته إليه

 الصورة الثانية



املأكول أو جزء منه، جزء البدن اآلكل، وتلك االَجزاء إّما يعاد مع بدن اآلكل، وإّما يعاد مع بدن املأكول، أو ال يعاد أصاًل. إذا أكل إنسان إنسانًا يصري بدنه 

حرش االَبدان بعينها   بمعنىد اجلسامين(والزم اجلميع عدم عود البدن بتاممه وبعينه، أّما يف أحدمها كام يف الفرضني االَّولني، أو يف كليهام كام يف الفرض االَخري، فاملعا1)

 .باطل

ضّم د املوت، وعند ااِلعادة تَوّلف وتواملشهور عند املتكّلمني يف ااِلجابة عنه هو اّن بدن ااِلنسان مركب من االَجزاء االَصلّية والفاضلة، واالَجزاء االَصلّية باقية بع

 لك االَجزاءمعها أجزاء ُأخرى زائدة، واملعترب يف املعاد اجلسامين هوإعادة ت

 .وأّما فرض عوده مع كّل من اآلكل و املأكول فهو ساقط رأسًا، الَّنه حمال عقالً  (1)
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 :( وإليه أشار املحّقق الطويس بقوله1االَصلية، واالَجزاء االَصلية يف كّل بدن تكون فاضلة يف غريه )

 (6«. )وال جيب إعادة فواضل املكّلف»

وتعّلقت  تيتوقف عىل كون البدن املحشور نفس البدن الدنيوي حتى يف املاّدة الرتابية بل لو تكون بدن ااِلنسان املعاد من أّية ماّدة ترابية كانأقول: املعاد اجلسامين ال 

 .به الروح وكان من حيث الصورة مّتحدًا مع البدن الدنيوي يصدق عىل املعاد اّنه هو املنشأ يف الدنيا

 : _ عليه السالم _الصادق يَوّيد ذلك قول ااِلمام 

 (4«. )يف الدنيا ي كانتفإذا قبضه اّللّ إليه صريَّ تلك الروح إىل اجلنّة يف صورة كصورته فيأكلون و يرشبون، فإذا قدم عليهم القادم، عرفهم بتلك الصورة الت»

ون ملعاد اجلسامين كون املعاد مّتحدًا مع املبتدأ يف الصورة من غري حاجة إىل أن يكيذكر كلمة الصورة، ولعّل فيه تذكري بأّنه يكفي يف ا _عليه السالم  _فرتى أّن ااِلمام 

 .هناك وحدة يف املاّدة الرتابية بحيث إذا طرأ مانع من خلق ااِلنسان منه، فشل املعاد اجلسامين ومل يتحّقق

 :ويستظهر ذلك أيضًا من نحو قوله تعاىل

امواِت ﴿ ُلَق ِمْثَلُهمْ  َأَو َلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ  (4).﴾َواالَ َْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َُيْ

 .133قواعد املرام البن ميثم البحراين: (1)

 .3، املسألة 4كشف املراد، املقصد  (2)

 .46، باب أحوال الربزخ، احلديث 4بحار االَنوار، ج (3)

 .81يس: (4)
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القائلني باملعادين إىل أّن معنى ذلك أن ُيلق اّللّ تعاىل من االَجزاء بعد خراب البدن، وال يّّضنا كونه غري البدن  قال التفتازاين: ربام يميل كالم الغزايل وكالم كثري من

 يعضد ذلك، وكذا قوله االَّول بحسب الشخص المتناع إعادة املعدوم بعينه، وما شهد به النصوص من كون أهل اجلنّة جردًا مردًا، وكون رضس الكافر مثل جبل ُأحد

 :تعاىل

ها﴿ ْلناُهْم ُجُلودًا َغرْيَ  (1) . ﴾ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

 :وال يبعد أن يكون قوله تعاىل

ُلَق ِمْثَلُهمْ ﴿ امواِت َواالَ َْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َُيْ  (2).﴾َأَو َلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

 (4إشارة إىل هذا. )

 : رّسه ـوقال العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس 

ق، كان عينه اِلنسان ذي البدن السابالبدن الالحق من ااِلنسان إذا اعترب بالقياس إىل البدن السابق منه كان مثله ال عينه، لكّن ااِلنسان ذا البدن الالحق إذا قيس إىل ا»

 (3«.)ال مثله، الَّن الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها

 .54النساء: (1)

 .81يس: (2)

 .، ط منشورات الريض ،قم املقدسة61ـ64|5املقاصد:رشح  (3)

 .113|14امليزان: (4)
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 الفصل الرابع

 براهني بطالن التناسخ

 :التناسخ هو انتقال النفس من بدن إىل بدن آخر يف هذه النشأة، بال توّقف أبدًا، قال شارح حكمة ااِلرشاق

جتّرد يشء من النفوس بعد املفارقة الَّّنا جسامنية، دائمة االنتقال يف احليوانات وغريها من االَجسام ويعرفون بالتناسخية إّن رشذمة قليلة من القدماء ذهبوا إىل امتناع »

 (1«. )وهم أقاّلحلكامء حتصيالً 



 :يرد عىل القول بالتناسخ ُأمور تالية

ان قيقة جزاء ملا صنعوا يف حياهتم السابقة من الذنوب عندما كانت أرواحهم متعّلقة بأبداّّنم يقولون إّن املصائب واآلالم التي تبتىل هبا طائفة من الناس هي يف احل .1

 ينبغي ّل يستحّق ملا هو حاصل له، فالُأخرى، كام أّن النعم واللذائذ التي تلتذ هبا مجاعة ُأخرى من الناس هي أيضاً جزاء أعامهلم احلسنة يف حياهتم املتقدمة، وعىل هذا فك

 املستكربين واملرتفني، كام ال ينبغي القيام االعرتاض عىل

 .رشح حكمة ااِلرشاق: املقالة اخلامسة، الفصل االَّول (1)
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سدين والطغاة لتربير لمفباالنتصاف من املظلومني واملستضعفني، وبذلك تنهدم االَخالق من أساسها وال يبقى للفضائل ااِلنسانية جمال، وهذه العقيدة خري وسيلة ل

 .أعامهلم الشنيعة

 .اسخ باطلالقول بالتناّّنذه العقيدة معارضة للقول باملعاد الذي ُأقيم الربهان العقيل عىل وجوبه، ومن الواضح اّن الذي ينايف الربهان الصحيح فهو باطل، ف .2

 .اّنالزم القول بالتناسخ هو اجتامع نفسني يف بدن واحد، وهو باطل .3

لتي احصل يف البدن مزاج صالح لقبول تعّلق النفس املدّبرة له، فبالّضورة تفاض عليه من الواهب من غري مهلة وتراخ، قضاًء للحكمة ااِلهلية بيان املالزمة اّنه متى 

 .واحد بدن شاءت إبالغ كّل ممكن إىل كامله اخلاص به، فإذا تعّلقت النفس املستنسخة به أيضًا كام هو مقتىض القول بالتناسخ، لزم اجتامع نفسني يف

ني يف شخص وشخصوأّما بطالن الالزم فاَلّن تشّخص كّل فرد من االَنواع بنفسه وصورته النوعية، ففرض نفسني يف بدن واحد مساوق لفرض ذاتني لذات واحدة 

 :واحد، وهذا حمال، عىل أّنذلك خمالف ملا جيده كّل إنسان يف صميم وجوده وباطن ضمريه، قال املحّقق الطويس

 .«البدن عىل التساوي وهي مع»

 :وقال العاّلمة احليل يف رشحه

 (1«. )هذا حكم رضوري أو قريب من الّضوري، فاّن كّل إنسان جيد ذاته ذاتًا واحدة، فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتني وهو حمال»

 .كشف املراد: املقصد الثاين، الفصل الرابع، املسألة الثامنة (1)
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 .حداإّن تعّلق النفس املنسوخة إذا كان مقارنًا لصالحية البدن الَفاضة نفس عليه، يمنع عن إفاضتها عليه، فال يلزم اجتامع نفسني يف بدن وفإن قلت: 

اً عن اآلخر، أحدمها مانع قلت: إّن استعداد املادة البدنية لقبول النفس من واهب الصور جيري جمرى استعداد اجلدار لقبول نور الشمس مبارشة وانعكاسًا، فال يكون

 (1غري اّن اجتامع النفسني يف بدن واحد ممتنع عقاًل، واالمتناع ناشَى من فرض التناسخ كام ال ُيفى. )



 سَواالن وجواهبام

 :ملحال، أمران( واجلواب: اّن حمذور التناسخ ا6لو كان التناسخ ممتنعًا فكيف وقع املسخ يف االَ ُمم السالفة، كام رّصح به الذكر احلكيم؟ ) .1

 .أحدمها: اجتامع نفسني يف بدن واحد

 .ثانيهام: تراجع النفس ااِلنسانية من كامهلا إىل احلّد الذي يناسب بدّنا املتعّلقة به

نسانية إىل نفوس القردة نفوسهم ااِل  واملحذوران منتفيان يف املقام، فإّن حقيقة مسخ االَ ُّمة املغضوبة وامللعونة هي تلّبس نفوسهم اخلبيثة لباس اخلنزير والقرد، التبّدل

 :واخلنازير، قال التفتازاين

 بدانإّن املتنازع هو اّن النفوس بعد مفارقتها االَبدان، تتعّلق يف الدنيا بأبدان ُأخر للتدبري والترّصف واالكتساب ال أن تتبّدل صور االَ »

 .14|6الحظ االَسفار: (1)

 .144؛ االَعراف:44الحظ املائدة: (2)
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 (1«. )كام يف املسخ...

 :وقال العاّلمة الطباطبائي

 (6«. )املمسوخ من ااِلنسان، إنسان ممسوخ ال اّنه ممسوخ فاقد لاِلنسانية»

 ما هو الفرق بني التناسخ الباطل والقول بالرجعة عىل ما عليه ااِلمامّية؟ .2

الرجعة ال تستلزم انتقال النفس من بدن إىل بدن آخر، وال اجتامع نفسني يف بدن واحد، وال تراجع اجلواب: الفرق بينهام واضح بعد الوقوف عىل ما تقّدم، فإّن 

 :النفس عن كامهلا احلاصل هلا، وبذلك تعرف قيمة كلمة أمحد أمني املرصي حيث يقول

 (4«. )وحتت التشّيع ظهر القول بتناسخ االَرواح»

 ملّخص القول يف الرجعة

 :ن الفرق بني التناسخ والرجعة، فال بأس بأن نأيت بملّخص القول يف هذه املسألة تتمياًم للفائدة، فنقولقد انتهى البحث إىل بيا

عة ه الشيالّسالم ـ وهي ممّا تعتقد ب الرجعة يف اللغة ترادف العودة، وتطلق اصطالحاً عىل عودة احلياة إىل جمموعة من االَموات بعد النهضة العاملية لاِلمام املهدي ـ عليه

 :يف ذلك ، ويشهد به الكتاب أيضًا، قال الشيخ املفيد _عليهم السالم  _ااِلمامية بمقتىض االَحاديث املتضافرة ـ بل املتواترة ـ املروية عن أئّمة أهل البيت 

 .، ط منشورات الرشيف الريض464|4رشح املقاصد: (1)



 .646|1امليزان: (2)

 .644فجر ااِلسالم: (3)
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...  _م صىل اّلل عليه وآله وسل _بعد موهتم، قبل يوم القيامة، وهذا مذهب ُيتّص به آل حمّمد  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _تعاىل حييي قوماً من ُأّمة حمّمد إّن اّللّ »

 (1«. )والرجعة إّنام هي ملمحيض ااِليامن من أهل املّلة وممحيض النفاق منهم دون من سلف من االَ ُمم اخلالية

 (6ف الشيخ احلّر العاميل الروايات املتعّلقة بالرجعة بأّّنا أكثر من أن تعّد وحتىص و اّّنا متواترة معنى. )وقد وص

 :ويقع الكالم يف الرجعة يف مقامني

 .إمكاّنا .1

 .الدليل عىل وقوعها .2

( وإحياء قتيل 45ـ55|مم السالفة، كإحياء مجاعة من بني إرسائيل )البقرةويكفي يف إمكاّنا، إمكان بعث احلياة من جديد يوم القيامة، مضافاً إىل وقوع نظريها يف االَ ُ

 .(36|)آل عمران _عليه السالم  _( وإحياء املوتى عىل يد عيسى 656|( وبعث عزير بعد مائة عام من موته )البقرة44ـ46|منهم )البقرة

 .وقد عرفت أّن تصّور الرجعة من قبيل التناسخ املحال عقاًل تصور باطل

 :ومن اآليات الدالة عىل وقوع الرجعة قوله تعاىل

ُب بِآياتِنا َفُهْم ُيوَزُعوَن(. )) َّْن ُيَكذِّ ٍة َفْوجًا مِم  (4َوَيْوَم َنْحرُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 .املفيداملطبوع ضمن املجلد السابع من مصنَّفات الشيخ املفيد، ط املَومتر العاملي الَلفية الشيخ  45و46املسائل الِّسوية:  (1)

 .4، الدليل 6ااِليقاظ من اهلجعة: الباب  (2)

 .84النمل: (3)
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 :انهإّن اآلية ترّكز عىل حرش فوج من كّل مجاعة ال حرش مجيعهم، ومن املعلوم اّن احلرش ليوم القيامة يتعّلق باجلميع ال بالبعض، يقول سبح

باَل َوَتَرى االَ َْرَض ) ُ اجْلِ ناُهْم َفَلْم ُنغاِدْرِمنُْهْم َأَحدًا( . )َوَيْوَم ُنَسريِّ  (1باِرَزًة َوَحرَشْ



 .فأخرب سبحانه اّن احلرش حرشان: عاّم وخاّص 

 .وأّما كيفية وقوع الرجعة وخصوصياهتا فلم يتحّدث عنها القرآن، كام هو احلال يف حتّدثه عن الربزخ واحلياة الربزخية

 :قال _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _ا يف االَ ُمم السابقة كام عرفت، وقد روى الفريقان أّن رسول اّللّ ويَوّيد وقوع الرجعة يف هذه االَ ُّمة وقوعه

 (6«. )تقع يف هذه االَ ُّمة السنن الواقعة يف االَ ُمم السابقة»

 .وبام اّن الرجعة من احلوادث املهّمة يف االَ ُمم السابقة، فيجب أن يقع نظريها يف هذه االَ ُّمة

 :عن الرجعة فأجابه بقوله _عليه السالم  _ملأمون العبايس ااِلمام الرضا وقد سأل ا

. «حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة إّّنا حّق، قد كانت يف االَ ُمم السابقة، ونطق هبا القرآن و قال رسول اّللّ ص: يكون يف هذه االَ ُّمة كّل ما كان يف االَ ُمم السالفة»

(4) 

 من قة الرجعة ودالئلها، وال يّدعي املعتقدون هبا اّن االعتقاد هبا يف مرتبة االعتقاد باّللّ وتوحيده، والنبّوة واملعاد، بل اّّنا تعّد هذا حمّصل الكالم يف حقي

 .34الكهف:  (1)

 .544؛ كامل الدين:144|11؛ كنز العامل:116و146|6صحيح البخاري: (2)

 .35، احلديث 56|54بحار االَنوار: (3)
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 .املسّلامت القطعية، وال ينكرها إالّ من مل يمعن النظر يف أدّلتها

 :ثّم إّن للسيد املرتىض كالمًا يستفاد منه الغرض من الرجعة، حيث قال

ب تقّدم موته من شيعته ليفوزوا بثوا، قومًا ممّن كان قد  _عليه السالم  _اعلم أّنالذي يذهب الشيعة ااِلمامية إليه، اّن اّللّ تعاىل يعيد عند ظهورإمام الزمان املهدي »

 (1«.)نرصته ومعونته ومشاهدة دولته، ويعيد أيضًا قومًا من أعدائه لينتقم منهم، فيلتّذوا بام يشاهدون من ظهور احلّق وعلّو كلمة أهله

 أسئلة وأجوبتها

 :اّن االعتقاد بالرجعة يعارض قوله تعاىل .1

ُْم ال َيْرِجُعونَ َوَحراٌم َعىل َقْرَيٍة َأْهَلْكناها ﴿  (2) . ﴾َأّنَّ

 .فإّن اآلية تنفي رجوعهم بتاتاً 



 .واجلواب: اّن اآلية خمتصة بالظاملني الذين أهلكوا يف هذه الدنيا ورأوا جزاء عملهم فيها، فهذه الطائفة ال ترجع دون اجلميع

 :اّن القول بالرجعة ينايف ظاهر قوله تعاىل .2

ا َكلَِمٌة ُهَو قائُِلها َوِمْن َورائِهِ َحّتى إِذا جاَء َأَحَدُهُم ﴿  (3).﴾ْم َبْرَزٌخ إىِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ املَْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعيلِّ َأْعَمُل صاحِلًا فِيام َتْركُت َكالّ إِّنَّ

 .املصدر السابق نقاًل عن رسالة كتبها املرتىض جوابًا عن أسئلة أهل الري (1)

 .65االَنبياء: (2)

 .144ـ66املَومنون: (3)
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ة اّن املوت بطبعه مفاد اآليواجلواب: اّن اآلية حتكى عن قانون كيّل قابل للتخصيص بدليل منفصل، والدليل عىل ذلك ما عرفت من إحياء املوتى يف االَ ُمم السالفة، و

 .ليس بعده رجوع، وهذا ال ينايف الرجوع يف مورد أو موارد ملصالح عليا

 :جيوز أن يكون قوله تعاىلمل ال  .3

ٍة َفوجًا( اآلية)  .َوَيْوَم َنْحرُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ّمة هو املالَ الظاملني ورَوسائهم؟  ناظرًا إىل يوم القيامة، واملراد من الفوج من كْل 

ّول من متّمامت القيامة، يستلزم وحدة اليومني وهو عىل واجلواب: اّنظاهر اآليات اّن هناك يومني: يوم حرش فوج من كّل ُأّمة، ويوم ينفخ يف الصور، وجعل االَ 

 .خالف الظاهر

 (1وبام ذكرناه يظهر سقوط كثري ممّا ذكره اآللويس يف تفسريه عند البحث عن اآلية. )

 .64|64الحظ تفسريه:  (1)
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 الفصل اخلامس

 القرب و الربزخ

 :القرآن عىل أّن أمام ااِلنسان بعد موته برزخ إىل يوم القيامة قال عزَّ من قائلالربزخ هو املنزل االَّول لاِلنسان بعد املوت، وقد رّصح 

 (6( َبْرَزٌخ إىِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن( . )1َوِمْن َورائِِهْم ))



 :نأيت ببعضهاولكن اآلية ال تدّلعىل وجود حياة يف تلك الفاصلة، نعم هناك آيات يستفاد منها وجود حياة واقعية لاِلنسان يف تلك النشأة 

 :قال تعاىل .1

ْفنا بُِذُنوبِنا َفَهل إىِل ُخُروٍج ِمْن َسبيلٍ ﴿ نّا َأَمتََّنا اْثنََتنِي َوَأْحَيْيَتنَا اْثنََتنِي َفاْعرَتَ  (3) . ﴾قاُلوا َربَّ

 وهذه اآلية حتكي عن حتقيق إحياَءين وإماتتني إىل يوم البعث، والظاهر أنّ 

 . (46|الكهف) ﴾َوكاَن َوراءهم َملٌِك َيأُخُذ ُكلَّ َسفينٍَة َغْصباً ﴿:مام كام يف قوله سبحانهالوراء يف اآلية بمعنى االَ  (1)

 .144املَومنون: (2)

 .11املَومن:  (3)
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 :املراد ما ييل

 .ااِلماتة االَ ُوىل هي ااِلماتة عن احلياة الدنيا

 .إىل نفخ الصور االَّول وااِلحياء االَّول هو ااِلحياء يف الربزخ، وتستمّر هذه احلياة

 :وااِلماتة الثانية، عند نفخ الصور االَّول، يقول سبحانه

امواِت َو َمْن يِف االَ َْرض﴿ وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ  (1) .﴾َوُنِفَخ يِف الص 

 :وااِلحياء الثاين ، عند نفخ الصور الثاين، يقول سبحانه

وِر َفإِذا ُهْم ِمَن ﴿ ِْم َينِْسُلونَ َوُنِفَخ يِف الص   (2) . ﴾االَ َْجداِث إىِل َرهبِّ

هم، ويف أمر م الناس من أجداثوتعّدد نفخ الصور يستفاد من اآليتني، فيرتّتب عىل االَّول هالك من يف الساموات ومن يف االَرض، إالّ من شاء اّللّ، وعىل الثاين قيا

 :النفخ الثاين يقول سبحانه

وِرَفَجَمْعناُهْم مَجعاً َوُنِفَخ يِف ﴿  (3) . ﴾الص 

 :ويقول سبحانه

وِر َفال َأْنساَب َبْينَُهْم َيْوَمئٍِذ َوال َيتساَءُلونَ ﴿  (4) . ﴾َفإِذا ُنِفَخ يِف الص 



 .واختالف اآلثار يدّل عىل تعّدد النفخ

 .طة بني النشأتنيوعىل ضوء هذا فلاِلنسان حياة بعد ااِلماتة من احلياة الدنيا، وهي حياة برزخية متوس

 .48الزمر: (1)

 .51يس: (2)

 .66الكهف: (3)

 .141املَومنون: (4)
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 :قوله سبحانه .2

ْم ِمْن ُدوِن الّلِهَأْنصارًا( . ))  (1مِمّا َخطيئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا نارًا َفَلْم جَيُِدوا هَلُ

ارتكاب أّوالً، و« ثمّ »فصل للفاء يف قوله: )فُأدخلوا( ولوكان املراد هو نار يوم القيامة لكان الالزم ااِلتيان بـوهذه اآلية تدّل عىل أّّنم دخلوا النار بعد الغرق بال 

 .التأويل يف قوله )فُأدخلوا( ، حيث وضع املايض مكان املستقبل الَجل كونه حمّقق الوقوع، وهو خالف الظاهر، ثانياً 

 :قوله سبحانه .3

 (2) .﴾ْيها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم َتُقوُم الّساعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب النّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَ ﴿

 لجل ذلك، عرّب عن العذاب االَوّ وهذه اآلية حتكي عرض آل فرعون عىل النّار صباحًا ومساًء، قبل يوم القيامة، بشهادة قوله بعد العرض: )َوَيْوَم َتُقوُم الّساَعة( والَ 

 .لّساعةبالعرض عىل النّار، وعن العذاب يف اآلخرة، بإدخال آل فرعون أشّد العذاب، حاكيًا عن كون العذاب يف الربزخ، أخّف وطًأ من عذاب يوم ا

ي هنا بحث عن جتّرد النفس، ونكتفثّم إّن هناك آيات تدّل عىل حياة ااِلنسان يف هذا احلّد الفاصل بني الدنيا والبعث، حياة تناسب هذا الظرف، تقّدم ذكرها عند ال

 .هبذا املقدار، حذرًا من ااِلطالة

 :، عندما ُسئَِل عن أرواح املَومنني، فقال _عليه السالم  _وأّما من السنّة، فنكتفي بام جاء عن الصادق 

 .65نوح: (1)

 .34املَومن: (2)
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 .«ويقولون رّبنا أمتم لنا الّساعة وأنجز ما وعدتنايف حجرات يف اجلنّة، يأكلون من طعامها، ويرشبون من رشاهبا، »

 :وسئل عن أرواح املرشكني، فقال

 (1«.)يف الّنار يعّذبون، يقولون ال تقم لنا الّساعة، وال تنجز لنا ما وعدتنا»

 السَوال يف القرب وعذابه ونعيمه

لنا أّنام اّتفق عليه املسلمون من سَوال املّيت يف قربه، وعذابه إن كان طاحلًا، وإنعامه إن كان  إذا كانت احلياة الربزخية هي املرحلة االَ ُوىل من احلياة بعد الدنيا، يظهر

 .مَومنًا صاحلًا، صحيح ال غبار عليه، وأّن ااِلنسان احلّي يف الربزخ مسَوول عن ُأمور، ثّم معّذب أو منعَّم

 :قال الصدوق يف عقائده

ّقالُبّد منها، ومن أجاب الصواب، فاز بروٍح ورحيان يف قربه، وبجنّة النعيم يف اآلخرة، ومن مل جيب بالصواب، فله ُنُزٌل من محيم إعتقادنا يف املساءلة يف القرب أّّنا ح»

 (6«. )يف قربه، وتصلية جحيم يف اآلخرة

 :وقال الشيخ املفيد

 م، وألفاظ االَخبار بذلك متقاربة، فمنها أنّ جاءت اآلثار الصحيحة عن النبي أّن املالئكة تنزل عىل املقبورين فتسأهلم عن أدياّن»

 .164، احلديث 644؛ص 166، باب أحوال الربزخ، احلديث 146|4البحار: (1)

 .14، الباب 44االعتقادات يف دين ااِلمامية:  (2)
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 إمامه، فإن أجاب باحلّق، سّلموه إىل مالئكة النعيم، وإن ارتّج سّلموه إىلملكني ّللّ تعاىل، يقال هلام ناكر ونكري، ينزالن عىل امليت فيسأالنه عن رّبه ونبّيه ودينه و 

 .«ن: مبرّش وبشريمالئكة العذاب. ويف بعض الروايات أّن اسمي امللكني الذين ينزالن عىل الكافر: ناكر و نكري، و اسمي امللكني الذين ينزالن عىل املَوم

