


يف رحاب العقيدة



الك��ت���اب: في رحاب العقيدةا�س����م 

م���رك���ز ن�����ون ل��ل��ت��األ��ي��ف وال��ت��رج��م��ةاإع�����������������������������داد:

الثقافّيةن�������������������������ش������������ر: الإ�شالمّية  المعارف  جمعّية 

الطب����ع: 1434 ه� - 2013م.ت�اري����خ 



يف رحاب العقيدة

سلسلة المعارف اإلسالمّية

اإعداد





5

ا
فل

ره
س

الفهرس

5 ............................................................... الفهر�س

15 ............................................................. المقّدمة

17 .................................... الدر�س الأّول:الإيمان باهلل تعالى 

مقّدمة.................................................................................. 19

19 ................................. �الإيمان بوجود �هلل تعالى بديهّي ال يحتاج �إلى دليل

�لفطرة دليل على وجود �هلل تعالى.................................................... 20

�أدّلة وجود �هلل تعالى................................................................... 21

21 ................................................................. 1- برهان الفقر

2- ا�شتحالة وجود المعلول بال عّلة............................................... 22

23 ............................................................ �لكون �آية تدّل على �لخالق

29 ............................................... الدر�س الثاني:التوحيد

31 ..................................................Rلتوحيد �أ�سا�س دعوة �الأنبياء�

معنى �لتوحيد.......................................................................... 31

31 ........................................................................ مر�تب �لتوحيد

31 ................................................ المرتبة الأولى التوحيد في الذات 

32 ............................................. المرتبة الثانية التوحيد في الخالقية

المرتبة الثالثة التوحيد في الربوبية.............................................. 33

المرتبة الرابعة التوحيد في العبادة.............................................. 35



6

دة
ي��
عق

سر
ب 

��ا
ح
ر
ي 

ف��

39 ...................................... الدر�س الثالث:�صفات اهلل تعالى

42 .................................................................. من �ل�سفات �لثبوتية

45 ................................................................... من �ل�سفات �ل�سلبية

51 ................................................. الدر�س الرابع:العدل

53 ................................................................................ �لمقدمة

53 ........................................................................... �الأمر بالعدل

54 ........................................................................... دو�عي �لظلم

55 ................................................................ معالم عد�لة �هلل تعالى

�لظلم في �لقر�آن �لكريم............................................................... 56

56 ................................................................. 1- ل يظلم اأحدًا

2- الظلم من النف�س............................................................. 57

57 ................................................................. 3- ذّم الظالمين

4- اإبلي�س والظالمون............................................................. 58

61 ..................................... الدر�س الخام�س:الجبر والختيار

63 ................................................................................ �لمقّدمة

63 ................................................................. �لجبر عند �لم�سركين

�العتقاد بالجبر عند بع�س �لم�سلمين................................................ 64

�لرّد عليهم.............................................................................. 65

عقيدة �ل�سيعة بين �لجبر و�لتفوي�س................................................. 65

عقيدة �لجبر و�ل�سيا�سة................................................................ 67

68 ................................................ ال�شّر في انتهاج هذه ال�شيا�شة هو

71 ............................... الدر�س ال�صاد�س:فل�صفة ال�صرور والآّفات

73 ................................................................................ �لمقّدمة

توّهم �ل�سّر و�لخير..................................................................... 73

75 ................................................................. �لم�سائب و�البتالء�ت

1- اأ�شا�س الم�شائب............................................................. 75

2- م�شائب الكافرين............................................................ 75



7

ا
فل

ره
س

76 ....................................................................... �بتالء �لموؤمنين

1- البالء هو امتحان واختبار.................................................... 76

77 ....................................................... 2- البتالء تاأديب للموؤمن

77 ............................................... 3- البتالء تطهير لذنوب الموؤمن

77 ........................................................ 4- البتالء رفع للدرجات

81 ................................................ الدر�س ال�صابع:النبّوة

�لغاية من خلق �الإن�سان................................................................ 83

84 ................................................................. �الأنبياء وتحّقق �لغاية

84 ....................................................... R الإيمان بجميع �الأنبياء�

85 .............................................................Rفو�ئد بعثة �الأنبياء

86 .................................................................... R دور �الأنبياء

87 ....................................................................... 1- التعليم

2- التب�شير والإنذار.............................................................. 87

87 ..................................................... 3- الدعوة لعبادة اهلل تعالى

4- اإخراج النا�س من الظلمات اإلى النور......................................... 87

87 ................................................... 5- ال�شهادة على اأعمال العباد

87 ......................................................... 6- اإبالغ الر�شالة للنا�س

88 ............................................................ 7- الحكم بين النا�س

88 ............................................................... 8- الأ�شوة الح�شنة

88 .................................................................R سفات �الأنبياء�

�لع�سمة................................................................................. 88

1- الدليل على الع�شمة.......................................................... 89

89 ............................................................... 2- اأنحاء الع�شمة

3- المع�شوم غير مجبور على ترك المع�شية.................................... 90

ة........................................ 93 الدر�س الثامن: النبّوة الخا�صّ

مقّدمة.................................................................................. 95

96 ...................................................
P

�لدليل على نبّوة نبّي �الإ�سالم 

98 ............................................................
P

معجز�ت نبّي �الإ�سالم 



8

دة
ي��
عق

سر
ب 

��ا
ح
ر
ي 

ف��

98 .............................................................. �لقر�آن �لمعجزة �لخالدة

99 ......................................................................... �لنبّوة �لخاتمة

103 .............................................. الدر�س التا�صع:الإمامة

105 ............................................................................... �لمقّدمة

106 ........................................................................ مفهوم �الإمامة

�الإمامة ��ستمر�ر للنبّوة............................................................... 106

107 ............................................................ من يختار �الإمام Q؟

108 .............................................................Q لن�ّس على �الإمام�

109 ...............................................R لن�ّس على �الأئّمة �الثني ع�سر�

الدر�س العا�صر:معرفة الإمام ......................................... 115

117 ............................................................................ تمام �لدين

�الإمامة �أ�سا�س ��ستمر�ر �الإ�سالم...................................................... 117

118 ................................. �الإمامة �سمانة �لتطبيق �ل�سحيح الأحكام �الإ�سالم

119 .......................................... �الإمامة �سمان وحدة �لم�سلمين ونظامهم

معنى �لمعرفة......................................................................... 120