 :إىل أن قال

عيم نحّي، وال يسأالن إالّ من يفهم املساءلة ويعرف معناها، وهذا يدّل عىل أّن اّللّ تعاىل حييي العبد بعد موته للمساءلة، ويديم حياته لوليس ينزل امللكان إالّ عىل »

 (1«. )إن كان يستحّقه، أو لعذاب إن كان يستحّقه

 :وقال املحّقق الطويس يف التجريد

 .«وعذاب القرب واقع، لاِلمكان، وتواتر السمع بوقوعه»



 :وقال العاّلمة احليل يف رشحه

 (6«. )نقل عن رضار أّنه أنكر عذاب القرب، وااِلمجاع عىل خالفه»

 :والظاهر اّتفاق املسلمني عىل ذلك، يقول أمحد بن حنبل

 (4«. )وعذاب القرب حّق، ُيسأل العبد عن دينه وعن رّبه، ويرى مقعده من النار واجلنّة، ومنكر ونكري حق»

 ملعتزلة إنكار عذاب القرب، والنسبة يف غري حمّلها، وإّنام املنكروقد نسب إىل ا

 .34ـ 35تصحيح االعتقاد:  (1)

 .365؛ والحظ إرشاد الطالبني:13، املسألة 4كشف املراد: املقصد  (2)

 .64؛ والحظ ااِلبانة لالَشعري:34السنّة:  (3)
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 (1عن املعتزلة، رّصح بذلك القايض عبد اجلبار املعتزيل . )واحٌد منهم، هو رضار بن عمرو، كام تقّدم، وقد انفصل 

لربزخ، الربزخية، والروايات الواردة حول اهذا كّله ممّا ال ريب فيه، إّنام الكالم فيام هو املراد هنا من القرب، وااِلمعان يف اآليات املاضية التي استدللنا هبا عىل احلياة 

عة، وإّنام املراد منه هو النشأة التي يعيش فيها ااِلنسان بعد اتعرب بوضوح عن أّن املراد من القرب،  وت ملليس هو املكان الذي يدفن فيه ااِلنسان، وال يتجاوز جثَّته يف السَّ

 .وقبل البعث، وإّنام كنّي بالقرب عنها، الَّن النزول إىل القرب يالزم أويكون بدءًا لوقوع ااِلنسان فيها

ملراد من االروح بأبدان متاثُل االَبدان الدنيوية، لكن بلطافة تناسب احلياة يف تلك النشأة، وليس التعّلق هبا مالزمًا لتجويز التناسخ، الَّن والظاهر من الروايات تعّلق 

 ورشعًا، كام ًا كاماًل، وهذا منفي عقالً التناسخ هو رجوع اليشء من الفعلية إىل القّوة، أعني عودة الروح إىل الدنيا عن طريق النطفة، فالعلقة، فاملضغة إىل أن تصريإنسان

 .تقّدم، وال يلزم هذا يف تعّلقها ببدن ألطف من البدن املادي، يف النشأة الثانية

 :قال الشيخ البهائي

خ الذي وهذا توهم سخيف، الَّن التناسقد يتوهم أّن القول بتعّلق االَرواح، بعد مفارقة أبداّنا العنرصية، بأشباح ُأخر ـ كام دّلت عليه االَحاديث ـ قوٌل بالتناسخ، »

أن تقوم  بدان مثالية، مدة الربزخ، إىلأطبق املسلمون عىل بطالنه، هو تعّلق االَرواح بعد خراب أجسادها، بأجسام ُأخر يف هذا العامل، وأّما القول بتعّلقها يف عامل آخر، بأ

 قيامتها

 .444رشح االَ ُصول اخلمسة: (1)
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 (1«.)إىل أبداّنا االَّولية بإذن ُمبدعها، فليس من التناسخ يف يشءالكربى، فتعود 

 :قال الرازي

ار، مل، وينكرون اآلخرة واجلنّة والنإّن املسلمني يقولون بحدوث االَرواح ورّدها إىل االَبدان، ال يف هذا العامل، والتناسخية يقولون بقدمها، ورّدها إليها، يف هذا العا»

 (6«. )جل هذا ااِلنكاروإّنام ُكّفروا من أ

 َنْفُخ الصور

بحارًا اكب وشموسًا وأقامرًا، وإّن ااِلنسان الذي يعيش يف هذا الكوكب، بالنسبة إىل املعارف الغيبية، كاجلنني يف بطن ُأّمه، فلو قيل له إّنوراء الرحم أنُجاًم وكو

لكوكب ال يفقه احلقائق الغيبية املوجودة وراء هذا العامل، فالَجل وحميطاٍت ، ال يفقه منها شيئًا، الَّّنا حقائق خارجة عن عامله الضّيق، وااِلنسان املادّي القاطن يف هذا ا

ور، أهو فام هو املراد من الصذلك ال مناص له من ااِليامن املجّرد من دون تعمق يف حقيقتها، وهذا أصل مفيد جدًا يف باب املعاد، وعىل ذلك تبتني مسألة نفخ الصور، 

ا هو املراد من النفخ؟ ال مناص لنا من االعتقاد بوجوده وحتّققه، وإن مل نتمكن من التعّرف عىل واقعيته، ومع ذلك فالبّد يشء يشابه البوق املتعارف أو يشء غريه؟ وم

 .أن تكون هناك حقيقة وواقعية، هلا صلة بني نفخ الصور يف هذا العامل، ونفخه يف النشأة االَ ُخرى

 :يفاجئه نفخ الصور، فعند ذلك هيلك كّلمن يف الساموات واالَرض إالّمن شاء اّللّ، يقول سبحانهتدّل اآليات عىل أّن ااِلنسان يعيش يف الربزخ إىل أن 

 .644|4بحا راالَنوار: (1)

 .648|4ّناية العقول، للرازي، نقاًل عن البحار: (2)
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امواِت َوَمْن يِف االَ َْرِضإاِلَّمْن شاءَ ﴿ وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ  (1) . ﴾اّللّ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأخرى َفإِذا ُهْم قِياٌم َينُْظرونَ  َوُنِفَخ يِف الص 

 .ففي النفخ االَّول موت كّل ذي حياة يف الساموات واالَرض، كام أّن يف النفخ الثاين، إحياءهم

 :يقول سبحانه

ِْم َينِْسُلونَ ﴿ وِرَفإِذا ُهْم ِمَن االَ َْجداثِإىِل َرهبِّ  (2) . ﴾َوُنِفَخ يِف الص 

 .48الزمر: (1)

 .51يس:  (2)
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 الفصل السادس

 احلساب و الشهود

 :يبحث يف هذا الفصل حول االَ ُمور التالية

 ما هوالغرض من احلساب؟ .1

 كيف حياسب اّللّ تعاىل العباد يوم القيامة؟ .2

 من هم الشهود يوم القيامة؟ .3

 :وإليك البيان

 :إىل اّللّ تعاىل، حيث قال _عليه السالم  _حيكي القرآن الكريم دعاء إبراهيم ، «يوم احلساب»إّن من أسامء يوم القيامة، 

نَا اْغِفْر يِل َولِوالَِديَّ َولِْلُموَ ِْمننَي َيْوَم َيُقوُم احِلساُب ﴿  (1) . ﴾َربَّ

 :فيام أجاب فرعون حينام هّدده بالقتل قال _عليه السالم  _كام حيكي اّن موسى 

 .31إبراهيم: (1)
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ٍ ال ُيوَ ِْمُن بَِيْوِم احِلساِب احِلساِب ﴿ ُكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكربِّ  (1).﴾إيِنِّ ُعْذُت بَِريبِّ َوَربِّ

لغرض واضح، بل ا ثّم إّن الغرض من احلساب ليس هو وقوفه سبحانه عىل ما يستحقه العباد من الثواب والعقاب، بالوقوف عىل أعامهلم الصاحلة والطاحلة وهذا

ملقام نأيت به اج عىل العاصني، وإبراز عدله تعاىل عىل العباد يف مقام اجلزاء، والَجل ذلك يقيم عليهم شهودًا خمتلفة، وللشيخ الصدوق كالم مبسوط يف منه ااِلحتجا

 :إيضاحًا للمقصود، قال

يتوالّه عّزوجّل، ويتوىّل كل  نبي  _عليهم السالم  _بياء واالَئّمة إعتقادنا يف احلساب اّنه حّق، منه ما يتوالّه اّللّ عّز وجّل، ومنه ما يتوالّه حججه، فحساب االَن»

 .«واالَئّمة شهداء عىل الناسحساب أوصيائه ويتوىّل االَوصياء حساب االَ ُمم، واّللّ تبارك و تعاىل هو الشهيد عىل االَنبياء والرسل، وهم الشهداء عىل االَوصياء، 

 :وذلك قول اّللّ عّز وجّل 

ُسوُل َشهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهداَء عىَل النّاسِ لَِيُكوَن ا﴿  (2) . ﴾لرَّ

 :وقوله تعاىل

ٍة بَِشِهيٍدَوِجْئنا بَِك َعليهَوالِء َشِهيداً ﴿  (3) .﴾َفَكْيَف إِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ



 :وقال اّللّ تعاىل

َِوَيْتُلوُه شاِهٌد ﴿  (4).﴾ِمنْهُ َأَفَمْن كاَن َعىل َبيِّنٍَة ِمْن َرهبِّ

 .64املَومن: (1)

 .48احلج: (2)

 .31النساء:  (3)

 .14هود: (4)
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 . _ عليه السالم _والشاهد أمري املَومنني 

 :وقوله تعاىل

 (1) . ﴾إِنَّ إَِلْينا إِياهَبُْم* ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا ِحساهَبُمْ ﴿

 :عىل مجيع اخللق لقول اّللّ تعاىلومن اخللق من يدخل اجلنّة بغري حساب، وأّما السَوال فهو واقع 

 (2) . ﴾َفَلنَْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل إَِلْيِهْم َوَلنََسَأَلنَّ املُْْرَسلني﴿

 .يعني عن الّدين، وكّل حماسب معّذب ولو بطول الوقوف، وال ينجو من النار وال يدخل اجلنّة أحد بعمله إالّ برمحة اّللّ تعاىل

 ىل ُياطب عباده ُياطب عباده من االَّولني واآلخرين بمجمل حساب عملهم خماطبة واحدة يسمع منها كّل واحد قضيته دون غريها، ويظّن اّنهواّن اّللّ تبارك و تعا

 .املخاطب دون غريه، وال تشغله تعاىل خماطبة عن خماطبة

ال يغادر صغرية وال كبرية إالّ أحصاها، فيجعله اّللّ حماسب نفسه واحلاكم عليها بأن يقوُيرج اّللّ تعاىل لكّل إنسان كتابًا يلقاه منشورًا، ينطق عليه بجميع أعامله، ال 

 :له

 (3) . ﴾إِْقَرْأ كِتاَبَك َكفى بِنَْفِسَك اْلَيوَم َعَلْيَك َحِسيباً ﴿

 .وُيتم اّللّ تبارك وتعاىل عىل قوم عىل أفواههم وتشهد أيدهيم وأرجلهم ومجيع جوارجهم بام كانوا يكتمون

 .64ـ65الغاشية: (1)



 .4االَعراف: (2)

 .13ااِلرساء:  (3)
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ٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ ﴿ ُلوِدِهْم مِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا قاُلوا َأْنَطَقنَا اّللُّ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ يَشْ ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ َوقاُلوا جِلُ  (2) (1) ﴾َل َمرَّ

 :وقال الشيخ املفيد

لك باستحقاقه، وليس ذ هو املقابلة بني االَعامل واجلزاء عليها، واملواقفة للعبد عىل ما فرط منه والتوبيخ له عىل سيئاته، واحلمد عىل حسناته، ومعاملته يف احلساب»

ومذهب  كان التحابط بني االَعامل غري صحيح،هو كام ذهب العامة إليه من مقابلة احلسنات بالسيئات واملوازنة بينهام عىل حسب استحقاق الثواب والعقاب عليهام، إذ 

 (4«. )املعتزلة فيه باطل غري ثابت

 :أقول: يستفاد من آيات الذكر احلكيم اّنالشهود يف يوم احلساب عىل أصناف، وهم

 : اّللّ سبحانه .1

 (4) . ﴾ٍء َشِهيدٌ إِنَّ اّللَّ َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِقياَمِة إِنَّ اّللَّ َعليُكلِّ يَشْ ﴿ :يقول تعاىل

 :ويقول أيضاً 

 (5) . ﴾مِلَ َتْكُفُروَن بِآياِت اّللِّ َواّللُّ َشِهيٌد َعىل ما َتْعَمُلونَ ﴿

 .61فصلت: (1)

 .، باب االعتقاد يف احلساب واملوازين68رسالة االعتقادات للشيخ الصدوق، الباب  (2)

 .، ط منشورات الريض، قم64تصحيح االعتقاد:  (3)

 .14احلج: (4)

 .68آل عمران: (5)
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 :نبّيكّل ُأّمة .2



ٍة َشهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهمْ ﴿ :يقول سبحانه  (1) . ﴾َوَيْوَم َنْبَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ

 :ويقول أيضاً 

كائَِي الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن* َوَنَزْعنا ِمْن ﴿ ٍة َشِهيداً َوَيْوَم ُيناِدهيِْم َفَيُقوُل َأْيَن رُشَ  (2) . ﴾...ُكلِّ ُأمَّ

ئق ال سبيل للمناقشة فيها، والظاهر اّن هذا الشاهد من كّل ُأّمة هو نبي هم، وإن مل يرّصح به يف اآليات، وذلك للزوم كون الشهادة القائمة هناك مشتملة عىل حقا

ّمة فيجب أن يكون هذا الشاهد عاملًا بحقائق االَعامل التي يشهد عليها، وال يكون  .هذا إالّ بأن يستوي عنده احلارض والغائب، وال يتصّور هذا املقام إالّلنبّي كْل 

 :نبّي ااِلسالم .3

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنا بَِك َعىل هَوالِء َشهيداً ﴿ :يقول سبحانه  (3).﴾َفَكْيَف إِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 :بعض االَ ُّمة ااِلسالمية .4

ُسوُلعَلْيُكْم َشِهيداً  َوَكذلَِك ﴿ :يقول سبحانه ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهداَء َعىَل النّاِس َوَيُكوَن الرَّ  (4) . ﴾َجَعْلناُكْم ُأمَّ

 واخلطاب يف اآلية وإن كان لالَ ُّمة ااِلسالمية، لكّن املراد بعضهم، نظري قوله

 .86النحل:  (1)

 .45ـ43القصص: (2)

 .31النساء: (3)

 .134البقرة: (4)
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كانوا  ليس هلم معرفة باالَعامل إالّ بصورها إذاتعاىل: )َوَجَعَلُكْم ُمُلوكًا( خماطبًا لبني إرسائيل، واملراد بعضهم، والدليل عىل أّن املراد بعض االَ ُّمة، هو اّن أكثر أبنائها 

قائق االَعامل واملعاين النفسانية من الكفر وااِليامن، وعىل كّل ما خفي عن احلس يف حمّض املشهود عليهم، وهو ال يفي يف مقام الشهادة، الَّن املراد منها هو الشهادة عىل ح

 :ومستبطن عن ااِلنسان ممّا تكسبه القلوب الذي يدور عليه حساب رّب العاملني يقول سبحانه

 (1) . ﴾َولكِْن ُيَواِخُذُكْم باِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكمْ ﴿

حارضًا عند املشهود عليه، فضاًل عن كونه غائبًا، وهذا يدّلنا عىل أّن املراد رجال من االَ ُّمة هلم تلك القابلية بعنايٍة من  وليس ذلك يف وسع ااِلنسان العادي إذا كان

 .اّللّ تعاىل، فيقفون عىل حقائق أعامل الناس املشهود عليهم



االَكثرية الساحقة من االَ ُّمة يفقدون ذلك وهم ال تقبل شهادهتم عىل صاع من أضف إىل ذلك اّن أقّل ما يعترب يف الشهود هو العدالة والتقوى، والصدق واالَمانة، و

 !متر أو باقة من بقل، فكيف تقبل شهادهتم يوم القيامة؟

 :، قال _عليه السالم  _وإىل هذا تشري رواية الزبريي عن ااِلمام الصادق 

. «ّللّ شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحّضة مجيع االَ ُمم املاضية؟! كاّل، مل يعن اّللّ مثل هذا من خلقهأَفرَتى أّن من ال جتوز شهادته يف الدنيا عىل صاع من متر، يطلب ا»

(6) 

 :االَعضاء واجلوارح .5

 .665البقرة: (1)

 .346، احلديث 114|1نور الثقلني: (2)
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 (2).(1)﴾َوَأْرُجُلُهْم باِم كاُنوا يْعَمُلونَ َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِدهيِْم ﴿ :يقول سبحانه

 :يه قوله تعاىلوأّما كيفية الشهادة فهي من االَ ُمور الغيبية نَومن هبا، وما إنطاقها عىل اّللّ بعزيز، وقد وسعت قدرته تعاىل كّل يشء، كام يشري إل

ءٍ ﴿  (3) . ﴾قاُلوا َأْنَطَقنَا اّللُّ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ يَشْ

 .63النور:  (1)

 .فصلت|64يس، و اآلية |45ويف معناها اآلية  (2)

 .61فصلت: (3)
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 الفصل السابع

 امليزان و الرصاط

ونحن  ،ف يف املقصود منهاممن االَبحاث الكالمية الراجعة إىل املعاد هو البحث حول امليزان والرصاط، وال اختالف بني املسلمني يف االعتقاد هبام، وإّنام االختال

 :نذكر االَقوال يف هذا املجال أّوالً، ثّم نبنّي ما هو الصحيح عندنا فنقول



 ألف. امليزان

لوقت الَهل املوقف، بأن يف ذلك ااختلفوا يف كيفية امليزان يوم القيامة، فقال شيوخ املعتزلة: إّنه يوضع ميزان حقيقي له كّفتان يوزن به ما يتبنّي من حال املكّلفني 

زان سمعاً يالطاعات يف كّفة اخلري ويوضع كتاب املعايص يف كّفة الرّش، وجيعل رجحان أحدمها دلياًل عىل إحدى احلالتني، أو بنحو من ذلك لورود امل يوضع كتاب

 .واالَصل يف الكالم احلقيقة مع إمكاّنا

 (1حلقيقة. )وقال عّباد ومجاعة من البرصّيني وآخرون من البغداديني املراد باملوازين، العدل دون ا

 .كشف املراد: املقصد السادس، املسألة الرابعة عرشة (1)

 
448 

لها استخدام االَلفاظ التي يستعمأقول: ال شّك اّن النشأة اآلخرة، أكمل من هذه النشأة واّنه ال طريق لتفهيم ااِلنسان حقائق ذاك العامل وغيوبه املستورة عنّا إالّ ب

 :وعىل ذلك فال وجه حلمل امليزان عىل امليزان املتعارف، خصوصًا بعد استعامله يف القرآن يف غري هذا امليزان املحسوس، قال سبحانه ااِلنسان يف االَ ُمور احلسّية،

 (1) . ﴾َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َوَأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َواملِْيزاَن لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ ﴿

 .تصاديةالقلتخصيص امليزان هنا بام توزن به االَثقال، مع أّن اهلدف هو قيام الناس بالقسط يف مجيع شَووّنم العقيدّية والسياسية واالجتامعية واال معنى 

لف حسب اختالف ن به اليشء، وهو ُيتوبذلك يعلم اّن تفسري امليزان بالعدل، أو بالنبّي، أو بالقرآن كّلها تفاسري باملصداق، فليس للميزان إالّ معنى واحد هو ما يوز

 :املوزون من كونه جساًم أو حرارة أو نورًا أو ضغطًا أو رطوبة أو غري ذلك، قال صدر املتأهّلني

عليه قوله تعاىل: دلّ ب، كام ميزان كّل يشء يكون من جنسه، فاملوازين خمتلفة، وامليزان املذكور يف القرآن ينبغي أن حيمل عىل أرشف املوازين، وهو ميزان يوم احلسا»

 (6«. ))َوَنَضُع املَْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيوِم الِقياَمة( وهو ميزان العلوم وميزان االَعامل القلبية الناشئة من االَعامل البدنية

 ولسّيدنا االَ ُستاذ العاّلمة الطباطبائي ـ قّدس رّسه ـ يف املقام حتقيق لطيف استظهره من

 .65احلديد: (1)

 .666|6االَسفار:  (2)
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ته فإّّنا تثبت الثقل يف جانب احلسنات دائاًم واخلّفة يف جانب 1اّن ظاهر آيات امليزان )»اآليات القرآنية وحاصله:  (هو اّن احلسنات توجب ثقل امليزان والسيئات خفَّ

ماهلا من الثقل، ثّم يقاس الثقالن فأهّيام كان أكثر كان القضاء له، والزمه صّحة فرض السيئات دائاًم، ال أن توزن احلسنات فيَوخذ ما هلا من الثقل ثّم السيئات ويَوخذ 

 .أن يتعادل الثقالن كام يف املوازين الدائرة بيننا من ذي الكفتني والقّبان وغريمها



 عليه ووزن به وهو ثقل امليزان، وما كان منها سيئة مل ينطبق عليه ومل ومن هنا يتأّيد يف النظر اّن هناك أمرًا آخر تقاس به االَعامل، والثقل له، فام كان منها حسنة انطبق

 الكفة االَ ُخرى، تني ثّم يوضع املتاع يفيوزن به وهو خّفة امليزان، كام نشاهده فيام عندنا من املوازين، فاّن فيها مقياساً وهو الواحد من الثقل كاملثقال يوضع يف إحدى الكف

فتني ونظائرمها لكجه عىل ما يدّل عليه امليزان أخذ به وإالّ فهو الرتك ال حمالة واملثقال يف احلقيقة هو امليزان الذي يوزن به، وأّما القّبان، وذو افإن عادل املثقال وزنًا بو

 .فهي مقّدمة ملا يبّينه املثقال من حال املتاع املوزون به ثقاًل وخفة

ميزان توزن به وهي الصالة التاّمة التي هي حّقالصالة، وللزكاة و االنفاق نظري ذلك، وللكالم والقول حّق القول ففي االَعامل واحد مقياس توزن به، فللصالة مثاًل 

 :الذي ال يشتمل عىل باطل، وهكذا كام يشري إليه قوله تعاىل

ُقوا اّللَّ َحقَّ ُتقاتِهِ ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  (2) . ﴾يا َأهي 

 .يوم القيامة باحلّق، فام اشتمل عليه العمل من احلّق فهو وزنه وثقله فاّللّ سبحانه يزن االَعامل

 .11، القارعة:144، املَومنون: 6الحظ االَعراف: (1)

 .146آل عمران: (2)
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زن به كثرية من جهة اختالف احلّق الذي يووعىل هذا فالوزن يف اآلية بمعنى الثقل دون املعنى املصدري، وإّنام عرّب باملوازين ـ بصيغة اجلمع ـ الّن لكّْلحد موازين 

 (1«.)باختالف االَعامل، فاحلّق يف الصالة ـ وهوحّق الصالة ـ غري احلّق يف الزكاة والصيام واحلّج وغريها وهو ظاهر

 ب. الرصاط

 :وكافر يقول سبحانهيستظهر من الذكر احلكيم ويدّل عليه رصيح الروايات، وجود رصاط يف النشأة االَ ُخروية يسلكه كّلمَومن 

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِّي*... َوإِْن ِمنُْكْم إاِلّ واِردُ ﴿ ّنَّ ياطنَِي ُثمَّ َلنُْحِّضَ ُْم َوالشَّ ّنَّ  (2) .﴾ها كاَن َعىل َربَِّك َحتاًم َمْقِضّياً َفَو َربَِّك َلنَْحرُشَ

لوصول إليها، وااِلرشاف عليها ال الدخول، وقائل بأّن املراد دخوهلا، وعىل كّل تقدير فال مناص وقد اختلف املفِّّسون يف معنى الورود، بني قائل بأّن املراد منه هو ا

 .للمسلم من االعتقاد بوجود رصاط يف النشأة االَ ُخروية وهو طريق املَومن إىل اجلنّة والكافر إىل النّار

 :ّن لكّلمن أصحاب اجلنّة والنّار طريقًا ُيتّصبه؟ قال العاّلمة احليّل ثّم إّّنم اختلفوا يف أّن الرصاط هل هو واحد يمّر عليه الفريقان، أو ا

  يفتعاىل أهل النار إليها، كام قال تعاىل وأّما الرصاط فقد قيل إّن يف اآلخرة طريقني: أحدمها إىل اجلنّة هيدي اّللّ تعاىل إليها أهل اجلنّة واالَ ُخرى إىل النار هيدي اّللّ»

 .16ـ14|8امليزان: (1)

 .41ـ48مريم: (2)
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مْ ﴿ :أهل اجلنّة َفها هَلُ ْم َوُيْدِخُلُهُم اجَلنََّة َعرَّ حيم﴿ :وقال يف أهل النار (1) ﴾َسَيْهِدهيِْم َوُيْصلَِح باهَلُ  (2) . ﴾َفاْهُدوُهْم إىِل رِصاِط اجْلَ

الشعر وأحّد من السيف، فأهل اجلنّة يمّرون عليه ال يلحقهم خوف وال غم، والكّفار وقيل إّن هناك طريقاً واحداً عىل جهنَّم يكّلف اجلميع املرور عليه ويكون أدّقمن 

 (4«. )يمّرون عليه عقوبة هلم وزيادة يف خوفهم، فإذا بلغ كّل واحد إىل مستقره من النّار سقط من ذلك الرصاط

 :وقال الشيخ املفيد يف تفسري كون الرصاط أدّق من الشعرة وأحّد من السيف

ء الذي عىل اليش بذلك اّنه ال يثبت لكافر قدم عىل الرصاط يوم القيامة من شّدة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة وخماوفها فهم يمشون عليه كاّلذي يميشاملراد »

 (3«. )هوأدّقمن الشعرة وأحّد من السيف، وهذا مثل مّضوب ملا يلحق الكافر من الشّدة يف عبوره عىل الرّصاط

ائف ظهناك صلة بني الرصاط الدنيوي )القوانني الرشعية التي فرضها اّللّ سبحانه عىل عباده وهداهم إليها( والرصاط االَ ُخروي، والقيام بالو أقول: ال شّك انّ 

والشيطان  ، وعبد النفسااِلهلية، الذي هو سلوك الرصاط الدنيوي أمر صعب أشبه بسلوك طريق أدّق من الشعر وأحّد من السيف، فكم من إنسان ضّل يف طريق العقيدة

 واهلوى، مكان عبادة اّللّ سبحانه، وكم من إنسان فشل يف

 .5حمّمد : (1)

 .64الصافات: (2)

 .13كشف املراد: املقصد السادس، املسألة  (3)

 .86تصحيح االعتقاد:  (4)
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 .مقام الطاعة والعمل بالوظائف ااِلهلية

الصعوبة والدقة، فهكذا حال الرصاط االَ ُخروي، والَجل ذلك تضافرت روايات عن الفريقني باختالف مرور الناس فإذا كان هذا حال الرصاط الدنيوي من حيث 

 _ عليه السالم _حسب اختالفهم يف سلوك رصاط الدنيا، قال ااِلمام الصادق 

يمر  حبوا، و منهم من يمر  مشيًا، ومنهم من يمر  متعّلقًا قد  الناس يمّرون عىل الرصاط طبقات، فمنهم من يمر  مثل الربق، ومنهم مثل عدو الفرس، ومنهم من»

 (1«. )تأخذ النار منه شيئًا وترتك شيئاً 

 .661|3؛ الحظ الدر املنثور:44، املجلس144أمايل الصدوق: (1)
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 الفصل الثامن

 الشفاعة يف القيامة

 (1خالف الوتر، تقول كان فردًا فشّفعته. )للشفاعة أصل واحد يدّل عىل مقارنة الشيئني، من ذلك الشفع، 

ا سببًا اِلفاضة رمحته كوّنواملراد من الشفاعة يف مصطلح املتكلمني هو أن تصل رمحته سبحانه ومغفرته إىل عباده من طريق أوليائه وصفوة عباده، ووزان الشفاعة يف 

 :تعاىل عىل العباد وزان الدعاء يف ذلك، يقول سبحانه

ُسوُل َلَوَجُدوا اّللَّ َتّوابًا رَ َوَلْو ﴿ ُم الرَّ ُْم إِْذَظَلُموا َأْنُفَسُهْم جاُءوَك َفاْسَتْغَفروا اّللّ َواْسَتْغَفَر هَلُ  (2) . ﴾ِحيامً َأّنَّ

، وعىل هذا االَسباب واملسّببات الكونيةوتّتضح هذه احلقيقة إذا وقفنا عىل أّن الدعاء بقول مطلق، وبخاّصة دعاء الصاحلني، من املَوثِّرات الواقعة يف سلسلة نظام 

 .ترجع الشفاعة املصطلحة إىل الشفاعة التكوينية بمعنى تأثري دعاء النبّيص يف جلب املغفرة ااِلهلية إىل العباد

 .641|4مقاييس اللغة البن فارس:  (1)

 .34النساء:  (2)

 
454 

 الشفاعة يف الكتاب والسنّة

احلكيم يف سور خمتلفة ملناسبات شّتى كام وقعت مورد اهتامم بليغ يف احلديث النبوّي وأحاديث العرتة الطاهرة، واآليات القرآنية يف قد ورد ذكر الشفاعة يف الكتاب 

 :هذا املجال عىل أصناف

 :الصنف االَّول: ما ينفي الشفاعة يف بادَى االَمر، كقوله سبحانه

َا الَِّذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا مِمّا رَ ﴿ ٌة َوال َشفاَعٌة َواْلكافُِروَن ُهُم الّظاملُِونَ يا َأهي   (1) . ﴾َزْقناُكْم ِمْن َقْبِل َأن َيْأيِتَ َيْوٌم ال َبْيٌع فِيِه َوال ُخلَّ

 :الصنف الثاين: ما ينفي شمول الشفاعة للكّفار، يقول سبحانه ـ حاكيًا عن الكّفارـ

يِن* َحّتى َأتاَنا ﴿ ُب بَِيوِم الدِّ  (2) .﴾اْلَيقنُي* َفام َتنَْفُعُهْم َشفاَعُة الّشافِعنيَ َوُكنّا ُنَكذِّ

 :الصنف الثالث: ما ينفي صالحية االَصنام للشفاعة، يقول سبحانه

كاُء َلَقْدَتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعنُْكْم ﴿ ُْم فِْيُكْم رُشَ  (4) .(3) ﴾ْزُعُمونَ ما ُكنُْتْم تَ َوما َنرى َمَعُكْم ُشَفعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأّنَّ

 :الصنف الرابع: ما ينفي الشفاعة عن غريه تعاىل، يقول سبحانه



 .653البقرة: (1)

 .38ـ 34املدثر:  (2)

 .65االَنعام: (3)

 .34؛ الزمر:64؛ يس:14؛ الروم:18والحظ يونس: (4)
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ْم َويِلٌّ َوال َشِفيٌع ﴿ :أهل اجلنّة ُهْم َيتَُّقونَ َسَيْهِدهيِْم َوُيْصلَِح باهَلُ  (2) .(1) ﴾َلَعلَّ

 :الصنف اخلامس: ما يثبت الشفاعة لغريه تعاىل بإذنه ، يقول سبحانه

مْحُن َوَريِضَ َلُه َقوالً ﴿ فاَعُة إاِلَّمْن َأِذَن َلُه الرَّ  (4) .(3) ﴾َيْوَمئٍِذ ال َتنَْفُع الشَّ

 :الصنف السادس: ما يبنّي من تناله شفاعة الشافعني، يقول سبحانه

 (5) .﴾َوال َيْشَفُعوَن إاِلّ ملَِِن اْرَتىض َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ ﴿

 :ويقول أيضاً 

اموات ال ُتْغني َشفاَعُتُهْم َشْيئًا إاِلِّمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن اّللُّ ملَِْن َيشاُء َوَيْرىض﴿  (6) . ﴾َوَكْم ِمْن َمَلٍك يِف السَّ

شفاعة، وأّما السنّة فمن الحظ الصحاح واملسانيد واجلوامع احلديثية يقف عىل جمموعة كبرية من االَحاديث الواردة يف الشفاعة توجب هذه نظرة إمجالية إىل آيات ال

 :ااِلذعان بأّّنا من االَ ُصول املسّلمة يف الرشيعة ااِلسالمية، وإليك نامذج منها

 : قال رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ .1

 نبيٍّ دعوة مستجابة، فتعّجل كّل نبّي دعوته، وايّن اختبأتلكّل »

 .51االَنعام: (1)

 .33؛ الزمر:3؛ السجدة:4والحظ االَنعام: (2)

 .146طه: (3)

 .84؛ الزخرف:64؛ سبأ:84؛ مريم:4؛ يونس:655والحظ البقرة: (4)



 .68االَنبياء: (5)

 .64النجم: (6)
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 (1«. )من مات منهم ال يرشك باّللّ شيئاً دعويت شفاعة الَ ُّمتي، وهي نائلة 

 : وقال ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ .2

 (2) .«ُأعطيت مخسًاوُأعطيت الشفاعة، فاّدخرهتا الَ ُّمتي، فهي ملن ال يرشك باّللّ»

 : وقال ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ .3

 (3) .«إّنام شفاعتي الَهل الكبائر من ُأّمتي»

 : _ عليه السالم _وقال عيل  .4

 (3«. )َثالثة يشفعون إىل اّللّ عّز وجّل فيشّفعون: االَنبياء، ثّم العلامء، ثّم الشهداء»

 : _ عليه السالم _وقال ااِلمام زين العابدين  .5

ف بنيانه، وعظِّم برهانه، وثقِّل ميزانه، وتقبَّل شفاعته»  (5«. )الّلهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، ورشِّ

 املطلقة واملحدودة الشفاعة

 :تتصور الشفاعة بوجهني

 .144|1؛ صحيح مسلم:144|6و44|8صحيح البخاري: (1)

 .441|1؛ مسند أمحد:116و36|1صحيح البخاري: (2)

 .444|4من ال حيّضه الفقيه:  (3)

 .146اخلصال، للصدوق: باب الثالثة، احلديث  (4)

 .لشيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظّله ـ 411ـ 684|3«: مفاهيم القرآن»فلريجع إىل  . ومن أراد التبسط36الصحيفة السجادية، الدعاء:  (5)
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 .املطلقة: بأن يستفيد العايص من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل، وهذا مرفوض يف منطق العقل والوحي .1

ال يقطع ااِلنسان مجيع عالقاته العبودية مع اّللّ ووشائجه الروحية مع الشافعني، املحدودة: وهي التي تكون مرشوطة بُأمور يف املشفوع له، وجممل تلك الرشوط أن  .2

 .وهذا هو الذي مقبول عند العقل والوحي

ضة، ة املرفوعة املطلقوبذلك يتضح اجلواب عاّم يعرتض عىل الشفاعة من كوّنا توجب اجلرأة وحتيي روح التمّرد يف العصاة و املجرمني، فاّن ذلك من لوازم الشفا

 .ال املحدودة املقبولة

تهال والتّضع عثهم نحو االبوالغرض من ترشيع الشفاعة هو الغرض من ترشيع التوبة التي اّتفقت االَ ُّمة عىل صّحتها، وهو منع املذنبني عن القنوط من رمحة اّللّ وب

وهذا  فال شّك اّنه يتامدى يف اقرتاف السيئات باعتقاد أّن ترك العصيان ال ينفعه يف يشء،إىل اّللّ رجاء شمول رمحته إليهم، فإّن املجرم لو اعتقد بأّن عصيانه ال يغفر قّط، 

 .بخالف ما إذا أيقن بأّن رجوعه عن املعصية يغري مصريه يف اآلخرة، فإّنه يبعثه إىل ترك العصيان والرجوع إىل الطاعة

يشفعون يف حّقه إذا مل هيتك السرت ومل يبلغ إىل احلد الذي حيرم من الشفاعة، فعند ذلك ربام حياول  وكذلك احلال يف الشفاعة، فإذا اعتقد العايص بأّن أولياء اّللّ قد

 .تطبيق حياته عىل رشائط الشفاعة حتى ال حيرمها

 رشائط شمول الشفاعة

ا ورد أن نذكر بعض تلك الرشوط تفصياًل عىل م قد تعّرفت عىل أّن الشفاعة املرشوعة هي الشفاعة املحدودة برشوط، وقد عرفت جممل تلك الرشوط، وينبغي لنا

 :يف الروايات

 
458 

 .منها عدم ااِلرشاك باّللّ تعاىل: وقد تقّدم ذلك فيام نقلناه من أحاديث الشفاعة .1

 : ااِلخالص يف الشهادة بالتوحيد: قال رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ .2

ق قلبه لسانه، ولسانه قلبهشفاعتي ملن شهد أن ال إله إالّ »  (1«. )اّللّ خملصًا، يصدِّ

 : _ عليه السالم _عدم كونه ناصبيًا: قال ااِلمام الصادق  .3

ب ما شفعوا»  (6«. )إّن املَومن ليشفع حلميمه إالّ أن يكون ناصبًا، ولو أّن ناصبًا شفع له كّل نبيٍّ مرسل وملك مقرَّ

 : _ عليه السالم _م الكاظم عدم االستخفاف بالصالة: قال ااِلما .4

 (4«. )إّنه ال ينال شفاعتنا من استخّف بالصالة»

 : _ عليه السالم _: قال أمري املَومنني  _عليه السالم  _عدم التكذيب بشفاعة النبي ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ : قال ااِلمام عيل بن موسى الرضا  .5



 (3«. )من كّذب بشفاعة رسول اّللّ مل تنله»

 ما هو أثر الشفاعة؟

 : عليه وآله وسلم ـإّن الشفاعة عند االَ ُمم، مرفوضها ومقبوهلا يراد منها حّطالذنوب ورفع العقاب، وهي كذلك عند ااِلسالم كام يوضحه قوله ـ صىّل اّللّ 

 (5«. )إّدخرت شفاعتي الَهل الكبائر من ُأمتي»

 .518و 444|6؛ مسند أمحد:44|1صحيح البخاري: (1)

 .651ثواب االَعامل للصدوق:  (2)

 .341|4، 644|4الكايف:  (3)

 .44|6عيون أخبار الرضا:  (4)

 .35|3؛ صحيح الرتمذي:544|6سنن أيب داود: (5)
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بق هلم يف إالّ الَجل موقف مس ولكّن املعتزلة ذهبت إىل أّن أثرها ينحرص يف رفع الدرجة وزيادة الثواب، فهي ختتص بأهل الطاعة، وما هذا التأويل يف آيات الشفاعة

ت اّللّ فقالوا ك املبنى، أّولوا آيامرتكب الكبرية، حيث حكموا بخلوده يف النار إذا مات بال توبة، فلاّم رأوا اّن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط العقاب، ينايف ذل

 .إّنأثر الشفاعة إّنام هو زيادة الثواب وخالفوا يف ذلك مجيع املسلمني

 :قال الشيخ املفيد

يشفع يف  _الم عليه الس _ري املَومنني اّتفقت ااِلمامية عىل أّن رسول اّللّ ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ يشفع يوم القيامة جلامعةمن مرتكبي الكبائر من ُأّمته، واّن أم»

فعون كذلك و ينجي اّللّ بشفاعتهم كثريًا من اخلاطئني، ووافقهم عىل شفاعة الرسول أصحاب الذنوب من شيعته، واّن أئّمة آل حمّمد ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ يش

 عليه اّللّ ـ صىّل اّللّـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ املرجئة سوى ابن شبيب، ومجاعة من أصحاب احلديث، وأمجعت املعتزلة عىل خالف ذلك وزعمت اّنشفاعة رسول 

 (1«. )ني و اّنه ال يشفع يف مستحق العقاب من اخللق أمجعنيوآله وسلم ـ للمطيعني دون العاص

 :وقال ااِلمام أبوحفص النسفي

 (6«. )والشفاعة ثابتة للرسل واالَخيار يف حّق أهل الكبائر باملستفيض من االَخبار»

 .، الطبعة الثانية53أوائل املقاالت: (1)



؛ 344|1، وجمموعة الرسائل الكربى، البن تيمية:54|4؛ ومفاتيح الغيب للرازي:156|1للبيضاوي:. والحظ أنوار التنزيل 138رشح العقائد النسفية: (2)

 .446|1وتفسري ابن كثري:
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 هل جيوز طلب الشفاعة؟

 :وليف هذه النشأة وال جيوز للمَومن أن يقذهب ابن تيمية، وتبعه حمّمد بن عبد الوهاب ـ خمالفني االَ ُّمة ااِلسالمية مجعاء ـ إىل أّنه ال جيوز طلب الشفاعة من االَولياء 

 .«يا رسول اّللّ اشفع يل يوم القيامة»

 :وإّنام جيوز له أن يقول

ع نبينا حمّمدًا فينا يوم القيامة»  .«الّلهّم شفِّ

 :واستدالّ عىل ذلك بوجوه تالية

 (1اّنه من أقسام الرشك، أي الرشك بالعبادة، والقائل هبذا الكالم يعبد الويل.) .1

الق وتدبريه ّنه مفوض إليه فعل اخلواجلواب عنه ظاهر، بام قدمناه يف حقيقة الرشك يف العبادة، وهي أن يكون اخلضوع والتذّلل لغريه تعاىل باعتقاد اّنه إله أو رّب، أو ا

 .وشَوونه، ال مطلق اخلضوع والتذّلل

 :الشفاعة من آهلتهم الكاذبة، يقول سبحانهاّن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة االَصنام يف طلبهم  .2

ُهْم َوال َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن هوَ ُالِء ُشَفعاوَ ُنا ِعنَْد اّللِّ( . ))  (6َويْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللِّ ما ال َيُّض 

 (4وعىل ذلك فاالستشفاع من غريه سبحانه عبادة هلذا الغري. )

 .36اهلدية السنية: (1)

 .18يونس: (2)

 .4كشف الشبهات ملحمد بن عبد الوهاب: (3)
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لبيت رشكًا، ة والطواف حول اويرّده اّن املعيار يف القضاء ليس هو التشابه الصوري، بل املعيار هو البواطن والعزائم، وإالّ لوجب أن يكون السعي بني الصفا واملرو

 .الشفاعة من االَوثان باعتقاد اّّنا آهلة أو أشياء فوض إليها أفعال اّللّ سبحانه من املغفرة والشفاعة لقيام املرشكني به يف اجلاهلية، وهَوالء املرشكون كانوا يطلبون



 .تداللوأين هذا ممّن طلب الشفاعة من االَنبياء واالَولياء بام اّّنم عباد اّللّ الصاحلون، فعطف هذا عىل ذلك جور يف القضاء وعناد يف االس

 :ري دعاء له ودعاء غريه سبحانه حرام، يقول سبحانهاّن طلب الشفاعة من الغ .3

 (1) . ﴾َفال َتْدُعوا َمَع اّللِّ َأَحداً ﴿

نة قوله: واآلية ناظرة إىل هذا القسم بقريويرّده اّن مطلق دعاء الغري ليس حمرماً وهو واضح، وإّنام احلرام منه ما يكون عبادة له بأن يعتقد االَ ُلوهية والربوبية يف املدعو، 

 : )َمَع اّللّ( أي بأن يكون دعاء الغري عىل وزان دعائه تعاىل ويف مرتبته، ويدّل عليه قوله سبحانه ـ حاكيًا قوهلم يوم القيامة ـ

يُكْم بَِربِّ اْلعاملنَي﴿  (2) . ﴾َتاّللِّ إِْن ُكنّا َلِفي َضالٍل ُمبني* إِْذ ُنَسوِّ

 .اّن طلب الشفاعة من امليت أمر باطل .4

ة من الشهداء، كثريااِلشكال ناجم من عدم التعّرف عىل مقام االَولياء يف كتاب اّللّ احلكيم، وقد عرفت يف الفصول السابقة اّن القرآن يرّصح بحياة مجوع ويرّده انّ 

 وغريهم، ولو مل يكن للنبي ـ صىّل اّللّ عليه وآله وسلم ـ

 .18اجلن: (1)

 .68ـ 64الشعراء: (2)
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ا النَبي  َوَرمَحة اّللِّ َوَبركاُتُه (؟»التسليم عليه يف كّلصباح ومساء ويف تشهد كّلصالة: حياة فام معنى   !الّسالم عليك َأهي 

 .يةواملَومنون ال يطلبون الشفاعة من أجساد الصاحلني وأبداّنم، بل يطلبوّنا من أرواحهم املقّدسة احلّية عند اّللّ سبحانه، بأبدان برزخ
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 التاسعالفصل 

 االحباط و التكفري

 .ااِلحباط يف الّلغة بمعنى ااِلبطال، يقال: أحبط عمل الكافر أي أبطله

 .(1) ﴾َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب الُكّفاَر َنباُتهُ ﴿ :والتكفري بمعنى التغطية، يقال: للزارع كافر، الّنه يغطي احلب برتاب االَرض، قال اّللّ تعاىل

 (6سّمي بذلك الَّنه تغطية احلق. )والكفر ضّد ااِليامن، 

 .طاعة املتأخرةملتقدمة بالواملراد من احلبط يف إصطالح املتكّلمني هو سقوط ثواب العمل الصالح باملعصية املتأخرة، كام أّن املراد من التكفري هو سقوط الذنوب ا



قدم ا املحّققون، ثّم القائلون هبام اختلفوا، فقال أبو عيل اجلّبائي: إّن املتأخر يسقط املتواختلف املتكّلمون هنا، فقال مجاعة من املعتزلة بااِلحباط والتكفري، ونفامه

 (4املوازنة. )ويبقى عىل حاله، وقال أبو هاشم: إّنه ينتفي االَقل باالَكثر، وينتفي من االَكثر باالَقل ما ساواه، ويبقى الزائد مستحقًا، وهذا هو 

 .64احلديد:  (1)

 .«كفر»، مادة 161|5؛ و«حبط»، مادة 166|6املقاييس: (2)

 .4كشف املراد، املقصد السادس، املسألة  (3)

 
464 

، وإن ون بمنزلة من مل يسىَ ويبطل القول االَّول اّنه يستلزم الظلم، الَّن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر، يكون بمنزلة من مل حيسن، وإن كان إحسانه أكثر، يك

 (1ون مساويًا ملن يصدر عنه أحدمها. )تساويا يك

 :وأيضًا ينايف قوله تعاىل

ًا َيَرهُ ﴿ ٍة رَشّ ٍة َخرْيًا َيَره* َوَمْن يْعَمْلِمْثقاَل َذرَّ  (2) .﴾َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

 :وإىل هذين الوجهني أشار املحّقق الطويس بقوله

ٍة َخرْيًا َيَرُه( وااِلحباط باطل الستلزامه الظلم، ولقوله تعاىل: »  (4«. ))َفَمْن َيعَمْل ِمْثقاَلَذرَّ

 :ويرّد قول أيب هاشم ما ذكره املحّقق الطويس بقوله

 .«ولعدم االَولوّية إذا كان اآلخر ضعيفًا، وحصول املتناقضني مع التساوي»

وليس إسقاط إحدى اخلمستني من العقاب باخلمسة من الثواب أوىل  توضيحه: اّنا إذا فرضنا استحقاق املكّلف مخسة أجزاء من الثواب وعرشة أجزاء من العقاب،

 .من االَ ُخرى، فإّما أن يسقطا معًا وهو خالف مذهبه، أو ال يسقط يشء منهام وهو املطلوب

 مولو فرضنا اّنه فعل مخسة أجزاء من الثواب ومخسة أجزاء من العقاب، فإن تقّدم إسقاط أحدمها لآلخر مل يسقط الباقي باملعدو

 .4كشف املراد: املقصد السادس، املسألة  (1)

 .8ـ 4الزلزلة: (2)

 . نفس املصدر (3)
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دمها حال عدمهام، وذلك مجع الستحالة صريورة املعدوم واملغلوب غالبًا ومَوّثرًا، وإن تقارنا لزم وجودمها معًا، الَّن وجود كّلمنهام ينفي وجود اآلخر فيلزم وجو

 (1بني النقيضني. )

النبّيوغريها  والرشك وااِلساءة إىل فإن قلت: لو كان ااِلحباط باطالً فام هو املخلص فيام يدّل عىل حبط العمل يف غري مورد من اآليات التي ورد فيها اّن الكفر واالرتداد

 ممّا حيبط احلسنات؟

 .ن مرشوطًا بعدم حلوق العصيان بالطاعاتقلت: إّن القائلني ببطالن ااِلحباط يفِّّسون اآليات بأّن االستحقاق يف مواردها كا

 .ةق املعصيويمكن أن يقال إّن االستحقاق يف بدء صدور الطاعات مل يكن مرشوطاً بعدم حلوق العصيان، بل كان استقراره وبقاَوه هو املرشوط بعدم حلو

 :قال الطربيس يف تفسري قوله تعاىل

 (2) . ﴾َوُهَو يِف اآلخرةِ ِمَن اخلارِسينَ  َوَمْن َيْكُفر بِااِل ِيامِن َفَقْدَحبَِط َعَمُلهُ ﴿

ه عمل يف ت عليه ثواب، وإّنام يكون لويف قوله: )َفَقْد َحبَِط َعَمُله( هنا داللة عىل أّن حبوط االَعامل ال يرتّتب عىل ثبوت الثواب، فإّن الكافر ال يكون له عمل قد ثب

 (4«. )انه عن هذا العمل بأّنه حبط، فهو حقيقة معناهالظاهر لوال كفره لكان يستحّق الّثواب عليه، فعرّب سبح

 .توضيح الدليل للعاّلمة احليل، الحظ املصدر املتقدم (1)

 .5املائدة: (2)

 .املائدة |54، تفسري اآلية 644، الحظ أيضًا ص 144|3ـ4جممع البيان: (3)
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االستحقاق مرشوطًا بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه ااِلحباط، إذ ااِلحباط إبطال وإسقاط وبام ذكره الطربيس يظهر جواب سَوال آخر، وهو اّنه إذا كان 

 ومل يكن هناك يشء يبطل أو يسقط؟

 .العّلة  الذي هو جزءوذلك الَّن نفس العمل يف الظاهر سبب ومقتيض، فااِلبطال وااِلسقاط كام يصدقان مع وجود العّلة التاّمة، فهكذا يصدقان مع وجود املقتيض

بيح خلف س بقبيح عقاًل، وإّنام القهذا كّله يف ااِلحباط، وأّما التكفري فهو ال يعّد ظلاًم الَّن العقاب حّق للموىل وإسقاط احلّق ليس ظلاًم بل إحسان، وخلف الوعيد لي