120 ........................................................Rلتق�سير في معرفتهم�

الدر�س الحادي ع�صر:الع�صمة........................................ 125

ما هي �لع�سمة؟....................................................................... 127

127 .................................................................. �لع�سمة عن �لذنوب

�لع�سمة عن �لخطاأ و�ال�ستباه........................................................ 128

130 ......................................................................... من�ساأ �لع�سمة

130 ....................................................................... 1 - العلم

130 ...................................................................... 2 - التقوى

هل �الإمام مجبور على ترك �لمع�سية؟.............................................. 131

الدر�س الثاني ع�صر:الولية التكوينية................................ 137

معنى �لوالية �لتكوينية............................................................... 139

�لوالية �لتكوينية في �لقر�آن �لكريم................................................. 139

140 ......................................................... �الأدلة على �لوالية �لتكوينية



9

ا
فل

ره
س

141 ..........................................Rثبوت هذه �لوالية الأئّمة �أهل �لبيت

1 - عندهم علم الكتاب......................................................... 141

142 ...................................... R2 - يقدرون على معجزات الأنبياء

3 - قدرتهمR على ما يريدون............................................. 142

ل.......................................... 147 الدر�س الثالث ع�صر:التو�صُّ

149 ........................................................................ ل؟ ما هو �لتو�سُّ

149 ........................................................................ ت�سريع �لتو�ّسل

150 ........................................................................... �أدّلة �لتو�ّسل

بمن نتو�ّسل؟........................................................................... 152

152 ..................................................... 1 - التو�ّشل بالقراآن الكريم

153 .................................... Rواأهل بيته 
P

2- التو�ّشل بالر�شول 

157 ........................................ الدر�س الرابع ع�صر:ال�صفاعة

159 ...................................................................... ما هي �ل�سفاعة؟

160 ......................................................... ما هو �لدليل على �ل�سفاعة؟

الآيات القراآنية.................................................................. 160

161 .............................................................. الأحاديث ال�شريفة

من هم �ل�سفعاء؟...................................................................... 162

162 ............................................................... 1 - الأنبياء عاّمة

2 - العلماء...................................................................... 162

162 .................................................................... 3 - ال�شهداء

162 ............................................................ 4 - الإن�شان الموؤمن

من �ّلذي تناله �ل�سفاعة؟............................................................. 163

163 .............................................................. 1 - �شّحة العقيدة

164 ................................................. 2 - عدم ال�شتخفاف بال�شالة

�أّيها �لموؤمن ال تغتّر................................................................... 164

169 ....................................... الدر�س الخام�س ع�صر:الرجعة

معنى �لرجعة.......................................................................... 171

171 ............................................................ �الآيات �لد�ّلة على �لرجعة



10

دة
ي��
عق

سر
ب 

��ا
ح
ر
ي 

ف��

174 ......................................................... �لرو�يات �لد�ّلة على �لرجعة

�لرجعة في �الأدعية و�لزيار�ت........................................................ 176

177 .................................................................. زمان حدوث �لرجعة

178 ............................................................... ما هي �أهد�ف �لرجعة؟

178 ..........................
|

- الرجوع لن�شرة الإمام �شاحب الع�شر والزمان

 - رجوع بع�س الموؤمنين لالقت�شا�س والثاأر من قاتليهم........................ 178

179 .................................................................. من �ّلذين يرجعون؟

179 ................................................................ رجوع عاّمة �لموؤمنين

179 ....................................... ين من �لموؤمنين و�لكافرين رجوع قوم خا�سّ

179 .........................................................Qرجوع �الإمام �لح�سين

180 ........................................Qو�أمير �لموؤمنين 
P

رجوع �لر�سول 

180 ................................................ Rرجوع كّل �الأنبياء و�لمر�سلين

183 ..................... الدر�س ال�صاد�س ع�صر: الموت والحت�صار والبرزخ

تمهيد.................................................................................. 185

185 ........................................................ �لموت في �الأحاديث �ل�سريفة

185 ...................................................................... 1- الج�شر

2- القنطرة..................................................................... 186

186 .......................................................... �لموت �سنٌَّة عامٌة في �لخلق

186 ................................................................ ما هي حقيقة �لموت؟

لماذ� ي�ستوح�س �الإن�سان من �لموت؟................................................. 187

188 ............................................................... ن �سكر�ت �لموت ما يهوِّ

188 ................................................................. 1- �شلة الرحم 

188 ................................................................. 2- بّر الوالدين 

189 ..............................................................  3- ك�شوة الموؤمن 

4- قراءة �شورة الزلزلة......................................................... 189

�لبرزخ.................................................................................. 190

بقاء �لروح �أ�سا�س لالإيمان بالبرزخ................................................... 190

ن �الأرو�ح في �أبد�ن مثاليَّة........................................................ 191 تكوُّ



11

ا
فل

ره
س

191 .......................................................................... �سغطة �لقبر

192 .......................................................... �لُمنجيات من �َسغَطِة �لَقبر

192 .........................................................  1- قراءة �شورة الن�شاء

192 ....................................................... 2- قراءة �شورة الزخرف

193 ........................................................... 3- قراءة �شورة القلم

4- �شالة الليل.................................................................. 193

5- الدعاء ...................................................................... 193

193 ...................................................................... �ل�سوؤ�ل في �لقبر

194 ....................................................... ما يدخل مع �الإن�سان في قبره

194 .............................................................. ما ينفع �لميِّت في قبره

199 ............. الدر�س ال�صابع ع�صر: الخروج من القبر و�صحائف الأعمال

تمهيد.................................................................................. 201

202 ............................................................ �لفرق بين �لح�سر و�لن�سر

202 ............................................................................ من يح�سر؟

203 .................................................................. الأزواج الثالثة

�سحائف �الأعمال...................................................................... 204

205 ................................................................ �سفة �سحيفة �الأعمال

1- الدّقة في الإح�شاء.......................................................... 205

206 ............................................................. 2- الحّجة القاطعة

3- �شموله للح�شنات ولل�شيئات.................................................. 206

كيف يرى �الإن�سان عمله؟............................................................. 207

هو موقف ال يذكر فيه �أحٌد �أحد�ً..................................................... 207

208 ...................................... حّب �أهل �لبيت R نافع في ذلك �لموقف

208 ..................................................................... كتاب لالأمم �أي�ساً