 .غري اّن املوىل سبحانه عفى عبده ملا فعله من الطاعات الوعد، فاَلجل ذلك الحاجة إىل تقييد استحقاق العقاب أو استمراره بعدم تعقب الطاعات، بل هوثابت

 :قال سبحانه

َر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرياًم( )) َتنُِبوا َكبائَِر ما ُتنَْهوَن َعنُْه ُنَكفِّ  (6( .)1إِْن جَتْ



 .النصوص واالقتصار هبا يف ذلك هذا وال يصّح القول بااِلحباط والتكفري يف كّل االَعامل، بل جيب تتّبع

 .41النساء: (1)

 .حمّمد|6االَنفال؛ واآلية |66ويف معناها اآلية  (2)
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 الفصل العارش

 االجابة عن أسئلة

 حول املعاد

 :نختم مباحث املعاد بااِلجابة عن أسئلة طرحت يف هذا املجال

 كيف ُيّلد ااِلنسان يف اآلخرة مع أّناملاّدة تفنى؟ .1

ر طاآليات والروايات عىل خلود ااِلنسان يف اآلخرة، إّما يف جنتها ونعيمها، أو يف جحيمها وعذاهبا مع أّن القوانني العلمية دّلت عىل أنّ دّلت  اقاهتا،  املاّدة حسب تفج 

 .عىل مدى أزمنة طويلة، تبلغ إىل حّد تنفد طاقتها، فال يمكن أن يكون للجنّة والنّار بقاء، ولاِلنسان خلود

اء حكم هذا العامل إىل العامل واجلواب ، اّنالسَوال ناش من مقايسة اآلخرة بالدنيا وهو خطأ فادح، الَّن التجارب العلمية ال تتجاوز نتائجها املاّدة الدنيوية، وإرس

 :اآلخر، وإن كان ماّديًا، قياس بال دليل، فلآلخرة أحكام ختّصها ال يقاس هبا أحكام هذه النشأة يقول سبحانه
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امواُت ﴿ ُل االَ َْرُض َغرْيَ االَ َْرِض َوالسَّ  (1) . ﴾َيْوَم ُتَبدَّ

 :قال العاّلمة الطباطبائي

 (6«.) يف الدنيااملسّلم من التبّدل اّن حقيقة االَرض والسامء وما فيهام يومئٍذ هي هي، غري اّن النظام اجلاري فيهام يومئٍذ غري النظام اجلاري فيهام»

 :حانهله سبمشيئته تعاىل بإخالد اجلنّة والنّار واحلياة االَ ُخروية، وله إفاضة الطاقة، إفاضة بعد إفاضة عىل العامل االَ ُخروي ويعرب عن ذلك قووقد تعّلقت 

ها لَِيُذوُقوا اْلَعذاَب إِنَّ اّللَّ كاَن َعزيزًا َحكِيامً ﴿ ْلناُهم ُجُلودًا َغرْيَ  (3) . ﴾ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

 ما هو الغرض من عقاب املجرم؟ .2

النشأة اآلخرين، ومها ُيتّصان ب إّن احلكيم ال يعاقب إالّ لغاية، وغاية العقوبة إّما التشّفي كام يف قصاص املجرم، وهو حمال عىل اّللّ، أو تأديب املجرم، أو اعتبار

 .الدنيوية، فتعذيب املجرم يف اآلخرة عبث

 .طيعنياملعاد من رضوريات العقل و من غاياته حتّقق العدل ااِلهلي بوجه كامل يف مورد املكّلفني، ويتوّقف ذلك عىل عقوبة املجرمني وإثابة املواجلواب عنه: اّنوقوع 



 (4) . ﴾َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي َكاملُْْجِرمنَي* ما َلُكْم َكْيَفَتْحُكُمونَ ﴿

 .38إبراهيم: (1)

 .64|16امليزان: (2)

 .54النساء: (3)

 .44ـ45القلم: (4)
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 هل جيوز العفو عن امليسء؟ .3

 .واجلواب مثبت، الَّن التعذيب حّق للموىل سبحانه وله إسقاط حّقه، فيجوز ذلك إذا اقتضته احلكمة ااِلهلية ومل يكن هناك مانع عنه

 :واستدّلوا عليه بوجهنيوقد خالف معتزلة بغداد يف ذلك، فلم جيّوزوا العفو عن العصاة عقاًل، 

 (1«. )اّن املكّلف متى علم اّنه يفعل به ما يستحّقه من العقوبة عىل كّلوجه، كان أقرب إىل أداء الواجبات واجتناب الكبائر»االَّول: 

 .ب إىل الطاعة وأبعد من املعصيةيالحظ عليه: أّنه لو تّم لوجب سّد باب التوبة، اِلمكان أن يقال اّن املكّلف متى علم اّنه ال تقبل توبته كان أقر

 .معاً  يم بالرتغيب والرتهيبأضف إىل ذلك اّنللرجاء آثارًا بنّاءة يف حياة ااِلنسان، ولليأس آثارًا سلبية يف ااِلدامة عىل املوبقات، والَجل ذلك جاء الذكر احلك

 .ّتب عىل الثاين دون االَّولثّمإّن الكالم يف جواز العفو ال يف حتميته، واالَثر السلبي ـ لوسّلمناه ـ يرت

 (6الثاين: اّن اّللّ أوعد مرتكب الكبرية بالعقاب، فلو مل يعاقب، للزم اخللف يف وعيده والكذب يف خربه ومها حماالن. )

 والوجه فيه انّ واجلواب: اّن اخللف يف الوعد قبيح دون الوعيد، والدليل عىل ذلك اّن كّل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد يف ظروف خاّصة، 

 .434رشح االَ ُصول اخلمسة:  (1)

 .163|6هـ(: 648رشح العقائد العضدية جلالل الدين الدواين )املتوّفـى  (2)
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 إنشاء ء، والوعيدالوعيد ليس جعل حق للغري بخالف الوعد، بل الوعيد حّق ملن َيِعد فقط، وله إسقاط حّقه، والصدق والكذب من أحكام ااِلخبار دون ااِلنشا

 .ليس بإخبار فال يعرضه الكذب



 هل اجلنّة والنار خملوقتان؟ .4

 :ملفيداختلف املتكلمون يف ذلك، فذهب اجلمهور إىل أّّنام خملوقتان، وأكثر املعتزلة واخلوارج وطائفة من الزيدية ذهبوا إىل خالف ذلك، قال ا

االَخبار، وعليه إمجاع أهل الرشع واآلثار، وقد خالف يف هذا القول املعتزلة واخلوارج وطائفة من الزيدية، إّن اجلنّة والنّار يف هذا الوقت خملوقتان، وبذلك جاءت »

 (1«. )خلقهامفزعم أكثر من سّميناه اّنام ذكرناه من خلقهام من قسم اجلائز دون الواجب، ووقفوا يف الوارد به من اآلثار، وقال من بقي منهم بإحالة 

ت للمتقني والنّار ُأعّدت للكافرين. )واستدّل القائلون ب  (6كوّنام خملوقتني باآليات الدالة عىل أّن اجلنة ُأعدَّ

 .( وله نظائر يف القرآن الكريم4أن يكون التعبري باملايض لقطعية وقوعه، فكأّنه قد كان )« حقائق التأويل»وقد احتمل السيد الريض يف 

 :تعاىل أقول: ممّا يدّلعىل أّن اجلنّة خملوقة قوله

 (4) .﴾َوَلَقْد َرآُه َنْزَلة ُأْخرى* ِعنَْد ِسْدَرِة املُْنَْتهى* ِعنَْدها َجنَُّة املَْْأوى﴿

 .544، ورشح التجريد للقوشجي:148|5، الطبعة الثانية؛ والحظ رشح املقاصد:136ـ131أوائل املقاالت:  (1)

 .144قواعد املرام:  (2)

 .634حقائق التأويل: (3)

 .15ـ14النجم: (4)
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 .ومل ير التعبري عن اليشء الذي سيتحّقق غدًا باجلملة االسمية

 (1ثّم إّن هناك روايات متضافرة مرّصحة بأّن اجلنة والنّار خملوقتان ، فال يمكن العدول عنها. )

 :واستدّل النافون خللقهام بوجوه

 .اّن خلق اجلنة والنار قبل يوم اجلزاء عبث .1

إليه املحّقق  راحلكم بالعبثية يتوقف عىل العلم القطعي بعدم ترّتب غرض عليه، ومن أين لنا العلم هبذا؟ ويمكن عّد ذلك من مصاديق لطفه تعاىل كام أشاوفيه اّن 

 (6الالهيجي. )

 :اّّنام لو خلقتا هللكتا لقوله تعاىل .2

ٍء هالٌِك إاِلّ َوْجَهُه( . ))  (4ُكل  يَشْ



 .ع عىل دوامهام، وللنصوص الشاهدة بدوام ُأُكل اجلنّة وظِلِّهاوالالزم باطل لاِلمجا

هو حتّقق انعدام كّل يشء وبطالن وجوده، بل املراد اّن كّل يشء هالك يف نفسه باطل يف ذاته، هذا بناء عىل كون املراد باهلالك « هالك»يالحظ عيه: أّنه ليس املراد من 

 .يف اآلية، اهلالك بالفعل

 منه االستقبال ـ بناًء عىل ما قيل من أّن اسم الفاعل ظاهر وأّما إذا ُأريد

 .144، 166، 43، باب اجلنة، االَحاديث 164و116|8الحظ بحار االَنوار:  (1)

 .()فاريس441؛ والطبع اجلديد :386گوهر مراد:  (2)

 .88القصص: (3)
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 الوجود بأن ال يبقى منها أثر، فإّن آيات القرآن ناّصة عىل أّن كّل يشء مرجعه إىل اّللّ وإّنام املراد باهلالكيف االستقبال ـ فهالك االَشياء ليس بمعنى البطالن املطلق بعد 

ان من خارج جلنّة والنّار االَُ خرويانعىل هذا الوجه، تبّدل نشأة الوجود واالنتقال من الدنيا إىل اآلخرة، وهذا ُيتّصبام يكون وجوده وجودًا دنيويًا حمكومًا بأحكامها، فا

 .مدلول اآلية ختصصاً 

 (1وقد ُأجيب عن ااِلشكال بمنع املالزمة، ومحل دوام ُأُكلها وظّلها عىل دوامها بعد وجودها ودخول املكّلفني فيها. )

 أين مكان اجلنّة والنار؟ .5

وااللتزام بذلك مشكل لعدم ورود دليل رصيح أو ظاهر يف ذلك، قال ( 6املشهور عند املتكّلمني اّن اجلنّة فوق الساموات، حتت العرش، واّن النار حتت االَرضني )

 :املحّقق الطويس

 (4«. )واحلّق اّنا النعلم مكاّنام ويمكن أن يستدّل عىل موضع اجلنّة بقوله تعاىل: )ِعنَْدها َجنَُّة املَْْأوى( يعني عند سدرة املنتهى»

 :نعم ربام يستظهر من قوله تعاىل

امِء ﴿  (4) . ﴾ِرْزُقُكْم َوما ُتوَعُدونَ َويِف السَّ

 (5إّن اجلنّة يف السامء فإّن الظاهر من قوله: )َوما ُتوَعُدوَن( هو اجلنّة. )

 .148قواعد املرام: (1)

 .111|5رشح املقاصد:  (2)

 .، ط دار االَضواء465تلخيص املحصل: (3)



 .66الذاريات:  (4)

 .445|18امليزان:  (5)
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تان للمطيع والعايص، وأمّ  هذا كّله عىل القول ىل القول ا عبأّن اجلنّة والنار حسب ظواهر الكتاب موجودتان يف اخلارج مع قطع النظر عن أعامل املكّلفني، واّّنام معدَّ

إن كان  بوجودمها املناسب يف الدار اآلخرة و بأّن حقيقة اجلنة والنار عبارة عن جتّسم عمل ااِلنسان بصورة حسنة وهبيَّة أو قبيحة ومرعبة، فاجلنّة والنار موجودتان واقعاً 

 ه وجودان ومتّثالن، وكّل موجود يفأكثر الناس، الَجل كونه حماطًا هبذه الظروف الدنيوية، غري قادر عىل رَويتهام، وإالّ فالعمل سواء كان صاحلًا أو طاحلًا قد حتّقق ول

 .ظرفه

 من هو املخلَّد يف النار؟ .6

ملعتزلة إىل خلود ااملتكّلمني يف املخلَّدين يف النار، فذهب مجهور املسلمني إىل أّن اخللود ُيتص بالكافر دون املسلم وإن كان فاسقًا، وذهبت اخلوارج واختلفت كلمة 

 (1مرتكبي الكبائر إذا ماتوا بال توبة. )

 :قال املحّقق البحراين

ا الكافر فأكثر االَ ُّمة عىل أّنه خمّلد يف النار، وأّما من ليس بكافر، فإن كانت معصيته كبرية فمن االَ ُّمة من قطع املكّلف العايص إّما أن يكون كافرًا أو ليس بكافر، أمّ »

ل االَشعرية، وّق هبا العقاب وهو قبعدم عقابه وهم املرجئة اخلالصة، و منهم من قطع بعقابه وهم املعتزلة واخلوارج، ومنهم من مل يقطع بعقابه إّما الَّن معصيته مل يستح

 (6«.)وإّما الَّنه يستحّق هبا عقابًا إالّ أّن اّللّ تعاىل جيوز أن يعفو عنه، وهذا هو املختار

 .، الطبعة الثانية54أوائل املقاالت:  (1)

 .144قواعد املرام: (2)
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 :واستدل املحّقق الطويس عىل انقطاع عذاب مرتكب الكبرية بوجهني حيث قال

 .«الكبرية ينقطع الستحقاقه الثواب بإيامنه ولقبحه عند العقالءوعذاب صاحب »

ابة ال تكون إالّ طل، الَّن ااِلثتوضيحه: اّن صاحب الكبرية يستحّق الثواب واجلنة اِليامنه، فإذا استحّق العقاب باملعصية، فإّما أن يقّدم الثواب عىل العقاب، وهو با

 .الكتاب املجيد وعليه إمجاع االَ ُّمة، أو بالعكس وهو املطلوببدخول اجلنّة والداخل فيها خمّلد بنص 

 حدة مع حفظ إيامنه، خمّلدًا يفأضف إىل ذلك اّن الزم عدم االنقطاع أن يكون من عبد اّللّ تعاىل مّدة عمره بأنواع القربات إىل اّللّ، ثّم عىص يف آخر عمره معصية وا

 (1ة عمره وهو قبيح عقاًل حمال عىل اّللّ سبحانه. )النار، ويكون نظري من أرشك باّللّ تعاىل مّد 



وال نرى رضورة  خذ بإطالقهاواستدّلت املعتزلة عىل خلود الفاسق يف النار بإطالق اآليات الواردة يف اخللود، ولكن املتأّمل يف اآليات يقف عىل قرائن متنع من االَ 

 (6يف التعّرض هلا. )

 منقطعًا ؟كيف يصّح اخللود مع كون الذنب  .7

 .ًا منقطعاً إّن من السنن العقلية املقّررة رعاية املعادلة بني اجلرم و العقوبة، وهذه املعادلة منتفية يف العذاب املخّلد، فإّن الذنب كان موقت

 .8، املسألة 4الحظ كشف املراد: املقصد  (1)

، وهو تفسري موضوعي للقرآن الكريم لشيخنا االَ ُستاذ ـ دام ظّله ـ 64، فصل 6الطبعة االَ ُوىل؛ ومنشور جاويد:ج 611ـ644|6راجع يف ذلك ااِلهليات: (2)

 .()فاريس
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اظ ة ومن حيث عظمة اجلرم بلحواجلواب عنه أّما أّوالً: فاّن املراد من املعادلة بني اجلرم والعقوبة ليس هو يف جانب الكّمية ومن حيث الزمان، بل يف جانب الكيفيّ 

يل ومع ذلك لالنوعية، كام نرى ذلك يف العقوبات املقّررة عند العقالء ملثل القتل وااِلخالل يف النظم االجتامعي، ونحو ذلك، فاجلرم يقع يف زمان ق مفاسده الفردية أو

 .فقد حيكم عليه بااِلعدام واحلبس املَوبَّد

 :وأّما ثانياً 

 معّدة وهي املخالفات املحدودة وليس أثرًا لتلك العلل املحدودة املنقطعة حتى يلزم تأثري املتناهيفإّن العذاب يف احلقيقة أثر لصورة الشقاء احلاصلة بعد حتّقق علل 

لولة نية املعإنسانًا يصدر عنه آثار ااِلنسا أثرًا غري متناه وهو حمال، نظريه اّن علاًل معّدة ومقربات معدودة حمدودة أوجبت أن تتصّور املاّدة بالصورة ااِلنسانية فتصري املادة

 .للصورة املذكورة

 :وال معنى الَن يسأل ويقال

ارت جمموع منقطع اآلخر من إّن اآلثار ااِلنسانية الصادرة عن ااِلنسان بعد املوت صدورًا دائميًا رسمدّيًا حلصول معّدات حمدودة مقطوعة االَمر للامّدة، فكيف ص»

اًم، الَّن عليتها الفاعلة ـ وهي الصورة ااِلنسانية ـ موجودة معها دائاًم عىل الفرض، فكام ال معنى هلذا السَوال العلل سببًا لصدور اآلثار املذكورة وبقائها مع ااِلنسان دائ

 (1«. )ال معنى لذلك أيضاً 

 .315|1امليزان:  (1)
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 خامتة املطاف



 :والسنّة والعقل، بقي الكالم يف أمرين هلام دور يف إكامل العقائد وتبيينهاإىل هنا وقفنا عىل الصحيح من العقائد ااِلسالمية مدعاًم بالربهنة من الكتاب 

 .االَّول: ااِليامن وأحكامه

 .الثاين: الُتهم التي رميت هبا عقائد الشيعة

 .فلنجعل البحث عنهام خامتة الَبحاث الكتاب

 ااِليامن وأحكامه .1

 (1أحدمها: االَمانة التي هي ضّد اخليانة، ومعناها سكون القلب. و اآلخر: التصديق، واملعنيان متدانيان. )ااِليامن من االَمن وله يف اللغة معنيان متقاربان: 

 القول االَّول ائر اجلوارح، وعىلوأّما يف الرشع فاختلفت اآلراء يف حتقيق ااِليامن واّنه اسم لفعل القلب فقط، أو فعل اللسان فقط، أو هلام مجيعًا، أو هلام مع فعل س

 .فهل هو املعرفة فقط أو هي مع إذعان القلب

 فنسب إىل الكّرامية اّّنم فِّّسوا ااِليامن بااِلقرار باللسان فقط، واستدّلوا

 .144|1مقاييس اللغة: (1)
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 :_ صىل اّلل عليه وآله وسلم _عليه بقوله 

 (1«.)اّللّأمرت أن ُأقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إالّ اّللّ، حمّمد رسول »

ر وهو مر قلبي حيتاج إثباته إىل مظهورّد بأّنمعنى القول يف كالمه : حتى يقولوا، هو ااِلذعان وااِليامن، وإطالق القول عىل االعتقاد وااِلذعان شائع، وأيضًا ااِليامن أ

 .ااِلقرار باللسان يف الغالب، وسيوافيك اّن ظاهر كثري من النصوص هو اّن ااِليامن فعل للقلب

م لاِليامن والفاقد له ليس بمَومن بتاتًا، إالّ أّّنام اختلفا، فاخلوارج يرون قولون: إّنه ليس الفاقد كافرًا، واملعتزلة ي وذهبت املعتزلة واخلوارج إىل أّنالعمل باجلوارح مقوِّ

 :بمَومن وال كافر بل هو يف منزلة بني املنزلتني، وممّا استدّلوا به قوله تعاىل

 (2) . ﴾اّللُّ لُِيِضيَع إِيامَنُكمْ  َوما كانَ ﴿

 .إذ املراد من ااِليامن يف اآلية هو صالهتم إىل بيت املقدس قبل النسخ

بب، والقرينة عىل ذل عىل أّن ة ك اآليات املتضافرة الدالّ ورّد بأّناالستعامل أعّم من احلقيقة، وال شّكاّن العمل أثر ااِليامن، ومن الشائع إطالق اسم املسبَّب عىل السَّ

 .ااِليامن فعل القلب واّنالعمل متفّرع عليه كام سيجيَ 



ج املسرتشدين، العاّلمة احليل يف ّنوذهب بعض املتكّلمني إىل أّن ااِليامن مرّكب من ااِلذعان بالقلب وااِلقرار باللسان، وهو خمتار املحّقق الطويس يف جتريد العقائد، و

 :( واستدّل عليه بقوله تعاىل4 وقال: هو املحكي عن أيب حنيفة )ونسبه التفتازاين إىل كثري من املحّققني

 .54|1رواه مسلم يف صحيحه: (1)

 .134البقرة: (2)

 .148|5رشح املقاصد:  (3)
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 (1).﴾َوَجَحُدوا هِبا َواْسَتْيَقنَْتها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلّواً ﴿

 :مستيقنني به، ومع ذلك مل يَومنوا ومل يسّلموا به ظلاًم وعلّوًا، وهذا نظري قوله سبحانهوُأجيب بأّن مفاد اآلية اّّنم كانوا عاملني باحلق 

 (2) . ﴾َفَلاّم جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفروا بهِ ﴿

 .عن عدم حتّققه سان ونحوه كاشففاآلية وما يشاهبها تدّل عىل أّن املعرفة بوحدها ليست هي ااِليامن املطلوب يف الرشيعة بل حيتاج إىل إذعان بالقلب، واجلحود بالل

(، ونسبه شارح 4هـ( وإىل أيب احلسن االَشعري يف أحد قوليه )168ومن هنا تبنّي بطالن قول من فِّسَّ ااِليامن باملعرفة فقط، وقد نسب إىل جهم ابن صفوان )املتوىّف 

 (3املواقف إىل بعض الفقهاء. )

 :ديق باجلنان، قال صاحب املواقفوذهب مجهور االَشاعرة إىل أّن ااِليامن هو التص

 (5«. )مجاالً يام علم إهو عندنا وعليه أكثر االَئّمة كالقايض واالَ ُستاذ التصديق للرسول فيام علم جميئه به رضورة، فتفصياًل فيام علم تفصياًل، وإمجاالً ف»

 :وقال التفتازاين بعد حكاية هذا املذهب

 .13النمل: (1)

 .86البقرة: (2)

 .346؛ إرشاد الطالبني: 144ـ144|5املقاصد:رشح  (3)

 .464|8رشح املواقف: (4)

 .483املواقف يف علم الكالم: (5)
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 (1«. )وهذا هو املشهور، وعليه اجلمهور»

 :وقال الفاضل املقداد

ق، ميثم يف قواعده، وهو االَقرب ملا قلناه من أّنه لغة التصديقال بعض أصحابنا ااِلمامية واالَشعرية: إّنه التصديق القلبي فقط، واختاره ابن نوبخت وكامل الدين »

دة لهامل الصاحلات ثمرات موملّا ورد نسبته إىل القلب، عرفنا اّن املراد به التصديق القلبي، ال أي تصديق كان... ويكون النطق باللسان مبيِّنًا لظهوره، واالَع  (6«. )َوكِّ

 :طوائف ثالث من اآلياتوهذا القول هو الصحيح وتدّل عليه 

 :االَ ُوىل: ما عّد ااِليامن من صفات القلب، والقلب حماًل له، مثل قوله تعاىل

 (3) . ﴾ُأولئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم ااِل ِيامنَ ﴿

 :وقوله تعاىل

 (4) . ﴾َوملَّا َيْدُخِل ااِل ِيامُن يِف ُقُلوبُِكمْ ﴿

 :وقوله تعاىل

 (5) . ﴾امنِ َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بااِل ِي﴿

 .صاروالثانية: ما عطف العمل الصالح عىل ااِليامن، فإّن ظاهر العطف اّن املعطوف غري املعطوف عليه، واآليات يف هذا املعنى فوق حّد ااِلح

 :والثالثة: آيات اخلتم والطبع نحو قوله تعاىل

 .144|5رشح املقاصد: (1)

 .336إرشاد الطالبني: (2)

 .66املجادلة: (3)

 .16احلجرات: (4)

 .144النحل: (5)
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 (1) . ﴾ُأولئَِك الَِّذيَن َطَبَع اّللُّ َعىل ُقُلوهِبِمْ ﴿

 :وقوله تعاىل

 (2) . ﴾َخَتَم اّللُّ َعىل ُقُلوهِبِمْ ﴿

و يأيت وعرضه وماله، إالّ أن يرتكب قتاًل أفااِلمعان يف هذه اآليات يثبت اّن ااِليامن هوالتصديق القلبي، يرتتب عليه أثر دنيوي وُأخروي، أّما الدنيوي فحرمة دمه 

 .بفاحشة

 .وأّما االَ ُخروي فصّحة أعامله، واستحقاق املثوبة عليها وعدم اخللود يف النار، واستحقاق العفو والشفاعة يف بعض املراحل

يات والروايات الواردة حول العمل، ومن هنا يظهر بطالن عقيدة ثّم إّن السعادة االَ ُخروية رهن ااِليامن املشفوع بالعمل، ال يشّك فيه من له إملام بالرشيعة واآل

( قال الصادق 4ة )لعن املرجئ _عليهم السالم  _املرجئة التي كانت تزعم اّنالعمل ال قيمة له يف احلياة الدينية، وتكتفي بااِليامن فقط، وقد تضافر عن أئّمة أهل البيت 

 : _ عليه السالم _

 (3«. )ااِليامن قول بال عململعون، ملعون من قال: »

( ال هتدف تفسري حقيقة ااِليامن، بل هي ناظرة إىل أّن 5وممّا ذكرنا تبنّي اّن االَحاديث املروية يف أّن ااِليامن عبارة عن معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل باالَركان )

 رجئةااِليامن بال عمل ال يكفي لوصول ااِلنسان إىل السعادة، واّن مزعمة امل

 .148النحل: (1)

 .4البقرة: (2)

 . ، أبواب الكفر والرشك، باب أصناف الناس34|4الحظ الوايف، للفيض الكاشاين:  (3)

 .16|44البحار: (4)

، 18، ص 46ج؛ بحار االَنوار: 664؛ ّنج البالغة: احلكم 644؛ خصال الصدوق، باب الثالثة، احلديث 45، باب ااِليامن، احلديث 1سنن ابن ماجة: ج (5)

 .44الباب 
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 .ال أساس هلا، هذا هو مقتىض اجلمع بينها و بني ما تقّدم من اآليات



نََّة ُيْرَزُقوَن فِيها  َوَمْن َعِمَل صاحِلًاِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثى َوُهَو ُموَ ِْمٌن َفُأولئَِك َيْدُخُلونَ ﴿ : نسأل اّللّ سبحانه أن جيعلنا من الصاحلني من عباده املَومنني الذين قال يف حّقهم اجْلَ

ِحساٍب   (1) . ﴾بَِغرْيِ

 الشيعة واالهّتامات الواهية .2

ع الصحابة، وإهتام العتقاد بعدالة مجيهناك بعض املسائل التي مل تزل الشيعة ااِلمامية تزدرى هبا أو تّتهم باالعتقاد هبا، وهي االعتقاد بالبداء، والرجعة واملتعة، وعدم ا

 .القرآنالقول بتحريف 

( فلنبحث هنا عن بقية تلك املسائل وهي 6وقد تقّدم الكالم حول البداء يف مبحث العدل، والرجعة يف مبحث املعاد، والبحث حول املتعة حيال إىل علم الفقه )

 :ثالث

 ألف. موقف الشيعة من القرآن الكريم

ولكّن املراجعة إىل أقوال أكابر الطائفة وأقطاهبم يثبت خالف ذلك، وإليك فيام ييل  اهّتمت الشيعة من جانب بعض املخالفني بالقول بتحريف القرآن ونقصانه،

 (4نصوص بعض أعالمهم. )

 .34املَومن: (1)

 . لشيخنا االَ ُستاذ السبحاين ـ مّد ظّله ـ« ااِلعتصام بالكتاب والسنّة»راجع يف ذلك كتاب  (2)

املقام بذكرها، راجع يف ذلك، مقدمة تفسري آالء الرمحن للعاّلمة البالغي؛ وتفسري امليزان للعاّلمة وهلم عىل إبطال مزعمة التحريف وجوه عديدة يطول  (3)

؛ وصيانة القرآن عن التحريف لالَ ُستاذ حممد هادي 168|6؛ وإظهار احلق للعاّلمة اهلندي: 653ـ615؛ وتفسري البيان للمحّقق اخلوئي: 144ـ144|16الطباطبائي:

 .ى وكفاية لطالب احلقمعرفة، فإّن فيها غن
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 :(هـ481قال الصدوق )املتوىّف 

نا هو ما بني الدّفتني، وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلي _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _اعتقادنا اّن القرآن الذي أنزله اّللّ تعاىل عىل نبّيه حمّمد »

 (1«. )اّنا نقول إّنه أكثر من ذلك فهو كاذب

 :(هـ344وقال السيد املرتىض )املتوىّف 

ن إعرابه ّل يشء اختلف فيه مإّن القرآن معجزة النبّوة ومأخذ العلوم الرشعية واالَحكام الدينية، وعلامء املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته الغاية حّتى عرفوا ك»

 (6«. )اية الصادقة والضبط الشديدوقراءته وحروفه وآياته، فكيف جيوز أن يكون مغرّيًا ومنقوصًا مع العن

 :(هـ344وقال شيخ الطائفة حمّمد بن احلسن الطويس)املتوىّف 



، وهو الذي نرصه املرتىض إّن الزيادة فيه جممع عىل بطالّنا، وأّما النقصان منه، فالظاهر أيضًا من مذهب املسلمني خالفه، وهو االَليق بالصحيح من مذهبنا، وهو»

 (4. )«الظاهر من الروايات

 :(هـ538وقال أمني ااِلسالم الطربيس )املتوىّف 

. «حيح من مذهبنا خالفهأّما الزيادة فمجمع عىل بطالّنا، وأّما النقصان منه فقد روى مجاعة من أصحابنا وقوم من حشوية أهل السّنة اّنفي القرآن نقصانًا والص»

(3) 

 .عتقاد يف مبلغ القرآن، باب اال44، الباب 56االعتقادات يف دين ااِلمامية  (1)

 .املسائل الطرابلسيات (2)

 .4|1تفسري التبيان: (3)

 .جممع البيان: املقدمة (4)
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 :(هـ464وقال العاّلمة احليّل)املتوىّف 

«. بالتواتر الشك إىل معجزة الرسول املنقولةاحلّق اّنه ال تبديل وال تأخري وال تقديم، واّنه مل يزد ومل ينقص، ونعوذ باّللّ من أن يعتقد مثل ذلك، فإّنه يوجب تطّرق »

(1) 

ث عنه ن، وأّما املتأّخروهَوالء ُثّلة من أعالم الشيعة يف القرون السابقة من رابعها إىل ثامنها، ويكفي ذلك يف إثبات اّن نسبة التحريف إىل الشيعة ظلم وعدوا ن فحدِّ

 :ام اخلميني ـ قّدس رّسه ـ يف هذا املجال، حيث قالوال حرج، ونكتفي منهم بنقل كلمة لالَ ُستاذ االَكرب ااِلم

يها ذو مسكة، ركن إلإّن الواقف عىل عناية املسلمني بجمع الكتاب وحفظه وضبطه، قراءة وكتابة، يقف عىل بطالن تلك املزعمة )التحريف( و اّنه ال ينبغي أن ي»

نه أمارات اجلعل، إىل غريب يقىض منه العجب، إىل صحيح يدّل عىل أّن مضمونه، تأويل الكتاب وما ورد فيه من االَخبار بني ضعيف ال يستدل به، إىل جمعول تلوح م

 (6«. )وتفسريه

 :(هـ314أجل، الغفلة عن ذلك وعدم التفرقة بني تأويل القرآن وتنزيله دعا بعضهم إىل القول بالتحريف، قال املفيد )املتوىّف 

من تأويله  _عليه السالم  _من كلمة وال من آية وال من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتًا يف مصحف أمري املَومنني  قد قال مجاعة من أهل ااِلمامة اّنه مل ينقص»

 وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتًا منزالً 

 .14أجوبة املسائل املهنّائية: املسألة  (1)



 .145|6هتذيب االَ ُصول:  (2)
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 كالم اّللّ تعاىل الذي هو القرآن املعجز وقد يسّمى تأويل القرآن قرآنًا ـ إىل أن قال: ـوإن مل يكن من مجلة 

 (1«. )ابوعندي اّن هذا القول أشبه من مقال من اّدعى نقصان كلم من نفس القرآن عىل احلقيقة دون التأويل، وإليه أميل واّللّ أسأل توفيقه للصو

 روايات النقيصة يف كتب أهل السنّة

أهل السنّة تدّل  دإّن روايات النقيصة ال ختتص بأحاديث الشيعة ـ وقد عرفت الرأي الصحيح فيها ـ بل هناك جمموعة من الروايات يف كتب التفسري واحلديث عنثّم 

 :عىل نقصان طائفة من اآليات والسور، وهذا القرطبي يقول يف تفسري سورة االَحزاب

مردويه، وابن االَنباري عن عائشة قالت: كانت سورة االَحزاب تقرأ يف زمان النبّي مائتي آية، فلاّم كتب عثامن املصاحف مل يقدر أخرج أبو عبيد يف الفضائل وابن »

 (6«. )منها إالّ عىل ما هو اآلن

 :وهذا هو البخاري يروي عن عمر قوله

 .(3إىل غري ذلك من الروايات التي نقل قساًم منها السيوطي يف ااِلتقان. ) (،4لوال أن يقول الناس إّن عمر زاد يف كتاب اّللّ، لكتبت آية الرجم بيدي )

 .، ط املَومتر العاملي بمناسبة ألفية الشيخ املفيد56، 81أوائل املقاالت: الباب  (1)

 .184|5؛ والحظ الدر املنثور:114|13تفسري القرطبي:  (2)

 .يف والية القضاء، ط مرص، باب الشهادة تكون عند احلاكم 46|6صحيح البخاري: (3)

 .44|6ااِلتقان: (4)

 
486 

رفت أّن حّق الشيعة، وقدعومع ذلك فنحن ُنِجل  علامء السنّة وحمّققيهم عن نسبة التحريف إليهم، وال يصّح االستدالل بالرواية عىل العقيدة، ونقول مثل هذا يف 

ه، قالالشيخ املفيد حيمل هذه الروايات عىل أّّنا تفسري للقرآن،   :وللسيدحمّمد رشيد رضا أيضًا كالم يف توجيه ما ورد حول نسخ التالوة يف روايات أهل السنة نأيت بنصِّ

وال  _ صىل اّلل عليه وآله وسلم _ليس كّل وحي قرآنًا، فاّن للقرآن أحكامًا ومزايا خمصوصة وقد ورد يف السنّة كثري من االَحكام مسندة إىل الوحي ومل يكن النبي »

وى*إِْن ُهَو إاِلَّوْحيٌّ ُيوحى(  _عليه السالم  _حابه يعّدوّنا قرآنًا، بل مجيع ما قاله أص عىل أّنه دين فهو وحي عند اجلمهور، واستدّلوا عليه بقوله: )َوما َينْطُِق َعِن اهْلَ

 .وأظهره االَحاديث القدسّية

 (1«. )حاديث رواية ودراية وزعموا اّّنا كانت قرآنًا ونسختومن مل يفقه هذه التفرقة من العلامء وقعت هلم أوهام يف بعض االَ 



 ب. موقف الشيعة من عدالة الصحابة مجعاء

 :عدالة الصحابة كّلهم ونزاهتهم من كّلسوء هي أحد االَ ُصول التي يتدّين هبا أهل السنّة، قال ابن حجر

 (6«. )املبتدعة اّتفق أهل السنّة عىل أّن اجلميع عدول ومل ُيالف يف ذلك إالّشذوذ من»

 :وقال ااِلجيي

 .، التعليقة، ط دار املعرفة، بريوت، لبنان313|1تفسري املنار: (1)

 .14|1ااِلصابة:  (2)
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«. يث كثريةأحادليهم يف جيب تعظيم الصحابة كّلهم، والكف عن القدح فيهم، الَّن اّللّ عظَّمهم وأثنى عليهم يف غري موضع من كتابه والرسول قد أحبَّهم وأثنى ع»

(1) 

 :وقال التفتازاين

 .(6«. )ليهماّتفق أهل احلّق عىل وجوب تعظيم الصحابة والكّف عن الطعن فيهم، سّيام املهاجرين واالَنصار، ملا ورد يف الكتاب والسنّة من الثناء ع»

ري العدول، واّن كون الرجل صحابيًا ال يكفي يف احلكم بالعدالة، بل جيب غري اّن الشيعة ااِلمامية عن بكرة أبيهم عىل أّن الصحابة كسائر الرواة فيهم العدول وغ

 :يانالتاريخ، وإليك البتتبع أحواله حتى يقف عىل وثاقته، وذلك الَّن القول بعدالة مجيع الصحابة ونزاهتهم من كّل يشء ممّا ال يالئم القرآن والسنّة ويكذبه 

 الصحابة يف الذكر احلكيم

(، واملهاجرون 3( واملبايعون حتت الشجرة )4يصنِّف الصحابة إىل أصناف يمدح بعضها ويذّم بعضًا آخر، فاملمدوحون هم الّسابقون االَّولون ) إّن الذكر احلكيم

 :( وأّما املذمومون فهم أصناف نشري إىل بعضها5واالَنصار )

 املنافقون: لقد أعطى القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة املنافقني، .1

 .444|8ح املواقف:رش (1)

 .444|5رشح املقاصد:  (2)

 .144راجع التوبة: (3)

 .18راجع الفتح: (4)

 .8راجع احلرش: (5)
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د هبم يف السور التالية: البقرة، آل عمران، املائدة، التوبة، العنكبوت، االَحزاب، حمّمد، الفتح، احلديد، امل قني، وهذا املنافجادلة، احلرش و وأعرب عن نواياهم وندَّ

 .يدّل عىل أّّنم كانوا مجاعة هائلة يف املجتمع ااِلسالمي

تياب، واّن خروجهم هبم إراملرتابون والساّمعون: حيكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبّي اّّنم كانوا يستأذنونه يف ترك اخلروج إىل اجلهاد، ويصفهم بأّن يف قلو .2

 (1باالً، واّّنم يقومون بالسامع للكّفار. )إىل اجلهاد ال يزيد املسلمني إالّخ

 رصاط احلق كون املسلمني عىل الظاّنون باّللّ غري احلّق: حيكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبّي اّّنم كانوا يظنون باّللّ غري احلّق ظّن اجلاهلية، إذ يشّكون يف .3

 :ويقولون

ء ما ُقتِْلنا ه﴿  (2) . ﴾ُهناَلْو كاَن َلنا ِمنَاالَ َْمِر يَشْ

ام يف وحنني، قال ابن هشاملول ون أمام الكّفار: يستفاد من بعض اآليات ويشهد التاريخ عىل أّن مجاعة من صحابة النبّياّنزموا عن القتال مع الكفار يوم ُأحد  .4

 :إّياهم، فقالتفسري اآليات النازلة يف ُأحد ثّم أّنبهم عىل الفرار عن نبيهم وهم يدعون، ال يعطفون عليه لدعائه 

ُسوُل َيْدُعوُكْم يِف ُأخراُكْم(. ))  (4إِْذ َتْصُعُدوَن َوال َتْلووَن َعىل َأَحٍدَوالرَّ

 :وقال يف اّنزام الناس يوم حنني

 .34ـ35الحظ التوبة: (1)

 .153آل عمران:  (2)

 .154آل عمران: (3)
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: من جفاة أهل مّكة، اهلزيمة تكّلم رجال منهم بام يف أنفسهم من الضغن، فقال أبو  _عليه وآله وسلم صىل اّلل  _فّلام اّنزم الناس ورأى من كان مع رسول اّللّ »

 (1«. )سفيان بن حرب ال تنتهي هزيمتهم دون البحر، ورصخ جبلة بن حنبل: أال بطل السحر اليوم

هم بذمائم أفعاهلم وقبائح  د هبم القرآن الكريم وعريَّ أوصافهم، أفبعد هذا يصّح أن يعّد مجيع الصحابة عدوالً أتقياء، ويرمى من يقدح هذه صفوف من الصحابة ندَّ

 .يف هَوالء بالزندقة والبدعة؟ مع أّن اّللّ سبحانه وصف طائفة منهم)وهم الساّمعون( بالظلم

 الصحابة يف السنّة النبوية

 :روى أبوحازم عن سهل بن سعد قال، قال النبي ص



 رد رشب، ومن رشب مل يظمأ أبدًا، ولريدنَّ عيلَّ أقوام أعرفهم ويعرفوين، ثّم حيال بيني وبينهم... قال أبوحازم: فسمع النعامن بن أيبإيّن فرطكم عىل احلوض من و»

: إّنك ال منّي، فقال إّّنمعياش، وأنا ُأحّدثهم هبذا احلديث فقال: هكذا سمعت سهالً يقول؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد عىل أيب سعيد اخلدري لسمعته يزيد فيقول: 

ل بعدي، أخرجه البخاري ومسلم  (6«.)تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقًا سحقًا ملن بدَّ

 :قال _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _وروى البخاري ومسلم أّن رسول اّللّ 

 .333|3و113|4سرية ابن هشام: (1)

 .4646، رقم احلديث 164|11جامع االَ ُصول البن االَثري: (2)
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ا عىل ا بعدك، اّّنم ارتّدويرد عيلَّ يوم القيامة رهط من أصحايب )أو قال من ُأّمتي( فيحلئون عن احلوض، فأقول يا رّب أصحايب، فيقول: إّنه ال علم لك بام أحدثو»

 (1«. )أدبارهم القهقرى

 .االَ ُصول البن االَثري وقد اكتفينا من الكثري بالقليل، و من أراد الوقوف عىل ما مل نذكره فلرياجع جامع

 التاريخ وعدالة الصحابة

جمع عليه بني االَّول فمن امل كيف يمكن عّد الصحابة مجيعًا عدوالً والتاريخ بني أيدينا، نرى أّن بعضهم كوليد بن عقبة ظهر عليه الفسق يف حياة النبّي وبعده، أّما

 :أهل العلم اّنقوله تعاىل

 (2) . ﴾َفَتَبيَّنُوا إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بِنََبأٍ ﴿

 :نزلت يف شأنه، كام نزل يف حّقه قوله تعاىل

 (3) . ﴾َأَفَمْن كاَن ُموَ ِْمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا ال َيْسَتوون﴿

 (3وأّما الثاين فروى أصحاب السري والتاريخ أّن الوليد سكر وصّلـى الصبح بأهل الكوفة أربعًا ثم التفت إليهم وقال: هل أزيدكم ... . )

 وهذا قّدامة بن مظغون صحايب بدري، روي أّنه رشب اخلمر، وأقام عليه

 .4644نفس املصدر: احلديث  (1)

 .4احلجرات: (2)

 .356|4؛ وتفسري ابن كثري:46|61. الحظ تفسري الطربي: 18السجدة: (3)

 .61|5؛ ُأسد الغابة:144ـ  145|4راجع الكامل البن االَثري:  (4)
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( اّنعبد 6عن ذكر مساوَى الصحابة، كام اّن املشهور ) _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _وال درأ عنه احلّد بحّجة اّنه بدري، وال قال: قد ّنى رسول اّللّ ( 1عمر احلّد )

 .الرمحان االَصغر بن عمر بن اخلطاب، قد رشب اخلمر ورضبه عمر حّدًا فامت، و كان ممّن عارص رسول اّللّ ص

ة هَوالء من إّن بعض الصحابة خ جال رضب وجه االَرض بالدماء، فاقرأ تاريخ بِّس بن أرطاة، حتى أّنه قتل طفلني لعبيد اّللّ بن عباس، وكم وكم بني الصحابة لدَّ

 !العيث والفساد، قد حفل التاريخ بضبط مساوئهم، أفبعد هذه البّينات يصّح التقّول بعدالة الصحابة مطلقًا؟

( كام اّن بعضهم كان يقاتل بعضًا ويقود جيشًا ملحاربته، فقتل بني ذلك 4الصحابة تقيض بأّن بعضهم كان يّتهم اآلخر بالنفاق والكذب )إّن النظرة العابرة لتاريخ 

 !مجاعة كثرية، أفهل يمكن تربير أعامهلم من الشاتم واملشتوم، والقاتل واملقتول، وعّدهم عدوالً ومثاًل للفضل والفضيلة؟

 حديث أصحايب كالنجوم

 :إّن القائلني بعدالة الصحابة مجيعًا يتمّسكون بام يروى عن النبّي صاّنه قال

 (3«. )أصحايب كالنّجوم بأهّيم اقتديتم اهتديتم»

 .؛ وسائر الكتب الرجالية166|3ُأسد الغابة: (1)

 .416|4نفس املصدر:  (2)

 .سعد بن معاذ مع سعد ابن عبادة يف قضية ااِلفك، يف تفسري سورة النور، مشاجرة 188|5راجع يف ذلك صحيح البخاري:  (3)

 .4456، كتاب الفضائل، احلديث 314|6جامع االَ ُصول:  (4)
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مع أّن الزمه االَمر باملتناقضني؟ الَّن هذا يوجب أن يكون أهل الشام يف صّفني  _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _أقول: كيف يصّح إسناد هذا احلديث إىل رسول اّللّ 

 :قال سبحانه، و«تقتلك الفئة الباغية» هدى، وأن يكون أهل العراق أيضًاعىل هدى، وأن يكون قاتل عامر بن يارس مهتديًا، وقد صّح اخلرب عن النبّيص اّنه قال له : عىل

 (1) . ﴾َفقاتُِلوا الَّتي َتْبغي َحّتى َتِفيَء إىِل إِْمِر اّللِّ﴿

 .عىل البغي فهي مفارقة الَمر اّللّ، ومن يفارق أمر اّللّ ال يكون مهتدياً فدّل عىل أّّنا مادامت موصوفة باملقام 

 :إّن هذا احلديث موضوع عىل لسان النبّي االَكرم، كام رّصح بذلك مجاعة من أعالم أهل السنّة، قال أبو حّيان االَندليس

 .«هو حديث موضوع ال يصّح بوجه عن رسول اّللّ»



 :ما نّصه« إبطال الرأي والقياس»رسالته  ثّم نقل قول احلافظ ابن حزم يف

 .«وهذا خرب مكذوب باطل مل يصّح قطّ »

 :ثّم نقل عن البّزاز صاحب املسند قوله

 (6«. )ورشع بالطعن يف سنده _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _وهذا كالم مل يصّح عن النبّي »

 :يف حّقالبغاة واجلائرين، لكنّه أصحر باحلقيقة فقالثّم إّن التفتازاين وإن أخذته العصبية يف الدعوة إىل ترك الكالم 

عن طريق  ضهم حادما وقع بني الصحابة من املحاربات واملشاجرات عىل الوجه املسطور يف كتب التاريخ، واملذكور عىل السنة الثقات يدّل بظاهره عىل أّن بع»

 ...احلّق، وبلغ حّد الظلم والفسق

 .6احلجرات: (1)

 .568|5يف تفسري البحر املحيط: الحظ مجيع ذلك (2)
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 (1«. )إالّ أّن العلامء حلسن ظنهم بالصحابة ذكروا هلا حمامل وتأويالت هبا تليق...