213 ..................... الدر�س الثامن ع�صر:الميزان وال�صراط والمر�صاد

215 ................................................................................ �لميز�ن

ميز�ن �أم مو�زين؟..................................................................... 216

217 ............................................................ �لميز�ن �لدنيوّي لالإيمان

ما هي �الأعمال �لثقيلة في �لميز�ن؟................................................. 217



12

دة
ي��
عق

سر
ب 

��ا
ح
ر
ي 

ف��

217 ..................................
P

1- ال�شهادة بوحدانية اهلل ونبّوة الر�شول 

217 .............................................................. 2- ذكر اهلل تعالى

218 ........................................
P

3- ال�شالة على محّمد واآل محّمد 

218 ........................................................
P

4- حبُّ النبي واآله 

5- ح�شن الخلق................................................................. 218

218 ................................................................ 6- مداد العلماء

219 ..................................................................  �ل�سر�ط و�لمر�ساد

�سر�ط في �لدنيا و�آخر في �الآخرة................................................... 219

ما هي حقيقة �ل�سر�ط؟.............................................................. 221

221 .................................................................. �ل�سر�ط ممرٌّ حتميٌّ

ما بين �سر�ط �لدنيا و�الآخرة........................................................ 222

222 ................................................................. مو�قف على �ل�سر�ط

227 .................... الدر�س التا�صع ع�صر:محكمة الآخرة ويوم الح�صاب

يوم �لقيامة............................................................................ 229

230 ...................................................... �لحاكم و�لقا�سي هو �هلل تعالى

230 ..................................................................... �سفة حكمه تعالى

230 .............................................................. 1- العدل المطلق 

231 ................................................... 2- ل محاباة ول اأن�شاب تنفع

231 ....................................................... 3- حكمه ل يقبل النق�س

�ل�سهود................................................................................. 232

1- ال�شاهد الأّول اهلل �شبحانه .................................................. 232

232 ...................................R 2- ال�شاهد الثاني الأنبياء والأو�شياء

233 .......................................... 3- ال�شاهد الثالث الأع�شاء والجوارح

233 ..................................................... 4- ال�شاهد الرابع المالئكة

234 .......................................... 5- ال�شاهد الخام�س �شحيفة الأعمال

6- ال�شاهد ال�شاد�س الأر�س .................................................... 234

235 ................................................................ �ل�سرعة في �لمحاكمة

235 ................................................................................. �لمّتهم

 �أر�س �لمحكمة........................................................................ 236



13

ا
فل

ره
س

236 ............................................... من مو�قف �لقيامة �لمهولة �لح�ساب

�أنو�ع �لح�ساب و�أ�سناف �لمحا�سبين.................................................. 237

238 ......................................................................... �لح�ساب دقيق

238 ............................................... �لم�سائل �ّلتي ُي�ساأل عنها يوم �لقيامة

239 .......................................R 1- العمر والمال وحّب اأهل البيت

239 ..................................................................... 2- ال�شالة

3- الحوا�ّس وا�شتعمالها......................................................... 239

239 ....................................................................... 4- الَدْين

240 ........................................................... 5- الحقوق والمظالم

243 ...................................... الدر�س الع�صرون:  الجّنة والنار

245 ........................................................................... معنى �لجنَّة

�لو�سف �لعام للجنَّة................................................................... 245

ال تفنى وال تبيد....................................................................... 246

246 ........................................................................... نعيم مح�س

247 ........................................................................... �أبو�ب �لجّنة

247 .......................................................................... درجات �لجنَّة

248 ............................................................................ �أنو�ع �لجنَّة

248 ............................................................ طعام �أهل �لجّنة و�سر�بهم

248 .................................................................. �أنهار �لجنَّة وعيونها

�لنعم �لروحيَّة......................................................................... 249

249 ............................................................................ �سفة جهّنم

�أو�ساف جهّنم في �لقر�آن �لكريم..................................................... 250

250 ....................................................................... 1- جهنَّم

250 ........................................................................ 2- �شقر 

250 ...................................................................... عير 3- ال�شَّ

4-الجحيم...................................................................... 250

251 ..................................................................... 5- الحطمة

6- لظى......................................................................... 251

251 ...................................................................... 7- الهاوية



14

دة
ي��
عق

سر
ب 

��ا
ح
ر
ي 

ف��

251 ................................................................. �أبو�ب جهنَّم ودركاتها

�أنو�ع �لعذ�ب في جهنَّم................................................................ 252

252 ......................................................... و�سف باالإجمال لعذ�ب �لنَّار

طعام �أهل �لنَّار و�سر�بهم.............................................................. 253

254 ........................................................................ لبا�س �أهل �لنَّار



15

لا
دم
ّق

سر

�لحمد هلل رب �لعالمين و�سلى �هلل على �سيدنا محمد و�آله �لطاهرين

الإن�شان هو اأهّم مو�شوٍع نال اهتمام المدار�س الفكرّية بمختلف توّجهاتها لأّنه 

محور الخلقة في الحياة الّدنيا. فقد تناولت هذه المدار�س كيانه بالبحث والّتحليل 

م���ن جميع الّنواحي، مثل كيفّية خلقت���ه وحدود قدرته ومكامن �شخ�شّيته ومكانته 

ف���ي عالم الخلقة و�شلته بالآخرين واأبع���اده الوجودّية وحقيقة الكمال الذي ياأخذ 

فق ال�شعادة المن�شودة. اإل اأّن اأهّم مو�شوع ُيطرح على طاولة البحث هو  
ُ
بيده اإلى اأ

معرفة مكانة الإن�شان وقيمته الحقيقّية، وحقيقة الكمال المن�شود الذي من �شاأنه 

اأن ي�ش���ع الإن�شان في موقعه ال���ذي ي�شتحّقه، وبالتالي ي�شمن له ال�شعادة وبلوغ بّر 

الأمان، والمدخل لهذا  العالم يبداأ من المعرفة العقائدية ال�شحيحة، والعتقاد 

الرا�شخ بالعقيدة الإ�شالمية.  