 كلمة لبعض املعارصين من أهل السنّة

 :فقال إّن بعض املنصفني من املرصيني املعارصين قد اعرتف باحلّق، وأراد اجلمع بني رأيي السنّة والشيعة يف حّق الصحابة،

ي، فكّل جائر منهج علمإّن منهج أهل السنّة يف تعديل الصحابة أو ترك الكالم يف حّقهم منهج أخالقي، واّن طريقة الشيعة يف نقد الصحابة وتقسيمهم إىل عادل و»

، يزان واحد، وال يفرقون بني صحايب وتابعي ومتأّخرمن املنهجني مكّمل لآلخر ـ إىل أن قال: ـ إّن الشيعة وهم شطر عظيم من أهل القبلة يضعون مجيع املسلمني يف م

عده، واّن واالَئّمة االثنا عرش ب _صىل اّلل عليه وآله وسلم  _كام ال يفّرقون بني متقّدم يف ااِلسالم وحديث عهد به إالّ باعتبار درجة االَخذ بام جاء به حّضة الرسول 

عتقاد، وعىل هذا االَساس املتني أباحوا الَنفسهم ـ اجتهادًا ـ نقد الصحابة والبحث يف درجة عدالتهم، كام الصحبة يف ذاهتا ليست حصانة يتحّصن هبا من درجة اال

 :، كيف ال، وقد قال الرسول االَعظم _عليه السالم  _أباحوا الَنفهسم الطعن يف نفر من الصحابة أخّلوا برشوط الصحبة وحادوا عن حمّبة آل حمّمد 

 .«...متّسكتم هبام لن تضّلوا، كتاب اّللّ وعرتيت آل بيتي إيّن تارك فيكم ما إن»

 .414|5رشح املقاصد: (1)
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يم ن ثّم فكيف يستقوعىل أساس هذا احلديث ونحوه يرون اّن كثريًا من الصحابة خالفوا هذا احلديث، باضطهادهم آلل حمّمد ولعنهم لبعض أفراد هذه العرتة، وم

 !الصحبة، وكيف يوسموا باسم العدالة؟هلَوالء املخالفني رشف 

 (1«. )ذلك هو خالصة رأي الشيعة يف نفي صفة العدالة عن بعض الصحابة، وتلك هي االَسباب العلمية الواقعية التي بنوا عليها حججهم

 ج. التقية بني الوجوب واحلرمة

ة ولكّن املشنِّعني مل يقفوا عىل مغزاها، ولو تثبتوا يف االَمر ورجعوا إىل الكتاب والسنّ  ممّا يشنّع به عىل الشيعة قوهلم بالتقية وعملهم به يف أحايني وظروف خاّصة،

 .لوقفوا عىل أّّنا ممّا حتكم به رضورة العقل ونّص الرشيعة

 حقيقة التقية وغايتها

والكفر،  وإذا كان هذا مفهومها فهي تقابل النفاق، تقابل ااِليامن التقية مشتقة من الوقاية واملراد منها التحّفظ عىل رضر الغري بموافقته يف قول أو فعل خمالف للحق،

ااِليامن رف املنافقني باملتظاهرين بفإّن النفاق عبارة عن إظهار احلّق وإخفاء الباطل، ومع هذا التباين بينهام ال يصّح عّدها من فروع النفاق، كام اّن القرآن الكريم يع

 :واملبطنني للكفر، يقول سبحانه

 .االَ ُستاذ داود حنفي املرصي (1)
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 (1) . ﴾نَّ املُْنافِقنَي َلكاِذُبونَ إِذا جاَءَك املُْنافُِقوَن قاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اّللِّ َواّللُّ َيْعَلُم َأنَّك َلَرُسوُلُه َواّللُّ َيْشَهُد إِ ﴿

وذلك يف ظروف قاهرة ال يستطيع فيها املَومن أن يعلن عن موقفه احلّق رصحيًا، اّن التقّية سالح الضعيف فالغاية من التقّية الدينية هي صيانة النفس والعرض واملال، 

 .يف مقابل القوي الغاشم، سالح من يبتيل بمن ال حيرتم دمه وعرضه وماله، ال ليشء إالّ الَّنه ال يتفق يف بعض املبادَى واالَفكار

كانت هذه غايتها، فهو أمر فطري يسوق ااِلنسان إليه قبل كّليشء عقله وتدعو إليه فطرته، والَجل ذلك يستعملها كّل من فإذا كان هذا معنى التقّية ومفهومها، و

يًا  املسلم ـ شيعفرق بني ابتىل بامللوك والساسة الذين ال حيرتمون شيئًا سوى رأهيم وفكرهتم ومطامعهم وال يرتّددون عن التنكيل بكّلمن يعارضهم يف ذلك، من غري

 .كان أم سنيًا ـ و من هنا يظهر جدوى التقية وعمق فائدهتا

 التقية يف الكتاب العزيز

إىل استخدام هذا  فيها املَومن إّن التقية من املفاهيم القرآنية التي وردت يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم، ويف تلك اآليات إشارات واضحة إىل املوارد التي يلجأ

 ةحياته أثناء الظروف العصيبة ليصون هبا نفسه وعرضه وماله، أو نفس من يمت إليه بصلة وعرضه وماله، كام استعملها مَومن آل فرعون لصيان املسلك الفطري خالل

 :( وغري ذلك من املوارد، وإليك بعض اآليات الداّلة عىل مرشوعية التقية باملعنى املتقّدم6الكليم عن القتل والتنكيل )

 .1املنافقون: (1)

 .64الحظ القصص: (2)
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 :اآلية االَ ُوىل

 :قال سبحانه

 (1) .﴾َمْن َكَفَر بِالّلِهِمْن َبْعِد إِيامنِِه إاِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِااِل ِيامنِ ﴿

 .بااِليامن ورّصح بذلك لفيف من املفِّّسينترى أّنه سبحانه جيّوز إظهار الكفر كرهًا وجماراة للكافرين خوفًا منهم برشط أن يكون القلب مطمئنًا 

 :قال الزخمرشي

 لاِليامن، منهم عاّمر بن يارس روي أّن ُأناساً من أهل مّكة فتنوا فارتدوا عن ااِلسالم بعد دخوهلم فيه، وكان فيهم من ُأكره وأجرى كلمة الكفر عىل لسانه وهو معتقد»

 (6«. )اّمر فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهًا...وأبواه: يارس وسمية، وصهيب وبالل وخّباب. أّما ع

 :وقال القرطبي

فر وقلبه ّنه ال إثم عليه إن كقال احلسن: التقية جائزة لاِلنسان إىل يوم القيامة، ثّم قال: أمجع أهل العلم عىل أّن من ُأكره عىل الكفر حتى خيش عىل نفسه القتل ا»

 (4«. )عليه بالكفر، هذا قول مالك والكوفيني والشافعي مطمئن بااِليامن، وال تبني زوجته، وال حيكم

 .144النحل: (1)

 .488|4؛ الحظ أيضًا جممع البيان للطربيس: 344|6الكشاف: (2)

 .54|3اجلامع الَحكام القرآن : (3)
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 :وقال اخلازن

 (1«. )ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِااِل ِيامِن( ثّم هذه التقية رخصةالتقّية ال تكون إالّ مع خوف القتل مع سالمة النية، قال اّللّ تعاىل: )إاِلّ َمْن »

 اآلية الثانية

 :قال سبحانه

 (2) .﴾ُتقاةً  ٍء إاِلّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُهمْ ال َيتَِّخِذ املُْوَ ِْمنُوَن اْلكافِريَن َأولِياَء ِمْن ُدوِن املُْوَ ِْمننَي َوَمْن َيْفَعْلذلَِك َفَلْيَس ِمَن اّللِّ يف يَشْ ﴿



ريهم، قاسمي، واملراغي وغهذه اآلية أيضًا كُأختها ناّصة عىل جواز التقية، كام رّصح بذلك املفِّّسون، كالطربي، والزخمرشي، والرازي، واآللويس، ومجال الدين ال

 :قال االَخري

 (4.)«احلّق، الَجل التوّقي من رضر يعود من االَعداء إىل النفس أو العرض أو املالقد استنبط العلامء من هذه اآلية جواز التقّية بأن يقول ااِلنسان أو يفعل ما ُيالف »

 ااِلجابة عن سَوال

 قد يقال: إّناآليتني راجعتان إىل تقّية املسلم من الكافر، ولكّن الشيعة تتقي

 .644|1تفسري اخلازن: (1)

 .68آل عمران: (2)

 .86|3؛ حماسن التأويل:16|4؛ روح املعاين:14|8؛ مفاتيح الغيب:366|1؛ الكشاف:154|4؛والحظ تفسري الطربي: 144|4تفسري املراغي: (3)
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 إخواّنم املسلمني، فكيف يستدّل هبام عىل صّحة عملهم؟

صاً حلكم اآلية إذا كان املالك  موجودًا يف غريه، وقد عرفت أّن وجه ترشيع واجلواب: اّن مورد اآليتني وإن كان هو اّتقاء املسلم من الكافر، ولكّن املورد ال يكون خمصِّ

 .كالتقية هو صيانة النفس والعرض واملال من اهلالك والدمار، فإن كان هذا املالك موجودًا يف غري مورد اآلية، فيجوز، أخذًا بوحدة املال

أّن مذهب الشافعي اّن احلالة بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني املسلمني قال الرازي : ظاهر اآلية )آية آل عمران( إّن التقّية إّنام حتّل مع الكفار الغالبني، إالّ 

 عليه وآله وسلم صىل اّلل _ه والكافرين حّلت التقية حماماة عن النفس، وقال التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون املال؟ حيتمل أن حيكم فيها باجلواز لقول

 : _ عليه السالم _قوله : حرمة مال املسلم كحرمة دمه، و _

 (1«. )من قتل دون ماله فهو شهيد»

اهم وصيانة ال هلم، لكف أذوقال املراغي يف تفسري آية النحل ويدخل يف التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة، وإالنة الكالم هلم، والتبّسم يف وجوههم وبذل امل

 :ل هو مرشوع، فقد أخرج الطرباين قوله صالعرض منهم، وال يعّد هذا من املواالة املنهي عنها، ب

 (6«. )ما وقى املَومن به عرضه فهو صدقة»

ي يف تارُيه عن حماولة لطربوالتاريخ بني أيدينا حيّدثنا بوضوح عن جلوء مجلة معروفة من كبار املسلمني إىل التقية يف ظروف عصيبة، وخري مثال عىل ذلك ما أورده ا

 حّدثني يف زمانه إىل ااِلقرار بخلق القرآن قِّسًا،املأمون دفع وجوه القضاة وامل

 .14|8مفاتيح الغيب: (1)



 .144|4تفسري املراغي: (2)
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أمون ذهبوا إليه من موافقة املوملا أبرص ُأولئك املحّدثني حّد السيف مشهرًا عمدوا إىل مصانعة املأمون يف دعواه وأرّسوا معتقدهم يف صدورهم، وملّا عوتبوا عىل ما 

روا عملهم بعمل عاّمر بن يارس )  .(والقّصة شهرية ورصحية يف جواز اللجوء إىل التقية التي دأب البعض عىل التشنيع فيها عىل الشيعة1برَّ

 العباسيني االَ ُمويني ثمّ عرص والذي دفع بالشيعة إىل التقية بني إخواّنم وأبناء دينهم إّنام هو اخلوف من السلطات الغاشمة، فلو مل يكن هناك يف غابر الزمان ـ من 

وا أداة طّيعة ًا من إخواّنم كانوالعثامنيني ـ أي ضغط عىل الشيعة، كان من املعقول أن تنسى الشيعة كلمة التقية وأن حتذفها من ديوان حياهتا، ولكن يا لاَلسف اّنكثري

فكانوا يَوّلبون العاّمة من أهل السنّة عىل الشيعة يقتلوّنم ويضطهدوّنم وينكلون  بيد االَ ُمويني والعباسيني الذين كانوا يرون يف مذهب الشيعة خطرًا عىل مناصبهم

ة التي هي أعىل عنده بادىء املقدسهبم، ونتيجة لتلك الظروف الصعبة مل يكن للشيعة، بل لكّل من يملك شيئًا من العقل، وسيلة إالّ اللجوء إىل التقية أو رفع اليد عن امل

 .د عىل ذلك أكثر من أن حتىصمن نفسه وماله والشواه

مة  التقية املحرَّ

الَعداء عىل يال اآلتية، وتسّلط اإّن التقية كام جتب حلفظ النفوس واالَعراض واالَموال، إّّنا حترم إذا ترّتب عليها مفسدة أعظم، كهدم الدين وخفاء احلقيقة عىل االَج

 .رياً من أكابر الشيعة رفضوا التقية يف بعض االَحيان وقّدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدينشَوون املسلمني وحرماهتم ومعابدهم، والَجل ذلك ترى أّن كث

 .644ـ165|4تاريخ الطربي: (1)
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 : قال ااِلمام اخلميني ـ قّدس رّسه ـ

رآن، والتفسري هدم الكعبة واملشاهد املرشفة، والرد عىل ااِلسالم والقحترم التقية يف بعض املحرمات والواجبات التي متثل يف نظر الشارع واملترشعة مكانة بالغة، مثل »

 .بام يفِّّس املذهب ويطابق ااِلحلاد وغريها من عظائم املحّرمات، وال تعمها أدّلة التقية وال االضطرار وال ااِلكراه

 :وتدّل عىل ذلك معتربة مسعدة بن صدقة وفيها

 (1«. )ية ممّا ال يَوّدي إىل الفساد يف الدين فإّنه جائزفكّل يشء يعمل املَومن بينهم ملكان التق

 كلمة لبعض املحّققني من أهل السنّة

 :نختم املقال بنقل كالم للعاّلمة الشهرستاين حيث قال

فكانت  ّية ُأّمة ُأخرىإّن التقّية شعار كل ضعيف مسلوب احلرية، اّن الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غريها الَّّنا منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أ»

ملّا كانت جله استشعروا بشعار التقية أكثر من أّي قوم، ومسلوبة احلرّية يف عهد الدولة االَ ُموية كّله، ويف عهد العباسيني عىل طوله، ويف أكثر أّيام الدولة العثامنية، والَ 



قابة، وتصّدقه بالطبع رالشيعة ختتلف عن الطوائف املخالفة هلا يف قسم مهّم من االعتقادات يف ُأصول الدين ويف كثري من االَحكام الفقهية، واملخالفة تستجلب 

 التجارب، لذلك أصبحت الشيعة مضطّرة يف أكثر

 .141؛ الحظ الرسائل: لاِلمام اخلميني: 4، احلديث 65كتاب االَمر باملعروف، الباب  الوسائل، (1)
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اد واالَ ُخّوة مع سائر عىل الوداالَحيان إىل كتامن ما ختتّص به من عادة أو عقيدة أو فتوى، وكتاب أو غري ذلك، تبتغي هبذا الكتامن صيانة النفس والنفيس، واملحافظة 

ال: ـ لقد كانت قلئاّل تنشّق عصا الطاعة، ولكي ال حيّس الكفار بوجود اختالف ما يف املجتمع ااِلسالمي فيوسع اخلالف بني االَ ُّمة املحمدية ـ إىل أن  إخواّنم املسلمني

مة عًا لكلمتهم وملّـًا لشعثهم، ومازالت سدفعًا للّضر عنهم و من أتباعهم وحقنًا لدمائهم واستصالحًا حلال املسلمني ومج _عليهم السالم  _التقية شعارًا آلل البيت 

ضع ه البّد أن يكتم ويّتقي مواتعرف هبا ااِلمامية دون غريها من الطوائف و االَ ُمم، وكّل إنسان إذا أحّس باخلطر عىل نفسه، أو ماله بسبب نرش معتقده، أو التظاهر ب

 (1«. )اخلطر، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول ـ إىل آخر ما قال ـ 

 سأل اّللّ تعاىل البصرية يف الدين وتوحيد صفوف املسلمني يف سبيل احلّق واليقنيأ

َبَعني﴿ ٍة َأَنا َوَمِن اتَّ  (2) . ﴾ُقْلهِذِه َسبِييل َأْدُعوا إىَِل اّللِّ َعىل َبِصرَيَ

 و احلمد ّللّ رّب العاملني

 .656|4جملة املرشد: (1)

 فهرست آيات

ُه احَلق   ْم َأنَّ َ هَلُ  18 َسنُِرهْيِْم آياتِنا يِف اآلفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحّتى َيَتَبنيَّ

ري يِف اْلَبْحِر باِم َينَْفعُ  ْيِل َوالنَّهاِرَواْلُفْلِك اّلتي جَتْ امواِت َواالَ َْرِض َواْختاِلِف اللَّ امِءِمْن ماٍء َفَأْحيا بِِه االَ َْرَض َبْعَد مَ النّاَس َو ما َأْنَزل اّللُّ ِمَن  إِنَّ يف َخْلِق السَّ وهِتا السَّ

امِء َواالَ َْرِض آلياٍت لَِقوٍم يَ  ِر َبنْيَ السَّ حابِاملَُْسخَّ ياِح َوالسَّ ْيِف الرِّ ٍة َوَترْصِ  ْعِقُلونَ َوَبثَّ فِيها ِمْن ُكلِّ دابَّ

18 

ُروا يِف َأْنُفِسِهمْ   18 َأَو مَلْ َيَتَفكَّ

ونَ   18 َويِف َأْنُفِسُكْم َأَفال ُتْبرِصُ

ميدُ  َا النّاُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء إىَِل اّللِّ َو اّللُّ ُهَو اْلَغنِي  احْلَ  28 يا َأهي 

ُه ُهَو َأْغنى َوَأْقنى  28 َوَأنَّ

 28 َواّللُّ اْلَغنِي  َوَأْنُتُم اْلُفَقراءُ 

 29 ِمْن َغرْيِ يَشٍء َأْم ُهُم اخْلالُِقونَ  َأْم ُخلُِقوا

امواِت َواالَ َْرَض َبْل ال  29  ُيوقِنُونَ َأْم َخَلُقوا السَّ

ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اّللَّ َواْجتَ   35 ...نُِبوا الّطاُغوَت َوَلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأمَّ

 38 ُهَو اّللُّ اْلواِحُد اْلَقّهارُ 
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 39 ُقْل ُهَو اّللُّ َأَحدٌ 

 39 َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحدٌ 

ْم بَِأْفواِهِهْم ُيضاِهُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل ق  42 اَتَلُهُم اّللُّ َأّنى ُيوَ َْفُكونَ َوقاَلِت النَّصارى املَِسيُح اْبُن اّللِّ ذلَِك َقْوهُلُ

ٍء َوُهَو اْلواِحُد الَقّهارُ   47 ُقِل اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ

ٍء َوكِيٌل  ٍء َوُهَو َعىل ُكلِّ يَشْ  47 اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ

ٍء ال إِلَه إاِلّ ُهوَ  ُكْم خالُِق ُكلِّ يَشْ  48 ذلُِكُم اّللُّ َرب 

ءٍ   48 َأّنى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه صاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

َا النّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اّللِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن خالٍِق َغرْيُ اّللّ   48 يا َأهي 

امِء ماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثَّمراِت ِرْزقًا َلُكمْ   48 َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

امِء َكْيَف َيشاءُ  ياَح َفُتثرُِي َسحابًا َفَيْبُسُطُه يِف السَّ  49 اّللُّ اّلِذْي ُيْرِسُل الرِّ

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِْيٍج   49 َوَتَرى االَ َْرَض هاِمَدًة َفإِذا َأْنَزْلنا َعَلْيَها املْاَء اْهَتزَّ

ْم يف َسبِيِل اّللِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل   49 َمَثُل الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُ

ياَح َفُتثرُِي َسحاباً   51 اّللُّ الَّذي ُيْرِسُل الرِّ

َعُله ُركا  51 ماً َأمَلْ َتَر َأنَّ اّللَّ ُيْزِجْي َسحابًا ُثمَّ ُيوَ َلُِّف َبْينَُه ُثمَّ جَيْ

 51 َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل 

 51 َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبيٍج 

َجةٍ  امِء ماًء َفَأْنَبْتنا بِِه َحدائَِق ذاَت هَبْ  51 َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السَّ

ْتُه ُرُسُلنا  51 َحّتى إِذا جاَء َأَحَدُكُم املَْوُت َتَوفَّ

 52 اّللُّ َيَتَوىفَّ االَ َْنُفَس ِحنَي َمْوهِتا

 52 َواّللُّ َيْكُتُب ما ُيَبيُِّتونَ 

 52 نا َلَدهْيِْم َيْكُتُبونَ َبىل َوُرُسلُ 

ُر االَ َْمَر َفَسَيُقوُلوَن اّللُّ  52 َوَمْن ُيَدبِّ

 52 َفاملَُدبِّراِت َأْمراً 

 52 َوما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولكِنَّ اّللَّ َرمى

ٍء َخَلَقهُ   56 الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ يَشْ

ءٍ   56 اّللُّ خالُِق ُكلِّ يَشْ

مواِت َواالَ َْرَض َلَيُقوُلنَّ اّللُّ  َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمنْ   57 َخَلَق السَّ

 57 ْم َلَيُقوُلنَّ اّللُّ َفَأّنى ُيوَ َْفُكونَ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقهُ 

ّضآّلنَي قاَل َلئِْن مَلْ هَيِْدين َريبِّ الَ َُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم ال َكبًا قاهَلذا َريبِّ َفَلاّم َأَفَل قاَل ال ُأِحب  اآلفِلنَِي َفَلاّم َرَءا اْلَقَمَر باِزغًا قاَل هذا َريبِّ َفَلاّم َأَفَل َفَلاّم َجنَّ َعَلْيِه الَّْيُل َرَءا َكوْ 

ْمَس باِزَغًة قاَل هذا َريبِّ هذا َأكْ  ُكونَ َفَلاّم َرَءا الشَّ  رَبُ َفَلاّم َأَفَلْت قاَل َيا َقْوِم إيِنِّ َبِريٌء مِمّا ُترْشِ

58 

نَا الَّذي  58 َأْعطى ُكلَّ يَشٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهدى َرب 
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مواِت بَِغرْيِ  ُر االَ اّللُّ اّلِذي َرَفَع السَّ ى ُيَدبِّ ْمَس َواْلَقَمر ُكلٌّ جَيِْري اِل َ ََجٍل ُمَسمًّ َر الشَّ ُكْم بِلِقاِءَربِّكُ َعَمٍد َتَرْوَّنا ُثمَّ اْسَتوى َعىَل اْلَعْرِش َوَسخَّ ُل اآلياِت َلَعلَّ ْم  َْمَر ُيَفصِّ

 ُتوقِنُونَ 

60 

ٌة إاِلَّ اّللُّ َلَفَسَدتا  61 َلْو كاَنِفيِهام آهِلَ

 62 َفاملُْدبِّراِت َأْمراً 

 62 َوُهَو اْلقاِهُر َفْوَق ِعباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظةً 

ُْم َعُد  ُهَو َيْشِفنِي َواّلذي ُيِميُتني ُثمَّ حُيْينِِي َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر يِل وٌّ يِل إاِلّ َربَّ اْلعاملنََِي الَِّذي َخَلَقنِي َفُهَو هَيِْديِن َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقنِي َوإِذا َمِرْضُت فَ َفإِّنَّ

ْيِن َربِّ َهْبيِل ُح  ْقنِي بِالّصاحِلنيَ َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ  ْكاًم َوَأحْلِ

62 

ُذوا ِمْن ُدونِِه َأولِياَء َفاّللُّ ُهوَ  َ  63 اْلَويِل   َأِم اختَّ

قَّ َوُهَو َخرْيُ اْلفاِصلنيَ  ْكُم إاِلّ ّللِّ َيُقص  احْلَ  63 إِِن احْلُ

 65 َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلّ لُِيطاَعبِإِْذِن اّللِّ

ُسوَل َفَقْد َأطاَع اّللّ   65 َوَمْن َأطاَع الرَّ

 66 َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلكافُِرونَ 

 66 َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم الّظاملُِونَ 

 66 ُقونَ َوْلَيْحُكْم َأْهُل ااِل ِْنِجيِل باِم َأْنَزَل اّللُّ فِيِه َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باِم َأْنَزَل اّللُّ َفُأولئَِك ُهُم اْلفاِس 

 67 َوَلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأّمٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اّللَّ َواْجَتنُِبوا الّطاُغوت

 67 إِّياَك َنْعُبُد َوإِّياَك َنْسَتعني

 68 َوإِْذ ُقْلنا لِْلَمالئِكِة اْسُجُدوا آلدَم َفَسَجُدوا إاِلّ إِْبلِيَس 

داً  وا َلُه ُسجَّ  68 َوَخر 

هُ   69 َويا َقْوِم اْعُبُدوا اّللَّ ما َلُكْم ِمْن إِلٍه َغرْيُ

ُهْم ُينْرُصونواخّتذوا ِمْن ُدوِن  ًة َلَعلَّ  70 اّللِّ آهِلَ

ذوا ِمْن ُدوِن اّللِّ آهلًة لَيُكوُنوا هلَُ   70 ْم ِعّزاً واختَّ

ُكمْ   70 َوقاَل املَِْسيُح يا َبني إرِْسائيَل اْعُبُدوا اّللَّ َريبِّ َوربَّ

ُكْم َفاْعُبُدون ًة واِحَدًة َوَأَنا َرب  ُتُكْم ُأمَّ  70 إِنَّ هذِه ُأمَّ

ُكْم َفاْعُبُدوُه هذا رِصاٌط ُمْسَتِقيم  70 إِنَّ اّللَّ َريبِّ َوَرب 

داً  وا َلُه ُسجَّ  71 َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش َوَخر 

امواِت َواالَ َْرضِ   76 َسبََّح ّللِّ ما يِف السَّ

ُدور  77 َوُهَو َعلِيٌم بِذاِت الص 

 77 ُهَو اّللُّ اّلذي ال إله إاِلُّهَو املَلُِك 

 77 َوُهَو اْلَعِزيُز احَلكيم

 78 َلْيَسَكِمْثلِِه يَشءٌ 

 78 َوّللِّ املََْثُل االَ َْعىل
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ْسنى  79 َلُه االَ َْسامُء احْلُ

ٍء َعلِيمٌ  ُل َواآلِخُر َوالظاِهُر َواْلباطُِن َوُهَو بُِكلِّ يَشْ  79 ُهَو االَ َوَّ

 79 َوُهَو َمَعُكْم َأْيناَم ُكنُْتمْ 

امواِت َواالَ َْرضِ   82 ُقِل اْنُظُروا ماذا يِف السَّ

ْيِل َوالنَّهاِر آلياٍت الَ ُويل االَ َْلباِب  امواِت َواالَ َْرِض َواْختاِلِف اللَّ  82 إِنَّ يف َخْلِق السَّ

امواِت َواالَ َْرِض آلياٍت لَِقوٍم َيتَُّقونَ  ْيِل َوالنَّهاِر َوما َخلَق اّللّ يِف السَّ  82 إِنَّ يف اْختاِلِف اللَّ

باُر املُْ  الُم املُْوَ ِْمُن املَُْهْيِمُن اْلَعِزْيُز اجْلَ وُس السَّ ُ ُهَو اّللُّ الَِّذي ال إِلَه إاِلّ ُهَو املَْلُِك اْلُقد  ْسنى َتَكربِّ ُر َلُه االََ ْسامُء احْلُ ُكوَن ُهَو اّللُّ اخْلالُِق اْلباِرىَ ُ املَُْصوِّ ُسْبحاَن اّللِّ َعاّم ُيرْشِ

كيمُ  امواِت َواالَ َْرِض َوُهَو اْلَعزيُز احْلَ  ُيَسبُِّح َلُه ما يِف السَّ

83 

َا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اّللَّ جَيَْعْل َلُكْم ُفْرقاناً   38 يا َأهي 

تِِه َوجَيَْعل َلُكْم نُ  ُقوا اّللَّ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيوَ ْتُِكْم كِْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  83  َغُفوٌر َرحيمٌ ورًا مَتُْشوَن بِِه َوَيْغِفر َلُكْم َو اّللُّيا َأهي 

 84 َوالَِّذيَن جاَهُدوا فِينا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا

حيم ُونَّ اجْلَ  84 َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقني َلرَتَ

 84 َمْن َمَثُلُه يِف الظ ُلامِت َلْيَسبِخاِرٍج ِمنْهاَأَو َمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْميِش بِِه يِف الّناِس كَ 

 84 املُوَ ِْمناِت َيْسعى ُنوُرُهْم َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوبَِأْيامِّنِمْ َيْوَم َتَرى املُْوَ ِْمننَي َو 