ول يختل���ف اثن���ان ف���ي اأّن مفاهيم كت���اب اهلل تعال���ى وتعاليم دينن���ا الحنيف 

توؤّك���د عل���ى عدم وج���ود اأّي تعار�ٍس بين مكان���ة الإن�شان وعظم���ة خالقه، وكذلك 

ن�شتله���م منه���ا عدم وج���ود ت�شارٍب بي���ن محورّي���ة اهلل تعالى في الك���ون وكرامة 

الإن�ش���ان وبلوغه الكم���ال المن�شود؛ وبالطبع فاإّن اّدعاء هك���ذا تعار�ٍس اأو ت�شارٍب 

مرفو����سٌ جملًة وتف�شياًل، بل الواقع اأّن اأوامر اهلل تعالى وتعاليم ال�شريعة برّمتها 

المقّدمة



تن�ش���ّب على هداية الإن�ش���ان و�شمّو �شخ�شّيت���ه، اأي اإّنه عّز وج���ّل قد جعل جميع 

القوانين والأحكام ال�شرعّية تتمحور حول الإن�شان و�شعادته وم�شالحه الحقيقّية. 

ف���اهلل خلق اب���ن اآدم ويعلم بجميع اأبع���اده الوجودّية وطاقات���ه الكامنة ومتطّلباته 

وم�شالح���ه، ل���ذا حا�شى ل���ه اأن يغفل عنه، حيث ل���م يترك جانبًا م���ن كيان هذا 

المخلوق اإل و�شاقه نحو ال�شراط القويم. فال�شريعة المقّد�شة التي تقود الإن�شان 

نح���و الهدى، ل تتاأّثر باأّية عوامل باطنّي���ة، مثل الم�شالح ال�شخ�شّية والمعتقدات 

والميول الذاتّي���ة والمحدودة، اأو خارجّية مثل الم�شال���ح الجتماعّية والتوّجهات 

الجماعّي���ة والعوامل البيئّية ومختلف ال�شغوط الت���ي يتعّر�س لها الإن�شان؛ لذلك 

لي�س هناك اأّي عامٍل يوؤّثر على الت�شريع الذي يتمحور حول تلبية حاجات الإن�شان 

و�شوقه نحو الكمال المن�شود.

ونح���ن اإذ نقّدم هذا الكتاب )في رحاب العقيدة(  نبتغي منه تقديم مجموعة 

م���ن المفاهيم العقائدية القراآنية وغيره���ا، لتكون كمدخل مفاهيمي ل�شل�شلة من 

الدرا�ش���ات الأخرى، ويقّدم الفائدة العملية والعلمي���ة في نف�س الوقت لكل باحث 

عن الكمال المن�شود.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى بديهّية وجود �هلل تعالى. 1-

�أن ي�ستدل بدليل �لفطرة على وجود �هلل تعالى. 2-

�أن ي�ستدل بدليل �لعّلّية على وجود �هلل تعالى. 3-

�أن ي�ستدل بخلق �لكون على وجود �هلل تعالى. 4-

الدرس األّول

اإليمان باهلل تعالى 
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مقّدمة

ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q في نهج البالغة: »�أّول �لدي���ن معرفته ]�هلل[ وكمال 

.
معرفته �لت�سديق به وكمال �لت�سديق به توحيده وكمال توحيده �الإخال�س له«)1)

اإّن الط���رق اإلى معرفة اهلل تعالى كثيرة، كما قيل اإّن ال�شبل اإلى اهلل بعدد الخالئق 

بل اإّن الطرق اإلى اهلل بعدد اأنفا�س الخالئق حيث يقول ال�شاعر:

ت��������������دّل ع������ل������ى اأّن����������������ه واح��������دوف����������ي ك����������ّل �������ش������ي ء ل��������ه اآي��������ة

ونح���ن هنا نذكر بع����س الأدّلة القراآنية لأ�ش���ول العقائد الإ�شالمي���ة ون�شيء على 

بع�س الأدّلة اّلتي لها ارتباط بالآيات القراآنية.

اإليمان بوجود الله تعالى بديهّي ال يحتاج إلى دليل

قب���ل اأن نب���داأ بالحديث عن بع�س الأدّل���ة على وجود اهلل تعالى م���ن خالل القراآن 

الكريم، ُنلفت اإلى اأّن القراآن الكريم يوؤّكد حقيقة اأّن وجود اهلل اأمر بديهّي ل �شّك فيه، 

.
(2(

ومن ذلك قوله تعالى: {ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈۈ}

)1)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، الخطبة:1.
)2)   �شورة اإبراهيم، الآية: 10.
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اإل اأن���ه رغ���م و�شوح وج���ود اهلل وبداهته قد و�ش���ع القراآن الكريم اأم���ام من يريد 

معرفة اهلل عن طريق التفّكر والتعّقل اأدّلة وبراهين لإزالة جميع ال�شكوك والحتمالت 

من الذهن والنف�س. من اأهم هذه الأدلة الفطرة.

الفطرة دليل على وجود الله تعالى

يذهب اأكثر المف�شرين اإلى اأّن فطرية الإيمان باهلل تعالى اأمر يمكن ا�شتفادته من 

ح اأّن العتقاد بوج���ود اهلل تعالى فطرّي لدى الإن�شان  الآي���ات القراآني���ة، اأي اأّنها ت�شرِّ

اأي اأّن الإيم���ان به �شبحانه وتعالى عن���د الإن�شان ك�شائر الغرائز المتاأ�شّلة في النف�س. 

فكما يحّب الإن�شان الخير فطريًا اأو يكره ال�شّر كذلك، يحّب اأن يبحث عن اهلل ويوؤمن 

به فطريًا.

يق���ول تعال���ى: {ڭ ڭ ڭ      ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 

.
(1(

ۅ ۉ   ۉې ې ې ې ى ى ائ            ائ ەئ}
ففي هذه الآية لم يجعل م�شاألة معرفة اهلل والإيمان به فقط اأمرًا فطريًا بل و�شف 

الدين بكونه فطريًا.

نع���م لي�س معنى فطرية الإيمان ب���اهلل تعالى اأن يكون الإن�ش���ان بال�شرورة متوّجهًا 

اإل���ى اهلل دائم���ًا ملتفتًا اإلي���ه في جميع حالت���ه، اإذ رّب عوامل تت�شّبب ف���ي اإخفاء هذا 

الإح�شا�س في خبايا النف�س، وتمنع وتحجب الفطرة عن اكت�شاف وجود الخالق تعالى، 

وعندما يرتفع ذلك الحجاب، فاإذا به ي�شمع نداء الفطرة.

فعندم���ا تقع لالإن�شان ح���وادث خطيرة كهجوم الأمواج العاتي���ة على �شفينة 

دها بال�شقوط  يركبه���ا ف���ي عر�س البحر اأو ح�شول عطل فنّي في الطائ���رة يهدِّ

اأو م���ا اإل���ى ذلك، نراه يتوّجه من فوره وب�شورة تلقائي���ة فطرية اإلى اهلل تعالى، 

)1)   �شورة الروم، الآية: 30.
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 ب���ال حاجة اإلى اإعطائه درو�ش���ًا ا�شتدللية على وج���ود اهلل تعالى. يقول تعالى: 

{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ 

گ  گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڎڈ 

.
(1(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ      ں}

ويقول تعال���ى: {ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

.
(2(

ڦ ڦ   ڦ ڄ}
وكذل���ك يق���ول تعال���ى: {ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ   ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ 
ث عن  ، اإل���ى غير ذلك من الآي���ات اّلتي تتحدَّ

(3(
ۇ ۇ ۆ    ۆ}

ه���ذا   المعن���ى.

أدلّة وجود الله تعالى

برهان الفقر:1 1 

{ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے   ۓ ۓ ڭ   ڭ 
.

(4(
ڭ ڭ    ۇ}

ل ريب اأّن فقر ال�شيء دليل قاطع على احتياجه اإلى »غنّي قوّي« يزيل حاجته، من 

هنا ل بّد اأن يكون لهذا الكون باأ�شره غنّي اأفا�س عليه الوجود.

اإّن الظواه���ر الكونية من الذّرة اإلى المج���ّرة اأي ال�شماوات والأر�س وما فيهما هي 

)1)   �شورة يون�س، الآيتان:22 و 23.
)2)   �شورة العنكبوت، الآية: 65.

)3)   �شورة يون�س، الآية: 12.
)4)   �شورة فاطر، الآيات: 15 � 17.
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جم���ادات فقي���رة في ذاته���ا، لم تكن ثّم ُوج���دت فهي م�شبوقة بالع���دم، فلكي توجد ل 

ب���ّد م���ن موجد لها لأّنه���ا ل يمك���ن اأن توجد نف�شه���ا بنف�شها. وهذا الموج���د لها ل بّد 

واأن يك���ون غنيًا عنده القدرة على اإيجادها ويخرجها م���ن العدم اإلى الوجود. وكذلك 

الإن�شان يدخل �شمن هذه القاعدة، فاإّنه في ذاته فقير لي�س غنيًا اأي ل يقدر اأن يوجد 

نف�ش���ه بنف�شه بل يحت���اج اإلى قوة اأكبر منه توجده، لذل���ك يقول تعالى: { ۀ ہ 

ز القراآن الكريم في موا�شع  . وق���د ركَّ
(1(

ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے}
متعّددة على �شفة »�لغنّي« في الذات الإلهية المقد�شة بحيث يمكن اعتبار ذلك اإ�شارة 

�شمني���ة اأو �شريح���ة اإلى هذا البره���ان، اأي برهان الفقر، ومن ه���ذه الآيات: {ۇئ 

 اإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
(2(

ۆئ ۆئ ۈئ}

 ا�صتحالة وجود المعلول بال عّلة: 12 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  {ڤ  تعال���ى:  يق���ول 

. ه���ذه الآيات 
(4(

، {ھ ھ ے ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}
(3(

ڃڃ ڃ ڃ چ}
وما بعدها تطرح ت�شاوؤلت واحتمالت حول مبداأ الإن�شان وعّلة وجود العالم:

اأ- اأن تكون الكائنات الب�شرية قد وجدت بال عّلة و�شبب بمعنى اأن تكون قد وجدت 

�شدفة، وم���ن تلقاء نف�شها. وقد طرح هذا ال�ش���وؤال في قوله تعالى: {ڤ ڤ 

ڤ   ڤ ڦ }.
ب- اأن تكون هي الخالقة لنف�شها وهي ال�شانعة لذاتها اأي اأوجدت نف�شها بنف�شها 

واإلى هذا الحتمال اأ�شارت جملة {ڦ ڦ ڦ}.

)1)   �شورة فاطر، الآية: 15.
)2)   �شورة محمد، الآية: 38.

)3)   �شورة الطور، الآيتان: 35 � 36.
)4)   �شورة الطور، الآية: 43.
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هذه هي الحتمالت وهي وا�شحة البطالن:

�أّم���ا بط���الن �الحتمال �الأول: لبداه���ة اأّن لكّل ظاهرة وح���ادث ومعلول؛ موِجدًا 

ومحِدث���ًا وِعّلة، ه���ذا ما يحكم به العق���ل ال�شليم، ولو اّدعى اأحد وق���وع معلول بال عّلة 

ل�شخر منه العقالء.

�أم����ا بط����الن �الحتمال �لثان����ي: فهو كذلك بديهّي البط���الن. لأّن معنى قولك 

)خل���ق ال�شيء نف�شه( هو اأن يك���ون ال�شيء موجودًا قبل ذلك ليت�شّنى له خلق نف�شه. 

ومعن���ى هذا: توّقف ال�شيء وتقّدمه على نف�ش���ه، اأي اأن يكون  موجودًا قبل اأن يوجد 

وه���و اأمر م�شتحيل اأي�شًا وفاق���د ال�شيء ل يعطيه، وقد فر����س فاقدًا للوجود فكيف 

يهبه؟

الكون آية تدّل على الخالق

يقول اهلل تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 
. ف���ي هذه الآي���ة الكريمة وفي غيرها الكثير 

(1(
ڃ ڃ ڃ چ چ}

من الآيات، يلفت القراآن الكريم نظرنا اإلى ظاهرة الحياة وع�شرات )بل مئات واآلف( 

العوام���ل الخفية والبارزة اّلتي �شاعدت على وجود ظاه���رة الحياة على هذا الكوكب، 

وكاأّنها تقول: هل يمكن اجتماع كّل هذه العوامل وال�شرائط بمح�س الم�شادفة، ودون 

وجود خالق هو اّلذي اأوجدها ورّتبها ونّظمها؟

ة وعلى قط���ر خا�ّس بحيث تج���ذب بها المياه  لق���د ُخلق���ت الأر�س بجاذبّي���ة خا�شّ

والهواء نحو مركزها وتحافظ عليها.