الِل َوااِل ِْكرامِ َتباَرَك اْسُم َربِّ   86 َك ِذي اجْلَ

ْسنى َفاْدُعوُه هِبا َوَذُروا  87 الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن يف َأْسامئِه َسُيْجَزْوَن ما كاُنوا َيْعَمُلونَ  َوّللِّ االَ َْسامُء احْلُ

ةَ   88 ّللِّ مَجِيعاً  َأنَّ اْلُقوَّ

َة ّللِّ مَجِيعاً   88 إِنَّ اْلِعزَّ

 89 َوَمَكُروا َوَمَكَر اّللُّ َواّللُّ َخرْيُ املْاكِرين

 89 إِنَّ املُْنافِِقنَي ُُياِدُعوَن اّللَّ َوُهَو خاِدُعُهمْ 

ْس  مْحَن َأّيًا ما َتْدُعوا َفَلُه االَ َْسامُء احْلُ  89 نىُقِل اْدُعوا اّللَّ َأِو اْدُعوا الرَّ

مْحُن َأَنْسُجُد ملِا تَ  مْحِن قاُلوا َوَما الرَّ ُم اْسُجُدوا للرَّ  90 ْأُمُرنا َوزاَدُهْم ُنُفوراً َوإِذا قِيَل هَلُ

ءٍ   90 ُصنَْع اّللِّ اّلذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ

بريُ   97 َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَ

برِيُ   101 ال ُتْدِرُكُه االَ َْبصاُر َوُهَو ُيْدِرُك االَ َْبصاَر َوُهَو اللَّطيُف اخْلَ

ٍء َشهيٌد  ُه َعىل ُكلِّ يَشْ  101 َأَو مَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

ُل االَ َْمرُ  ٍء ِعْلامً  اّللُّ اّلِذي َخَلَق َسْبَع َسامواٍت َوِمَن االَ َْرِضِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اّللَّ َقْد َأحاَط بُِكلِّ يَشْ  103 َبْينَُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ اّللَّ َعىل ُكلِّ يَشْ

ٍء َقديراً   104 َوكاَن الّلُهَعىل ُكلِّ يَشْ

ٍء ُمْقَتِدراً َوكاَن   104 اّللُّ َعىل ُكلِّ يَشْ

َجَرِة َأْن يا ُموسى إيِنِّ َأَنا اّللُّ َرب  اْلعاملَنِيَ َفَلاّم َأتاها ُنوِدَي ِمْن شاطِىَ ِ الواِد االَ َ  120 ْيَمِن يِف اْلُبْقَعِةاملُْباَرَكِة ِمَن الشَّ

َمُه اّللُّ إاِلّ َوْحياً َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوالً َفُيوِحَي بِإِْذنِِه  ُه َعيِلٌّ َحكِيمٌ َوما كاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلِّ  120 ما َيشاُء إِنَّ
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وُح االَ َْمنُي َعىل َقْلبَِك   120 َنَزَل بِِه الر 

 121 إِنَّام املَْسيُح ِعْيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اّللِّ َوَكلَِمُتُه َأْلقاها إىِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنْهُ 

وا ْسنى َعىل َبني إرِْسائيَل باِم َصرَبُ َّْت َكلَِمُت َربَِّك احْلُ  121 َومَت

ُْم الُيوَ ِْمنُونَ  ْت َكلَِمُت َربَِّك َعىل اّلذيَن َفَسُقوا َأّنَّ  121 َوَكذلَِك َحقَّ

 121 َوَلوال َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقيِضَ َبْينَُهمْ 

ِْم حُمَْدٍث إاِلّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبونَ   125 ما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرهبِّ

ْكَر َوإِّنا َلُه حَلافُِظونَ  ْلنَا الذِّ  125 إِّنا َنْحُن َنزَّ

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقوِمَك   125 َوإِنَّ

 126 وَلئِْن ِشْئنا َلنَْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْينا إَِلْيَك ُثمَّ ال جَتُِد َلَك بِِه َعَلْينا َوكِيالً 

 128 َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثاً 

امَء َواالَ َْرَض َوما َبْينَُهام باطاِلً   129 وما َخَلْقنَا السَّ

 132 َوَيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجَلالِل َو ااِل ِْكرامِ 

 132 َخَلْقُت بَِيَديَّ 

 136 ُكّل يشٍء هالِك إاِلّ وجهه

 136 َوَوْحيِناَواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنا 

ْطت يف َجنْب اّللّ  136 َأْن تقول نفس يا َحِّستى َعىل ما َفرَّ

 136 َوجاَء َرّبَك َواملََلُك َصّفًا َصّفاً 

 136 َيُد اّللِّ َفوَق َأيِدهيِمْ 

 136 إِذًا الْبَتَغوا إىِل ِذي اْلَعرِش َسبيالً 

مْحُن َعىَل اْلَعرِش اْسَتوى  136 الرَّ

ا ناظَِرةٌ  ُوُجوهٌ  ٌة إىِل َرهبِّ  146 َيوَمئٍِذ نارِضَ

ةٌ   147 ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ نارِضَ

ةٌ   147 ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ بارِسَ

ا ناظَِرةٌ   147 إىِل َرهبِّ

 147 َتُظن  َأْن ُيْفَعَل هِبا فاقَِرةٌ 

 148 َربِّ َأِرين َأْنُظر إَِلْيَك 

امِء َفَقْد َسَأُلوا ُموسى َأْكرَبَ ِمْن ذلَِك َفقاُلوا َأِرَنا اّللَّ َيْسَأُلَك َأْهُل  َل َعَلْيِهْم كِتابًا ِمَن السَّ ُم الّصاِعَقُة بُِظْلِمِهمْ اْلكِتاِب َأْن ُتنَزِّ  149 َجْهَرًة َفَأَخَذهْتُ

ْجَفُة قاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهمْ  ُم الرَّ لُِكنا باِم َواْختاَر ُموسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل ملِِيقاتِنا َفَلاّم َأَخَذهْتُ َفهاُء ِمنّا ِمْن َقْبُل َوإِّياَي َأهُتْ  149 َفَعَل الس 

ُه قاَل رَ  َمُه َرب   149 بِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك َوملَّا جاَء ُموسى ملِِيقاتِنا َوَكلَّ

َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ مَ   150 كاَنُه َفَسوَف َترايِن َولكِِن اْنُظْر إىَِل اجْلَ

ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكًا َوَخرَّ  ىّل َرب   150 ُموسى َصِعقاً َفَلاّم جَتَ
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ُرونَ  إِنَّ الّلَهَيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوااِل ِْحساِن َوإِيتاِء ِذي الُقْربى ُكْم َتَذكَّ  161 َوَينْهى َعِن اْلَفْحشاِء َواملُْنَْكِر َواْلَبْغي َيعُظُكْم َلَعلَّ

َم َريبِّ اْلَفواِحَش   161 ُقْل إِنَّام َحرَّ

 161 َعِن املُْنَْكرِ  َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينْهاُهمْ 

 161 ُهَأَمَرنا هِبا ُقْْلِنَّ اّللَّ ال َيْأُمُر بِاْلَفْحشاءِ َوإِذا َفَعُلوا فاِحَشًة قاُلوا َوَجْدنا َعَلْيها آباَءنا َواللّ 

 162 ال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوال هَيَْتُدونَ  َأَو َلْو كاَن آباوَ ُُهمْ 

 162 َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت َكاملُْْفِسِدْيَن يِف االَ َْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفّجارِ َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا 

ُكُمونَ   162 َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي َكاملُْْجِرمنَي ما َلُكْم َكْيَف حَتْ

 162 َهْل َجزاُء ااِل ِْحساِن إاِلَّ ااِل ِْحسانُ 

ُه ال إِلَه إاِلّ ُهَو َواملَْالئَِكُة َوُأوُلوا الِعْلِم قائاًِم بِاْلِقْسطِ   165 َشِهَد اّللُّ َأنَّ

 165 َوال ُنَكلُِّف َنْفسًا إاِلّ ُوْسَعها

 166 َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َواملِيزاَن لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ 

 166 َوَلَدْينا كِتاٌب َينْطُِق بِاحَلقِّ َوُهْم ال ُيظَْلُمونَ 

 166 َوَنَضُع املَْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقياَمة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشيئاً 

بنَي َحّتى َنْبَعَث َرُسوالً   166 ما ُكنّا ُمَعذِّ

ُكْم إَِلْينا ال ُتْرَجُعونَ   173 َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ

امواِت َواالَ َْرَض َوما َبْينَُهام الِعبنيَ   173 َوما َخَلْقنَا السَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمَن النّ  امَء َواالَ َْرَض َوما َبْينَهام باطاًِل ذلَِك َظن  اّلذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلَّ  173 ارِ وما َخَلْقنَا السَّ

 174 َوما َخَلْقُت اجِلنَّ َوااِل ِْنَس إاِلّ لَِيْعُبُدونَ 

نا ما َخَلْقَت هذا باطاًِل ُسْبحاَنَك   176 َربَّ

 176 َوما ُأوتِيُتْم ِمَن الِعْلِم إاِلّ َقلِيالً 

 177 َواْلَبْحِر باِم َكَسبَْت َأْيِدي النّاسِ  َظَهَر الَفساُد يِف الرَبِّ 

ُبوا َفَأَخْذناُهْم باِم كاُنوا َيْكِسُبونَ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا وَ  امِء َواالَ َْرِضَولكِْن َكذَّ َقوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  178 اتَّ

 178 َوما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثريٍ 

 179 إِنَّ ااِل ِْنساَن َلَيْطغى َأْن َراُه اْسَتْغنى

ُرونَ  كَّ ُهْم َيذَّ ننَي َوَنْقٍص ِمَن الثَّمراِت َلَعلَّ  180 َوَلَقْد َأَخْذنا آَل فِْرَعوَن بِالسِّ

ُهْم َيْرِجعُ   180 ونَ َظَهَر الَفساُد يِف الرَبِّ َواْلَبْحِر باِم َكَسبَْت َأْيِدي النّاِس لُِيذيَقُهْم َبْعَض اّلِذي َعِمُلوا َلَعلَّ

ُهْم َيرِجُعونَ  يِّئاِت َلَعلَّ  801 َوَبَلوناُهْم بِاحَلَسناِت َوالسَّ

ْتُهُم اْلَبْأساءُ  نََّة َوملَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ اُء َوُزْلِزُلوا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ ّ  180 ...َو الّضَّ

وِع َوَنْقٍص ِمَن االَ َْمواِل َواالَ َْنُفِس وَ  وِف َواجْلُ ٍء ِمَن اخْلَ ُكْم بيَِشْ ِ الّصابِريَن الَِّذيَن إِذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قاُلوا إِّنا ّللِّ َوإِّنا إَِلْيِه راِجُعوَن ُأولئَِك َوَلنَْبُلَونَّ  الثََّمراِت َوَبرشِّ

ِْم َوَرمْحٌَة َوُأولئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ   َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرهبِّ

181 

 183 ال ُيَكلُِّف اّللُّ َنْفسًا إاِلُّوْسَعها
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 183 َوما َرب َك بَِظاّلٍم لِْلَعبيد

ونَ  ْمَع َوما كاُنوا ُيْبرِصُ  184 ما كاُنوا َيْسَتطِيُعوَن السَّ

 184 َفَلاّم زاُغوا َأزاَغ اّللُّ ُقُلوهَبُمْ 

عري ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحقًا الَ َصحاِب السَّ عري َفاْعرَتَ  185 َلْو ُكنّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل ما ُكنّا يِف َأصحاِب السَّ

ُجوِد َفال َيْسَتطيُعونَ   185 َيْوَم ُيْكَشُف َعْن ساٍق َوُيْدَعوَن إىَِل الس 

ُجوِد َوُهْم ساملُِونَ   186 َوَقْد كاُنوا ُيْدَعْوَن إىَِل الس 

 186 َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اّللِّ إِْن ُكنُْتْم صاِدقنيَ 

َا النّاُس َأْنُتُم الُفَقراُء إىَِل اّللِّ َو اّللُّ ُهَو الَغنِي  احَلميد  200 يا َأهي 

 200 إِنَّ اّللَّ ال َيْأُمُر بِاْلَفْحشاءِ 

 201 ُقْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسطِ 

 202 بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلّبِإِْذِن اّللَِّوما ُهْم بِضاّريَن 

َا النّاُس َأْنُتُم الُفَقراُء إىَِل   202 اّللِّ َو اّللُّ ُهَو الَغنِي  احَلميد يا َأهي 

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلّ   202 بِإِْذِن اّللِّ َوما ُهْم بِضارِّ

 202 َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثريًة بِإِْذِن اّللِّ

 202 َوما كاَن لِنَْفٍس َأْن ُتوَ ِْمَن إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ

 209 َوما َرَمْيَت إِْذَرَمْيَت َولكِنَّ اّللّ َرمى

ُم اّللُّ بَِأْيِديُكمْ  هْبُ  209 ...قاتُِلوُهْم ُيَعذِّ

 209 ...ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذلَِك 

ْم قاِسَية  210 َفباِم َنْقِضِهْم ِميثاَقُهْم َلَعنّاُهْم َوَجَعْلنا ُقُلوهَبُ

الً   224 َوما كاَن لِنَْفٍس َأْن مَتُوَت إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ كِتابًا ُموَ َجَّ

اِلملُْوَ ِْمنُونَ   224 ُقْل َلْن ُيصيَِبنا إاِلّ ما َكَتَباّللُّ َلنا ُهَو َموالنا َوَعىَل اّللِّ َفْلَيَتَوكَّ

ٍر َوال ُينَْقُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلّ يِف كِتاٍب إِنَّ ذلَِك َعىَل اّللِّ َيسري ر ِمْن ُمَعمَّ  224 َوما ُيَعمَّ

َأهاما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف االَ َْرِض َوال يِف َأْنُفِسُكْم إاِلّ يف كِتاٍب ِمْن َقبْ   224 ...ِل َأْن َنرْبَ

َر َفَهدى  225 َالَِّذي َخَلَق َفَسّوى َوالَِّذي َقدَّ

ٍء َقْدراً   226 َقْد َجَعَل اّللُّ لُِكلِّ يَشْ

 226 َوإِذا َقىض َأْمرًا َفإِنَّام َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونَ 

 227 َفقضاُهنَّ َسْبَع َسامواٍت يف َيْوَمنْيِ 

 227 إِّنا ُكّل يَشٍء َخْلْقناُه بَِقدر

ُله إاِلّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ  ٍء إاِلّ ِعنَْدنا َخزائِنُُه َوما ُننَزِّ  227 َوإِْن ِمْن يَشْ

ْم َسيِّئاُت ما َكَسُبوا َتِسُبوَن َوَبدا هَلُ ْم ِمَن اّللِّ ما مَلْ َيُكوُنوا حَيْ  229 َوَبدا هَلُ

 231 ُثمَّ َقىض َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسّمى ِعنَْدهُ 
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ٍر َوال ُينَْقْص ِمْن ُعُمِرِه إاِلّ يِف كِتاٍب  ُر ِمْن ُمَعمَّ  231 َوما ُيَعمَّ

امِء َواالَ َْرضِ  َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  232 َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا َواتَّ

امَء َعَلْيُكْم ِمدراراً  ُه كاَن َغّفارًا ُيْرِسِل السَّ ُكْم إِنَّ  223 ...اْسَتْغِفُروا َربَّ

وا ما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ ُ ما بَِقوٍم َحّتى ُيَغريِّ  233 إِنَّ اّللَّ ال ُيَغريِّ

وا ما بَِأْنُفِسِهمْ  ًا نِْعَمًة َأْنَعَمها َعىل َقوٍم َحّتى ُيَغريِّ  233 ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ مَلْ َيُك ُمَغريِّ

ُبوا فَ  امِء َواالَ َْرِض َولكِْن َكذَّ َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ  233 ا َيْكِسُبونَ َأَخْذناُهْم باِم كاُنوَوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمنُوا َواتَّ

ُكْم َوَلئِنْ  ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم الَ َِزيَدنَّ َن َرب   233 َكَفْرُتْم إِنَّ َعذايب َلَشديدٌ  َوإِْذ َتَأذَّ

ْنيا َوَمتَّْعناُهْم إىِل حِ َفَلوال كاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعها  ياِة الد  ْزِي يِف احْلَ  233 نيٍ إِيامُّنا إاِلّ َقوَم ُيوُنَس ملَّا آَمنُوا َكَشْفنا َعنُْهْم َعذاَب اخْلِ

ُه كاَن ِمَن املَُْسبِّحنَي َلَلبَِثِفي َبْطنِِه إىِل َيْوِم ُيْبَعُثون  233 َفَلوال َأنَّ

َب اّللُّ َمَثاًل َقْرَيًة كاَنْت آِمنًَة ُمطَْمئِنًَّة َيْأتِيها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنعُ  وِف باِم كاُنوا َيْصنَُعونَ َورَضَ وِع َواخْلَ  234 ِم اّللِّ َفَأذاَقَها اّللُّ لِباَس اجْلُ

 236 َيكِيدوَن َكْيد َوَأكِيُد َكْيداً 

 236 َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرنا َمْكراً 

 236 إِنَّ املُنافِقنَي ُُياِدُعوَن اّللَّ َوُهَو خاِدُعُهمْ 

 236 َنُسوا اّللَّ َفنَِسَيُهمْ 

 236 َفَلاّم آَسُفوَنا اْنَتَقْمنا ِمنُْهمْ 

 237 َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  الْكِتاب َيْمُحوا اّللُّ ما

 237 ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأنٍ 

ْلُق َواالَ َْمُر َتباَرَك اّللُّ َرب  اْلعاملَنيَ   238 َأال َلُه اخْلَ

 238 قاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اّللِّ َمْغُلوَلة

 238 َبْل َيداُه َمْبُسوَطتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيشاءُ 

 238 ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوا باِم قاُلوا َبْلَيداُه َمْبُسوَطتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيشاءُ 

 238 َيْمُحوا اّللُّ ما َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  الْكِتاِب 

وا ما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ ُ ما بَِقْوٍم َحّتى ُيَغريِّ  239 ال ُيَغريِّ

 240 َيْمُحوا اّللُّ ما َيشاُءَوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأم  الْكِتاِب 

 241 ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن طنٍي ُثمَّ َقىض َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعنَْدُه ُثمَّ َأْنُتْم مَترَْتُون

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ جَيِْري الَ ََجٍل ُمَسّمى َر الشَّ  241 َوَسخَّ

 241 َوما ِعنَْد اّللِّ باق

 241 إِذا جاَءَأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َوال َيْسَتْقِدُمونَ 

 249 َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َوَأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َواملِْيزاَن لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ 

وا النَّْجوى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل هذا إاِلّ َبرَشٌ ِمْثُلُكمْ ...  255 ...َوَأرَس 
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ْنيا ما ه ياِة الد  ُبوا بِلِقاِء اآلِخَرِة َوَأْتَرْفنُهْم يِف احْلَ ُبوَن َولَئِْن َأَطْعُتْم َبرَش ذا إاِل َبرَشٌ َوقاَل املَْالَ ُ ِمْن َقْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ ُب مِمّا َترْشَ ًا ِمْثُلُكْم َيَأُكُل مِمّا َتَأُكُلوَن ِمنُْه َوَيرْشَ

ونَ  ُكْم إِذًا خَلارِسُ  ِمْثَلُكْم إِنَّ

255 

ْم ُرُسُلُهْم إِْن َنْحُن إاِلّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َولكِنَّ اّللُّ َيُمن  َعىل َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َوما كانَ  ِل املُْوَ ِْمنُ َلنا َأْن َنْأتَِيُكْم بُِسْلطاٍن إاِلّ بِإِْذِن اّللِّ َوَعىَل اّللِّ فَ  قاَلْت هَلُ  256 ونَ ْلَيَتَوكَّ

 256 ُقْْلِّنام َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوحى إيَِلَّ 

ياطنُِي َعىل ُمْلِك ُسَلْيامَن َوما َكَفَر ُسَلْيامُن  َبُعوا ما َتْتُلوا الشَّ ُقوَن بِِه بَ َواتَّ حَر ـ إىل أن قال: ـ َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهام ما ُيَفرِّ ياطنَِي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النّاَس السِّ نْيَ َولكِنَّ الشَّ

 املَْْرِءَوَزوِجهِ 

261 

 262 َفَأْلقى َعصاُه َفإِذا ِهَي ُثْعباٌن ُمبنِيٌ 

 262 َوَنَزَع َيَدُه َفإِذا ِهَي َبْيضاُء لِلنّاظِرينَ 

َة َعْيناً  َجَرَفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنَتا َعرَشَ ْب بَِعصاَك احْلَ  262 َوإِِذ اْسَتْسقى ُموسى لَِقوِمِه َفُقْلنَا ارْضِ

ْب بَِعصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َفكاَن ُكل  فِرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظْيمِ   262 َفَأْوَحْينا إىِل ُموسى َأِن ارْضِ

ُكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيئَ   َْبَرَص َوُأْحِي ىَ ُ االَ َْكَمَه َواالَ ِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيًا بِإِْذِن اّللِّ َوُأْبرِ َوَرُسوالً إىِل َبنِي إرِْسائِيَل َأينِّ َقْد ِجئْتُُكْم بِآَيٍة ِمْن َربِّ

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف ذلَِك آليًة َلُكْم إِنْ   ُكنُْتْم ُموَ ِْمننيَ  املَْوتى بِإِْذِن اّللِّ َوُأَنبُِّئُكْم باِم َتْأُكُلوَن َوما َتدَّ

262 

قًا ملِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّ  ًا َوإِْذ قاَل ِعيسى ابُن َمْرَيَم يا َبنِي إرِْسائيَل إيِنِّ َرُسوُل اّللِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ  264 بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَدوراِة َوُمَبرشِّ

 265 ِرُفوَنُه َكام َيْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم َوإِنَّ َفِريقًا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احَلقَّ َوُهْم َيْعَلُمونَ الَِّذيَن آَتْيناُهُم اْلكِتاَب َيعْ 

يَّ اّلِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّوراِة َوااِل ِْنجي ُسوَل النَّبِيَّ االَ ُمِّ  265 املُْنَْكرِ ِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينْهاُهْم َعِن الَِّذْيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

 272 َوَأْوَحْينا إىِل ُأمِّ ُموسى َأْن َأْرِضِعيه

 272 َفَخَرَج َعىل َقْوِمِه ِمَن املِْْحراِب َفَأْوحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً 

ياطنَِي َلُيوُحوَن إىِل َأْولِيائِِهْم لُِيجاِدُلوُكمْ   272 َوإِنَّ الشَّ

وُح االَ َْمنُي َعىل َقْلبَِك   273 َنَزَل بِِه الر 

 276 َبْلقاُلوا َأضْغاُث َأْحالمٍ 

َمُه َشِديدُ  وى إِْن ُهَو إاِلّ َوْحٌي ُيوحى َعلَّ  276 اْلُقوى َوالنَّْجِم إِذا َهوى ما َضلَّ صاِحُبُكْم َوما َغوى َوما َينْطُِق َعِن اهْلَ

 276 ما َكَذَب اْلُفَواُد ما َرأى

 276 ما زاَغ اْلَبرَصُ َوما َطغى

ُغُكْم ِرساالِت َريبِّ َوَأْنَصُح َلُكْم َوَأعَ  ُكْم َعىلَلُم ِمَن اّللِّ ما ال َتْعَلُموَن َأَو َعِجْبُتْم َأْن جاَءُكْم ِذكْ يا َقْوِم َلْيَس يِب َضالَلٌة َولكِنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلعاملنََِي ُأَبلِّ  ٌر ِمْن َربِّ

ُكْم ُترمَحُونَ   َرُجٍل ِمنُْكْم ُلُينِْذَرُكْم َولَِتتَُّقوا َوَلعلَّ

277 

ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه  ِْم َوَأحاَط باِم َلَدهْيِْم َوِمْن َخْلِفِه َرَصدًا لَِيْعَلَم َأْن َقد َْأبْ عامِلُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىل َغْيبِِه َأَحدًا إاِلّ َمِن اْرَتىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ َلُغوا ِرساالِت َرهبِّ

 َوَأْحىص ُكلَّ يَشٍء َعَدداً 

281 

 284 لئَِك الَِّذيَن َهَدى اّللُّ َفبُِهداُهُم اْقَتِدهُأو

ِد اّللُّ َفام َلُه   284 ِمْن ُمِضلٍّ َوَمْن هَيْ

 284 َوَلَقْدَأَضلَّ ِمنُْكْم ِجباًِل َكثرِياً 

حيمَ  ُونَّ اجْلَ  285 َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي َلرَتَ
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 287 َأَو َمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْميِش بِِه يف الّناسِ 

َدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ   287 َوَأيَّ

تَِك الَ ُْغِوَينَُّهْم َأمْجَعنَي إاِلّ ِعباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ   287 قاَل َفبِِعزَّ

قَّ وَ   295 ُهْم َيْعَلُمونَ الَِّذينَآَتْيناُهُم اْلكِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكام َيْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم َوإِنَّ َفِريقًا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ

ْهرُ  ْنيا َنُموُت َوَنْحيا َوما هُيْلُِكنا إاِلَّ الدَّ  301 ما ِهَي إاِلّ َحياُتنَا الد 