)1)   �شورة البقرة، الآية: 164.
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فلو اأّن قطر الأر�س كان ربع قطرها الفعلّي لعجزت جاذبيتها عن الحتفاظ بالماء 

والهواء على �شطحها ولرتفعت درجة الحرارة اإلى حدِّ الموت.

ولو اأّن الأر�س بعدت عن ال�شم�س بمقدار �شعف ما هي عليه الآن لنخف�شت درجة 

حرارته���ا )الأر����س( اإلى رب���ع حرارتها الحالي���ة، ولت�شاعف طول م���ّدة ال�شتاء فيها، 

ولتجّمدت كّل الأحياء فيها.

ول���و نق�ش���ت الم�شافة بين الأر����س وال�شم�س اإل���ى ن�شف ما هي علي���ه الآن لبلغت 

الح���رارة اّلتي تتلّقاها الأر�س اأربعة اأمث���ال، ولآلت الف�شول اإلى ن�شف طولها الحالّي 

ول�شارت الحياة على �شطح الأر�س غير ممكنة.

مثاًل: تدور الأر�س حول نف�شها في كّل 24 �شاعة دورة واحدة، وهي في دورتها هذه 

ت�شي���ر ب�شرعة األف ميل ف���ي ال�شاعة. فلو تناق�س ذلك )اأي بل���غ مقدار �شرعتها مائة 

مي���ل في ال�شاعة مثاًل( لت�شاعف طول الليالي والأيام اإلى ع�شرة اأ�شعاف ما هي عليه 

الآن، ولأحرق���ت �شم�س ال�شي���ف بحرارتها الملتهبة كّل النباتات ف���ي الأيام الطويلة، 

ولجّمدت برودة الليال���ي الطويلة من جانب اآخر كّل البراعم والنباتات ال�شغيرة. ولو 

اأّن �شع���اع ال�شم����س الوا�شل اإلى الأر�س تناق�س اإلى درج���ة الن�شف مّما هو عليه الآن 

لهلك���ت جميع اأحياء الأر�س من فرط الب���رد. ولو ت�شاعف هذا المقدار لمات كّل نبت 

بل لماتت نطفة الحياة وهي في بطن الأر�س، من �شّدة الحرارة.

اإل���ى غي���ر ذلك من الأمثلة الكثيرة جّدًا، اّلتي تدّل عل���ى �شرورة وجود الإله العليم 

.(1(
ر المنّظم، وتنفي وجود الكون م�شادفة الحكيم المدبِّ

)1)   انظر: نفحات القراآن، نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج 2، �س 184 وما بعدها.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

 الإيم���ان بوجود اهلل تعالى بديهّي ل يحتاج اإلى دلي���ل وهذا ما اأّكده القراآن الكريم  1-

{ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ}.

الفط���رة دليل على وجود اهلل تعالى، واأّن الإيمان ب���ه ك�شائر الغرائز المتاأ�شلة في  2-

النف�س كحّب الخير وكره ال�شّر.

الفقر هو دليل قاطع على الحاجة اإلى غنّي قوّي يزيل هذه الحاجة باإفا�شة الوجود  3-

عليها وما تحتاجها.

الك���ون اآية تدّل على الخالق يقول تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  4-

پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اذكر من القراآن الكريم دليل الفطرة على وجوده تعالى. 1-

ك الفطرة وت�شغو عند الإن�شان؟ 2- متى تتحرَّ

كيف يكون الفقر دلياًل على وجود اهلل تعالى؟ 3-

اذكر الت�شاوؤلت والحتمالت حول مبداأ الإن�شان وعلة وجوده. 4-

كيف ت�شتدّل على وجود اهلل تعالى من خالل خلق الكون؟ 5-
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للمطالعة

معرفة اهلل 

وروى ال�شّدوق في كتاب التوحيد عن مولنا اأبي الح�شن الر�شا Q اأّنه بعث اإليه 

الماأمون فاأتاه فقال بنو ها�شم يا اأبا الح�شن ا�شعد المنبر فان�شب لنا علمًا نعبد اهلل 

عليه، ف�شعد �شلوات اهلل عليه وقعد ملّيًا ل يتكّلم مطرقًا ثّم انتف�س انتفا�شة وا�شتوى 

قائمًا وحمد اهلل واأثنى عليه و�شّلى على نبّيه واأهل بيته ثّم قال: اأّول عبادة اهلل معرفته 

واأ�ش���ل معرفته توحيده ونظام توحي���ده نفي ال�شفات عنه ب�شهادة العقول اأّن كّل �شفة 

ومو�ش���وف مخلوق، و�شهادة كّل مخلوق اأّن له خالقًا لي�س ب�شفة ول مو�شوف، و�شهادة 

كّل �شفة ومو�شوف بالقتران و�شهادة القتران بالحدث و�شهادة الحدث بالمتناع من 

الأزل الممتنع من الحدث فلي�س اهلل من عرف بالت�شبيه ذاته ول اإياه وّحد من اكتنهه، 

ول حقيقته اأ�شاب من مثّله، ول به �شدق من نهاه، ول �شمد �شمده من اأ�شار اإليه، ول 

اإّياه عنى من �شّبهه، ول له تذّلل من بّع�شه، ول اإّياه اأراد من توهّمه، كّل معروف بنف�شه 

م�شن���وع، وكّل قائم في �شواه معلول ب�شنع اهلل ي�شتدّل عليه، وبالعقول يعتقد معرفته، 

وبالفط���رة تثبت حّجته خلق اهلل الخلق حج���اب بينه وبينهم، ومباينته اإّياهم مفارقته 

اأينّيته���م، وابتداوؤه اإياهم دليل عل���ى اأن ل ابتداء له لعجز كّل مبتدئ عن ابتداء غيره، 

)1) اإّياهم دليل على اأن ل اأداة فيه ل�شهادة الأدوات بفاقة الموؤدين، فاأ�شماوؤه تعبير 
واأدوه

 تحديد لما �شواه. 
(2(

واأفعال���ه تفهيم وذاته حقيقة وكنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره

فق���د جه���ل اهلل من ا�شتو�شف���ه، وقد تعّداه م���ن ا�شتمله، وقد اأخطاأ م���ن اكتنهه، ومن 

ق���ال كي���ف فقد �شّبهه، ومن قال ِلَم فقد عّلله، ومن ق���ال متى فقد وقّته، ومن قال فيَم 

)1)  اأدوه: ف���ي بع����س الكت���ب واأدويته: اأي جعله���م ذوي اأدوات واأع�شاء يحتاج���ون اإليها، دليل على اأّنه لي�س في���ه �شيء منها، واإل 
لحتاج اإليها وهو الغني المطلق.