 301 إِنَّام املُوَ ِْمنُوَن إِْخَوةٌ 

ُسلِ  ٌة َبْعَد الر   305 لَِئاّل َيُكوَن لِلنّاِس َعىَل اّللِّ ُحجَّ

ُة اْلبالَِغةُ  جَّ  305 ّللِّ احْلُ

ُكْم َتْغلُِبونَ   307 َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا هِلَذا اْلُقرآِن َوالَغوا فِيِه َلَعلَّ

يواُن لو كانوا يعَلُمونَ  ٍي احْلَ ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ الّداَر اآلِخَرَة هَلِ ْنيا إاِلّ هَلْ  311 َوما هِذِه احَلياُة الد 

َا النّاُس إِّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم عِ   311 اّللِّ َأْتقاُكمْ  نَْد َأهي 

 314 ِل هذا اْلُقرآن الَيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظهرياً َلئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمثْ 

 317 ْعٍض َظهرياً ئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هذا اْلُقرآن الَيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضُهْم لِبَ ُقْل لَ 

 318 َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقرآَن َوَلْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اّللِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلفًا َكثرِياً 

 320 َيْأُتوَن بِمْثلِِه َوَلو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظهرياً ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت ااِل ِْنُس َواجلن  َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هذا اْلُقرآن ال

ْلنا َعىل َعْبِدنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه واْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اّللِّ إِْن ُكنُْتم صاِدقنيَ َوإِْن ُكنُْتْم يف َريْ   320 ... َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلواٍب مِمّا َنزَّ

ْوُم يف َأْدَنى االَ َْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن يف بِْضِع ِسننَي ّللِّ االَ َْمُر ِمنْ   320 املُوَ ِْمنُونَ َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيوَمئٍِذ َيْفَرح  آمل ُغلَِبِت الر 

ا َلُكْم َوتَ  قَّ بَِكلاِمتِِه َوَيْقَطَع دابَِر الْ َوإِْذ َيِعُدُكُم اّللُّ إِْحَدى الّطائَِفَتنْيِ َأّنَّ ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اّللُّ َأْن حُيِقَّ احْلَ وَن َأّن َغرْيَ ذاِت الشَّ  321 كافِرينَ َود 

امواِت بَِغرْيِ َعَمٍدَتَروَّنا  322 اّللُّ الَِّذي َرَفَع السَّ

ُه َخبرِيٌ  ٍء إِنَّ حاِب ُصنَْع الّلِهالَِّذي َأْتْقَن ُكلَّ يَشْ َسُبها جاِمَدًة َوِهَي مَتُر  َمرَّ السَّ باَل حَتْ  323  باِم َتْفَعُلونَ َوَتَرى اجْلِ

ءٍ   323 ُصنَْع اّللِّ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ

َتُدونَ  ُكْم هَتْ  324 َوَأْلقى يِف االَ َْرِض َروايِسَ َأْن مَتِيَد بُِكْم َوَأّْنارًا َوُسُباًل َلَعلَّ

ط ُه َبَيِمينَِك إِذًا الْرتاَباملُْْبطُِلونَ   326 ما ُكنَْت َتْتُلوا ِمْن َقْبلِِه ِمْن كِتابٍَوال خَتُ

 326 لِساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا لِساٌن َعَريِبٌّ ُمبنِيٌ 

لنَي اْكَتَتَبها َفِهَي مُتىْل َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً   326 َوقاُلوا َأساطرُِي االَ َوَّ

َمُه َبرَشٌ  ُْم َيُقوُلوَن إِنَّام ُيَعلِّ  326 َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنَّ

ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َولكِْن َرُسوَل اّللِّ َوخاَتَم النَّبِ   329 ّينيَ ما كاَن حُمَمَّ

وَن َعَلْيُكْم آ َزُنونَ يا َبنِي ا َدَم إِّما َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقص   331 يايِت َفَمِن اتَّقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيْ

َبَع ُهداَي َفال َيِضل  َوالقااَلهْ   331  َيْشقىبِطا ِمنْها مَجِيعًا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِّما َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتَّ

يِن ِمْن َحَرٍج   335 َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

 336 َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ باٍغ َوال عاٍدَفال إِْثَم َعَلْيهِ 
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 336 اْضُطِرْرُتْم إَِلْيهِ  إاِلّ َما

 336 إاِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِااِل ِيامنِ 

ْل َعىَل اّللِّ   351 َوشاِورُهْم يِف االَ َْمِر َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

الَة َوَأْمُرُهْم ُشورى َبْينَُهْم َومِمّا َرَزْقن ِْم َوَأقاُموا الصَّ  352 اُهْم ُينِْفُقونَ َوالَِّذيَن اْسَتجاُبوا لَِرهبِّ

 354 اّللُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرساَلَتهُ 

َل إَِلْيِهمْ  َ لِلنّاِس ما ُنزِّ ْكَرلُِتَبنيِّ  358 َوَأْنَزْلنا إَِلْيَك الذِّ

ُبوا َلَك االَ ُُموَر َحّتى  ق  َوَظَهَر َأْمُر اّللِّ َوُهْم كاِرُهونَ َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل َوَقلَّ  362 جاَءاحْلَ

هُ  َيتي قاَلال َيناُل َعْهِدي الّظاملنِيَ  َوإِِذ اْبَتىل إِْبراهيم رب  َُّهنَّ قاَل إيِنِّ جاِعُلَك لِلنّاِس إِمامًا قاَل َوِمْن ُذرِّ  371 بَِكلاِمٍت َفَأمَت

ْمُد ّللِّ الَِّذي َوَهَب يِل َعىَل اْلكرَِبِ إِْسامِعيَل َوإِْسحاَق   371 احْلَ

 372 َوَمْن َيَتَعدَّ ُحدوَد اّللِّ َفُأولئَِك ُهُم الظّاملُِونَ 

ُسوَل َوُأويل االَ َْمِرِمنُْكمْ   373 َأطِيُعوا اّللَّ َوَأطيُعوا الرَّ

كاَة َوُهْم راكُِعونَ إِنَّام  الَة َوُيَوُتوَن الزَّ  376 َولِي ُكُم اّللُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

 376 إِّنام َولِي ُكُم اّللُّ

 379 قاَل َقْدُأوتيَت ُسوَ َْلَك يا ُموسى

 379 اُروَن اْخُلْفني يِف َقوِمي َوَأْصلِْح َوال َتتَّبِْع َسبِيل املُْفِسدينَوقاملَُوسى الَ َخيِه ه

بُِعَك َعىل أَ َفَوَجدا عَ  ْمناُه ِمْن َلُدّنا ِعْلم قاَل َلُه ُموسى َهْْلَتَّ ًة ِمْن ِعنِْدنا َوَعلَّ َمِن مِمّا ُعلِّْمَت ُرْشداً ْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتْيناُه َرمْحَ  394 ْن ُتَعلِّ

 396 َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلّ مَخِْسنَي عاماً 

 397 َوما َقَدروا اّللَّ حقَّ َقْدِرهِ 

ُه كاَن ِمَن املَُْسبِِّحنَي َلَلبَِث يِف َبْطنِِه إىِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ   398 َفَلوال انَّ

ُكْم إَِلْينا ال ُتْرَجُعونَ   404 َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ

قِّ َولكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيعْ  امواِت َواالَ َرَض َوما َبْينَُهام الِعبنَي ما َخَلْقنامُها إاِلّ بِاحْلَ ْم َأمْجَ َوما َخَلْقنَا السَّ  404 عنيَ َلُموَن إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ميقاهُتُ

ُه حُييي املَْوتى ق  َوَأنَّ  404 ...ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ ُهَو احْلَ

 405 املُتَِّقنَي َكاْلُفّجارِ َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت َكاملُْْفِسديَن يِف االَ َْرض َأْم َنْجَعُل 

ُكُمونَ َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي َكاملُْْجِرمنَي ما َلُكْم َكيْ   405 َف حَتْ

 405 َتْسعىإِنَّ الّساَعَة آتَِيٌة َأكاُد ُأْخِفيها لُِتْجزى ُكل  َنْفٍس باِم 

لِ  نا إِنََّك جاِمُع النّاِس لَِيوٍم ال َرْيَبِفيِه إِنَّ اّللَّ ال ُُيْ  406 ُف املِْيعادَربَّ

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَليْ   406 هِ ُهَو الَِّذي َيْبَدوَ ُ اخْلَ

ِي اْلِعظاَم َوِهَي َرِمي َب َلنا َمَثاًل َوَنيِسَ َخْلَقُه قاَل َمْن حُيْ ةٍ َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيمٌ َورَضَ ملََرَّ  406 ٌم ُقْلُيحيِيَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ

اَعُة ُقْلَبىل َوَريبِّ َلَتْأتَِينَُّكْم عامِلِ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعنُْه مِ  امواِت وال يِف االَ َْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن ذلَِك َوال َأْكرَبُ إاِليّف َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْأتِينَا السَّ ٍة يِف السَّ ْثقاُل َذرَّ

 كِتابٍُمبنِيٍ 

407 

ٍء َقديرٌ  ُه َعىل ُكلِّ يَشْ ُه حُيْيي املَْوتى َوَأنَّ ق  َوَأنَّ  407 ذلَِك بَِأنَّ اّللَّ ُهَو احْلَ
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 407 ِمنُْهْم َوِعنَْدنا كِتاٌب َحِفيظٌ َءإِذا ِمْتنا َوُكنّا ُترابًا ذلَِك َرْجٌع َبِعيٌد َقْد َعلِْمنا ما َتنُْقُص االَ َْرُض 

 409 ٍق َجديدٍ َءإِذا َضَلْلنا يِف االَ َْرِض َءإِّنا َلِفي َخلْ 

َل بُِكْم ُثمَّ إىِل َربِّ   409 ُكْم ُتْرَجُعونَ ُقْل َيَتوّفاُكْم َمَلُك املَْْوِت الَّذي ُوكِّ

ى إِنَّ يِف ذلَِك آلياٍت لَِقْومٍ اّللُّ َيَتَوىفَّ االَ َْنُفَس ِحنَي َمْوهِتا َواّلتي مَلْ مَتُْت يِف  ُرونَ يَ   َمناِمها َفُيْمِسُك اّلتي َقىض َعَلْيَها املَْوَت َوُيْرِسُل االَ ُْخرى إىِل َأَجٍل ُمَسمًّ  412 َتَفكَّ

ِْم ُيْرَزُقوَن َفِرحنَي باِم آتاهُ  َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبيِل اّللِّ َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َرهبِّ وَن بِالَّذِ َوال حَتْ ْن َخْلِفِهْم َأالّ َخوٌف يَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم مِ ُم اّللُّ ِمْن َفْضلِه َوَيْستْبرِشُ

 َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزُنونَ 

412 

 412 آَل فِْرَعوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب َوحاَق بِآِل فِْرَعوَن ُسوُء اْلَعذاب النّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم َتُقوُم الّساَعُة َأْدِخُلوا 

نََّة قاَليا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن باِم َغَفر يِل َريبِّ َوَجَعَلني ِمَن املُْْكَرمنيَ   413 قِْيَل اْدُخِل اجْلَ

تَِها االَ َّْناُر خالِديَن فِيها َوَمساكَِن َطيَِّبًة  ري ِمْن حَتْ ذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ يِف َجنّاِت َعْدٍن وَ َوَعَد اّللُّ املُْوَ ِْمننَِي َواملُْوَ ِْمناِت َجنّاٍت جَتْ  416 ِرْضواٌن ِمَن اّللِّ َأْكرَبُ

ْم َعذاٌب ُمِقيمٌ َوَعَد اّللُّ املُْنا  417 فِقنَي َواملُْنافِقاِت َواْلُكّفاَر ناَر َجَهنََّم خالِديَن فِيها ِهَي َحْسُبُهْم َوَلَعنَُهُم اّللُّ َوهَلُ

ْم َحَِّساٍت َعَلْيِهمْ   417 َكذلَِك ُيِرهيُِم اّللُّ َأْعامهَلُ

ةِ  ِّْسَ  417 َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلَ

ة َل َمرَّ ِميٌم ُقْلُيحيِيَها الَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ  418 قاَل َمْن حُيْيي اْلِعظاَم َوِهرَيَ

امً   418 َواْنُظْر إىَِل الِعظاِم َكيَْف ُننِْشُزها ُثمَّ َنْكُسوها حَلْ

ُلوِدِهْم مِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا  418 َوقاُلوا جِلُ

ُلَق ِمْثَلُهمْ  امواِت َواالَ َْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َُيْ  420 َأَو َلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

ها ْلناُهْم ُجُلودًا َغرْيَ  421 ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

ُلَق ِمْثَلُهمْ  امواِت َواالَ َْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َُيْ  421 َأَو َلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

ُْم ال َيْرِجُعونَ   429 َوَحراٌم َعىل َقْرَيٍة َأْهَلْكناها َأّنَّ

ا َكلَِمٌة ُهوَ   429 ُيْبَعُثونَ قائُِلها َوِمْن َورائِِهْم َبْرَزٌخ إىِل َيْوِم  َحّتى إِذا جاَء َأَحَدُهُم املَْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعيلِّ َأْعَمُل صاحِلًا فِيام َتْركُت َكاّل إِّنَّ

نّا َأَمتَّنَا اْثنََتنِي َوَأْحَيْيَتنَا اْثنََتنِي َفاْعرَتَ   431 ْفنا بُِذُنوبِنا َفَهل إىِل ُخُروٍج ِمْن َسبيلٍ قاُلوا َربَّ

 431 لَّ َسفينٍَة َغْصباً َوكاَن َوراءهم َملٌِك َيأُخُذ كُ 

امواِت َو َمْن  وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ  432 يِف االَ َْرضَوُنِفَخ يِف الص 

ِْم َينْ  وِر َفإِذا ُهْم ِمَن االَ َْجداِث إىِل َرهبِّ  432 ِسُلونَ َوُنِفَخ يِف الص 

وِرَفَجَمْعناُهْم مَجعاً   432 َوُنِفَخ يِف الص 

وِر َفال َأْنساَب َبْينَُهْم َيْوَمئٍِذ َوال َيتساَءُلونَ   432 َفإِذا ُنِفَخ يِف الص 

 433 آَل فِْرَعوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب  النّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم َتُقوُم الّساعُة َأْدِخُلوا

وِر َفَصِعَق َمْن يِف  امواِت َوَمْن يِف االَ َْرِضإاِلَّمْن شاَء اّللّ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأخرى َفإِذا ُهْم قِياٌم َينْظُرونَ َوُنِفَخ يِف الص   438 السَّ

ِْم َينِْسُلونَ  وِرَفإِذا ُهْم ِمَن االَ َْجداثِإىِل َرهبِّ  438 َوُنِفَخ يِف الص 

نَا اْغِفْر يِل َولِوالَِديَّ َولِْلُموَ ِْمننَي َيْوَم َيُقوُم احِلساُب   439 َربَّ

ٍ ال ُيوَ ِْمُن بَِيْوِم احِلساِب احِلساِب  ُكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكربِّ  440 إيِنِّ ُعْذُت بَِريبِّ َوَربِّ
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ُسوُل َشهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهداَء عىَل النّاسِ   440 لَِيُكوَن الرَّ

ٍة بَِشِهيٍدَوِجْئنا بَِك َعليهَوالِء َشِهيداً   440 َفَكْيَف إِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

َِوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمنْهُ   440 َأَفَمْن كاَن َعىل َبيِّنٍَة ِمْن َرهبِّ

مْ  ْم ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا ِحساهَبُ  441 إِنَّ إَِلْينا إِياهَبُ

 441 َفَلنَْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل إَِلْيِهْم َوَلنََسَأَلنَّ املُْْرَسلني

 441 إِْقَرْأ كِتاَبَك َكفى بِنَْفِسَك اْلَيوَم َعَلْيَك َحِسيباً 

ٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ  ُلوِدِهْم مِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا قاُلوا َأْنَطَقنَا اّللُّ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ يَشْ ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ َوقاُلوا جِلُ  442 َل َمرَّ

ٍء َشِهيدٌ   442 إِنَّ اّللَّ َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِقياَمِة إِنَّ اّللَّ َعليُكلِّ يَشْ

 442 مِلَ َتْكُفُروَن بِآياِت اّللِّ َواّللُّ َشِهيٌد َعىل ما َتْعَمُلونَ 

ٍة َشهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهمْ   443 َوَيْوَم َنْبَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ

ةٍ  كائَِي الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن َوَنَزْعنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ  443 ...َشِهيداً  َوَيْوَم ُيناِدهيِْم َفَيُقوُل َأْيَن رُشَ

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنا بَِك َعىل ه  443 َوالِء َشهيداً َفَكْيَف إِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ًة َوَسطًا لَِتُكوُنوا ُشَهداَء َعىَل  ُسوُلعَلْيُكْم َشِهيداً َوَكذلَِك َجَعْلناُكْم ُأمَّ  443 النّاِس َوَيُكوَن الرَّ

 444 ُقُلوُبُكمْ َولكِْن ُيَواِخُذُكْم باِم َكَسَبْت 

 445 باِم كاُنوا يْعَمُلونَ َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم 

ءٍ   445 قاُلوا َأْنَطَقنَا اّللُّ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ يَشْ

 448 لَِيُقوَم النّاُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َوَأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلكِتاَب َواملِْيزاَن 

ُقوا اّللَّ َحقَّ تُ  َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  449 قاتِهِ يا َأهي 

ُْم  ّنَّ ياطنَِي ُثمَّ َلنُْحِّضَ ُْم َوالشَّ ّنَّ  450 َحْوَل َجَهنََّم ِجثِّي ... َوإِْن ِمنُْكْم إاِلّ واِرُدها كاَن َعىل َربَِّك َحتاًم َمْقِضّياً َفَو َربَِّك َلنَْحرُشَ

مْ  َفها هَلُ ْم َوُيْدِخُلُهُم اجَلنََّة َعرَّ  451 َسَيْهِدهيِْم َوُيْصلَِح باهَلُ

حيم  451 َفاْهُدوُهْم إىِل رِصاِط اجْلَ

ُسوُل َلَوَجُدوا اّللَّ َتوّ  ُم الرَّ ُْم إِْذَظَلُموا َأْنُفَسُهْم جاُءوَك َفاْسَتْغَفروا اّللّ َواْسَتْغَفَر هَلُ  453 ابًا َرِحيامً َوَلْو َأّنَّ

ٌة َوال َا الَِّذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا مِمّا َرَزْقناُكْم ِمْن َقْبِل َأن َيْأيِتَ َيْوٌم ال َبْيٌع فِيِه َوال ُخلَّ  454 َشفاَعٌة َواْلكافُِروَن ُهُم الّظاملُِونَ  يا َأهي 

يِن َحّتى َأتاَنا اْلَيقنُي َفام َتنَْفُعُهْم َشفاَعُة ال ُب بَِيوِم الدِّ  454 ّشافِعنيَ َوُكنّا ُنَكذِّ

ُْم فِْيُكْم  كاُء َلَقْدَتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعنُْكْم ما ُكنُْتْم َتْزُعُمونَ َوما َنرى َمَعُكْم ُشَفعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأّنَّ  454 رُشَ

ُهْم َيتَُّقونَ  ْم َويِلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلَّ  455 َسَيْهِدهيِْم َوُيْصلَِح باهَلُ

مْحُن َوَريِضَ َلُه َقوالً َيْومَ  فاَعُة إاِلَّمْن َأِذَن َلُه الرَّ  455 ئٍِذ ال َتنَْفُع الشَّ

 455 َوال َيْشَفُعوَن إاِلّ ملَِِن اْرَتىض َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ 

اموات ال ُتْغني َشفاَعُتُهْم َشْيئًا إاِلِّمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن اّللُّ ملَِْن َيشاُء َوَيْرىضَوَكْم مِ   455 ْن َمَلٍك يِف السَّ

 461 َفال َتْدُعوا َمَع اّللِّ َأَحداً 

يُكْم بَِربِّ اْلعاملنَيَتاّللِّ إِْن   461 ُكنّا َلِفي َضالٍل ُمبني إِْذ ُنَسوِّ
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 463 َب الُكّفاَر َنباُتهُ َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَج 

ٍة َخرْيًا َيَره َوَمْن يْعَملْ  ًا َيَرهُ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ٍة رَشّ  464 ِمْثقاَل َذرَّ

 465 ُهَو يِف اآلخرِة ِمَن اخلارِسينَ َوَمْن َيْكُفر بِااِل ِيامِن َفَقْدَحبَِط َعَمُلُه وَ 

ُل االَ َْرُض َغرْيَ االَ َْرِض َوالسَّ   468 امواُت َيْوَم ُتَبدَّ

ها لَِيُذوُقوا الْ  ْلناُهم ُجُلودًا َغرْيَ  468 َعذاَب إِنَّ اّللَّ كاَن َعزيزًا َحكِيامً ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

 468 َكاملُْْجِرمنَي ما َلُكْم َكْيَفَتْحُكُمونَ َأَفنَْجَعُل املُْْسلِمنَي 

 470 ْدَرِة املُْنَْتهى ِعنَْدها َجنَُّة املَْْأوىَوَلَقْد َرآُه َنْزَلة ُأْخرى ِعنَْد ِس 

امِء ِرْزُقُكْم َوما ُتوعَ   472 ُدونَ َويِف السَّ

 478 َوما كاَن اّللُّ لُِيِضيَع إِيامَنُكمْ 

 479 َوَجَحُدوا هِبا َواْسَتْيَقنَْتها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلّواً 

 479 َفَلاّم جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفروا بهِ 

 480 ُأولئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم ااِل ِيامنَ 

 480 َوملَّا َيْدُخِل ااِل ِيامُن يِف ُقُلوبُِكمْ 

 480 َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بااِل ِيامنِ 

 481 مْ ُأولئَِك الَِّذيَن َطَبَع اّللُّ َعىل ُقُلوهِبِ 

 481 َخَتَم اّللُّ َعىل ُقُلوهِبِمْ 

ِحس نََّة ُيْرَزُقوَن فِيها بَِغرْيِ  482 اٍب َوَمْن َعِمَل صاحِلًاِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثى َوُهَو ُموَ ِْمٌن َفُأولئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ

ء ما ُقتِْلنا هُهنا  488 َلْو كاَن َلنا ِمنَاالَ َْمِر يَشْ

 490 إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا

 490 َأَفَمْن كاَن ُموَ ِْمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا ال َيْسَتوون

 492 َفقاتُِلوا الَّتي َتْبغي َحّتى َتِفيَء إىِل إِْمِر اّللِّ

 495 نَّ املُْنافِقنَي َلكاِذُبونَ إِذا جاَءَك املُْنافُِقوَن قاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اّللِّ َواّللُّ َيْعَلُم َأنَّك َلَرُسوُلُه َواّللُّ َيْشَهُد إِ 

 496 َمْن َكَفَر بِالّلِهِمْن َبْعِد إِيامنِِه إاِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِااِل ِيامنِ 

ٍء إاِلّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُهْم ُتقاةً ال َيتَِّخِذ املُْوَ ِْمنُوَن اْلكافِريَن َأولِياَء ِمْن ُدوِن املُْوَ ِْمننَي َوَمْن   497 َيْفَعْلذلَِك َفَلْيَس ِمَن اّللِّ يف يَشْ

َبَعنيقُ  ٍة َأَنا َوَمِن اتَّ  501 ْلهِذِه َسبِييل َأْدُعوا إىَِل اّللِّ َعىل َبِصرَيَ
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 105 «االَشياء له سواء علاًم وقدرًة وسلطانًا وملكًا وإحاطةً »

 167 «الذي صدق يف ميعاده وارتفع عن ظلم عباده، وقام بالقسط يف خلقه، وعدل عليهم يف حكمه»

 167 .«وعدل عليهم يف حكمه»

 167 «وقام بالقسط يف خلقه»

 235 .«إّن الدعاء يرّد القضاء، واّناملَومن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق»

 287 «لكنّي أعبده حّبًا له، وتلك عبادة الكرام»

 456 «ُأعطيت مخسًاوُأعطيت الشفاعة، فاّدخرهتا الَ ُّمتي، فهي ملن ال يرشك باّللّ»

 456 .«إّنام شفاعتي الَهل الكبائر من ُأّمتي»

 
 

 فهرست اشعار

 55 (1) االَهرمن ثمّ  باليزدان يقول    =   والرّشّ أعدام فكم قد ضّل من 

ْلِب جا  ْلبي  َسْلُب السَّ  371 َأْدِرجا ُكالً  االحتيـاِج  َسْلــِب  يف    =   َوَوْصُفُه السَّ

 138 مرادي ااِلشارة مأخذ يف    =   بجهة طرف االمتداد 

 376 اهلدى ومسارع يف بطيء وكّل     =   أبا حسن تفديك نفيس ومهجتي 

 376 بضائع ااِلله ذات يف املدح وما    =   أيذهب مدحي واملحبني ضائعًا 

 376 عراك خري يا القوم نفوس فدتك    =   فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع 

 376 بائع خري يا ثم شار خري ويا    =   بخامتك امليمون يا خري سيد 

 376 الرشائع حمكامت يف وبيَّنها    =   فأنزل فيك اّللّ خري والية 
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