)2)  غيور: م�شدر بمعنى المغايرة، اأي كونه مغايرًا لما �شواه تحديد له.
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فق���د �شّمن���ه، ومن قال اإلى َم فقد نهاه، ومن قال حّتى فقد غياه، ومن غّياه فقد غاياه 

وم���ن غاياه فقد ج���ّزاأه، ومن جزاأه فقد و�شف���ه، ومن و�شفه فقد األح���د فيه. ل يتغّير 

اهلل بانغي���ار المخلوق كم���ا ل يتحّدد بتحديد المحدود، اأح���د ل بتاأويل عدد، ظاهر ل 

بتاأوي���ل المبا�شر، متجلٍّ ل با�شتهالل روؤية، باطن ل بمزايلة، مباين ل بم�شافة، قريب 

 
(1(

ل بمداناة، لطيف ل بتج�ّشم، موجود ل بعد عدم، فاعل ل با�شطرار، مقّدر ل بجول

فك���رة مدّب���ر ل بحركة، مريد ل بهمامة، �شاء ل بهّمة، مدرك ل بمح�شة �شميع ل باآلة، 

ب�شي���ر ل ب���اأداة، ل ت�شحبه الأوقات ول ت�شمنه الأماك���ن ول تاأخذه ال�ِشنات ول تحّده 

ال�شفات ول تقّيده الأدوات �شبق الأوقات كونه والعدم وجوده والبتداء اأزله.

�سرح �الأ�سماء �لح�سنى )�لمال هادي �ل�سبزو�ري، ج 1، �س 22(

)1)  جول فكرة: اأي ل يحتاج في تقديره وخلقه اإلى جولن الفكر واإعمال التروي.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى معنى �لتوحيد. 1-

د مر�تب �لتوحيد. 2- �أن ُيعدِّ

�أن يذكر معاني كل مرتبة من هذه �لمر�تب. 3-

التوحيد

الدرس الثاني
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Rالتوحيد أساس دعوة األنبياء
رت التعاليم ال�شماوية، وهي  التوحيد هو اأ�شل جميع الم�شائل العتقادية اّلتي ت�شدَّ

تعّد اأ�شا�شًا ل�شائر التعاليم والمعارف الإلهية اّلتي جاء بها الأنبياء  والر�شل.

فالتوحي���د هو اأ�شل من اأ�شول الدين، يجب الإيمان به ومنكره يعتبر كافرًا ويخرج 

عن مّلة الم�شلمين.

معنى التوحيد
التوحي���د هو الأمل الأ�شل من اأ�شول الدين وهو العتقاد باأّن اهلل تعالى واحد اأحد 

ل �شريك له ول �شبيه ول كفو له.

مراتب التوحيد
للتوحيد مراتب عديدة، وي���وؤّدي اإنكارها اإلى الخروج عن الإيمان والإ�شالم، وهذه 

المراتب هي:

المرتبة الأولى: التوحيد في الذات :1 1 

والمراد منه هو اأّنه �شبحانه واحد ل نظير له، فرٌد ل مثيل له، بل ل يمكن اأن يكون

له نظير اأو مثيل.

ويدّل على ذلك قوله �شبحانه: {ٱ     ٻ ٻٻ ٻ پ  پ پ 

ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  
.

(1(
ٹ}

)1)   �شورة ال�شورى، الآية: 11.
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وقوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ 

.
(2(

. وقوله تعالى: {ۆ ۆ ۈ ۈ}
(1(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}
اإل���ى غير ذلك م���ن الآيات الدالة على اأنه تعالى واح���د ل نظير له ول مثيل ول ثان 

ول عدل.

وق���د كف���ر من اّدعى ل���ه �شريكًا اأو مثي���اًل اأو جعله ثالث ثالثة كما ف���ي قوله تعالى: 
 

.
(3(

{ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  ڳ ڳ  ڳ    ڳ}

ول���و كان هلل تعال���ى �شريك لختلَّ  نظ���ام الكون وف�شد ولذه���ب كّل اإله بما خلق كما 

.
(4(

يقول تعالى: {ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ې}

جاء في و�شية اأمير الموؤمنين Q لولده الح�شن Q: »يا بنّي لو كان لربك 

�سري���ك، الأتت���ك ر�سله، ولر�أيت �آثار ملكه و�سلطان���ه، ولعرفت �أفعاله و�سفاته ولكّنه 

. فاإّنه من الطبيعّي ل���و كان هناك �شريك هلل تعالى 
(5(

�إل���ه و�ح���د كما و�س���ف نف�سه...«

لظه���رت اآثاره ولأر�شل الر�ش���ل تب�ّشر به وتدعو اإليه. ومع ع���دم وجود هذه الآثار كيف 

نحكم بوجوده؟ فهذا يدّل على عدم وجود �شريك هلل تعالى. 

المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقية:

والمراد اأّنه لي�س في الوجود خالق اأ�شيل غير اهلل، ول فاعل م�شتقّل �شواه، واأّن كّل 

ات ونجوم وكواكب واأر�س وجبال وبح���ار، وما فيها ومن فيها،  م���ا في الكون م���ن مجرَّ

وكّل ما ُيطلق عليه اأّنه فاعل و�شبب فهي موجودات مخلوقة هلل تعالى، واأّن كّل ما ين�شب 

اإليه���ا من الآثار لي�س لذوات ه���ذه الأ�شباب، واإّنما ينتهي تاأثير هذه الموؤثرات اإلى اهلل 

)1)   �شورة الإخال�س، الآيات: 1 � 4.
)2)   �شورة الزمر، الآية: 4.

)3)   �شورة المائدة، الآية: 73.

)4)   �شورة الأنبياء، الآية: 22.
)5)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، ج3، �س43.
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�شبحان���ه، فجميع هذه الأ�شباب والم�شببات رغم ارتب���اط بع�شها ببع�س مخلوقة هلل، 

بها. فاإليه تنتهي العّلية وال�شببية، فهو عّلة العلل وم�شبِّ

.
(1(

ويدّل على ذلك قوله �شبحانه: {ۀ ہ ہ ہ       ہ ھ ھ ھ}

.
(2(

وقوله تعالى: {ک  ک ک گگ گ  گ ڳ          ڳ ڳ }

.
(3(

وقوله جلَّ وعال: {ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ       ڈ   ژ      ژ}

ڀ    ڀ  ڀ  پپ  پ    پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  {ٱ  �شبحان���ه:  وقول���ه 

 اإلى غير ذلك اآيات كثيرة تدّل على ذلك.
(4(

ڀ}

المرتبة الثالثة: التوحيد في الربوبية:

والم���راد منه ه���و اأّن للكون مدّبرًا واحدًا، ومت�شرفًا واح���دًا ل ي�شاركه في التدبير 

�ش���ي ء، واأّن تدبي���ر المالئك���ة و�شائ���ر الأ�شب���اب اإّنما هو باأم���ره �شبحان���ه. وهذا على 

خ���الف بع�س الم�شركين حيث كان يعتقد اأّن اّل���ذي يرتبط باهلل تعالى اإّنما هو الخلق 

�س اإلى الأجرام ال�شماوية والمالئكة والجّن  والإيجاد والبتداء، واأّما التدبي���ر فقد فوِّ

والموج���ودات الروحية اّلتي كانت تحكي عنها الأ�شن���ام المعبودة، ولي�س له اأّي دخالة 

في تدبير الكون واإدارته وت�شريف �شوؤونه.

يق���ول تعال���ى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ   
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ   

(5(
{ گ 

ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ       ڄڄ  ڦ 

)1)   �شورة الرعد، الآية: 16.

)2)   �شورة الزمر، الآية: 62.
)3)   �شورة غافر، الآية: 62.

)4)   �شورة الأنعام، الآية: 102.
)5)   �شورة يون�س، الآية: 3.
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.
(1(

ڇ}
، وقوله 

(2(
ر وحده فيكون معنى قوله تعال���ى: {ے ے} ف���اإذا كان ه���و المدبِّ

رات باأمره   اأّن هوؤلء مدبِّ
(3(

تعالى: {ٹ ڤ   ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ}

واإرادته تعالى، فال ينافي ذلك انح�شار التدبير ال�شتقاللّي في اهلل �شبحانه.

وقد ا�شتدّل القراآن الكريم على وحدة المدّبر في العالم في اآيتين:

.
(4(

{ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېې ې ى ى ائ            ائ ەئ}

ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  {ڀ 

.
(5(

ڤ ڦ ڦ ڦ }
ر لهذا العالم على وجوه: وهما يعنيان اأّن ت�شور المدبِّ

1- اأن يتف���ّرد كّل واحد من الآلهة بتدبير مجموع الكون با�شتقالله، ففي هذه ال�شورة 

يل���زم تعّدد التدبي���ر؛ وهذا ي�شتلزم ط���روء الف�شاد على العال���م وذهاب الن�شجام 

والنظام الم�شهود. وهذا ما ي�شير اإليه قوله �شبحانه: {ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې 

ې...}.
2- اأن يدّب���ر كّل واح���د ق�شمًا من الكون اّلذي خلقه، وعندئذ يجب اأن يكون لكّل جانب 

م���ن الجانبين نظام م�شتقّل خا����سّ مغاير لنظام الجانب الآخ���ر وغير مرتبط به 

اأ�ش���اًل، وعندئذ يلزم انقطاع الرتباط وذه���اب الن�شجام والنظام من الكون، في 

حي���ن اأّننا ل نرى في الك���ون اإّل نوعًا واحدًا من النظام ي�شي���ر على قانون مترابط 

دقي���ق ي�ش���ود كّل جوانب الكون من الذّرة اإلى المج���ّرة. واإلى هذا الوجه اأ�شار قوله 

)1)   �شورة الرعد، الآية: 2.
)2)   �شورة النازعات، الآية: 5.
)3)   �شورة الأنعام، الآية: 61.
)4)   �شورة الأنبياء، الآية: 22.

)5)   �شورة الموؤمنون، الآية: 91.
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تعالى: {... ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ}.

���ل اأح���د هذه الآله���ة على البقّية ويك���ون حاكمًا عليه���م ويوّحد جهودهم  3- اأن يتف�شّ

واأعماله���م وي�شبغ عليها الن�شج���ام والتحاد والنظام الواح���د وعندئذ يكون الإله 

الحقيقّي هو هذا الحاكم دون الباقين.

واإل���ى هذا ي�شير قوله تعال���ى: {ٹ  ٹ ڤ ڤڤ }، واإّل لو لم يكن هناك اإله 

واحد لت�شارع الآلهة وخرب الكون وف�شد وفني؛ لأّن كّل واحد يريد اأن يعلو على الآخر 

ويتفّرد في الحكم والتدبير.

المرتبة الرابعة: التوحيد في العبادة:

وه���و اأن توؤمن باأّن الم�شتحّق للعبادة هو اهلل تعالى وحده لأّنه هو الخالق والعبودية 

م���ن �ش���اأن الخالق الغنّي غير المحتاج، لذلك ي�شتحّقها وح���ده دون غيره كما نقراأ في 

�شورة الحمد {ٿ ٿ ٿ ٿ}؛ فهنا القراآن الكريم ح�شر العبودية 

ب���اهلل تعالى حيث يقول: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 

.
(1(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}

)1)   �شورة اآل عمران، الآية: 64.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

التوحي���د هو من اأه���ّم الم�شائل العتقادية اّلتي ت�ش���درت التعاليم ال�شماوية ويعد  1-

اأ�شا�شًا ل�شائر التعاليم والمعارف الإلهية اّلتي جاء بها الأنبياء والر�شل.

التوحيد هو العتقاد باأّن اهلل تعالى واحد اأحد ل �شريك له ول �شبيه ول مثيل. 2-

للتوحيد مراتب عديدة يوؤدّي اإنكارها اإلى الخروج عن الإيمان والإ�شالم منها: 3-

التوحيد في الذات: المراد منه اأنه �شبحانه ل نظير له ول �شبيه. -

التوحيد في الخالقية: المراد منه اأنه لي�س في الوجود خالق اأ�شيل غير اهلل تعالى. -

التوحي���د في الربوبية: المراد منه اأنه لي�س للك���ون من مدّبر ول مت�شّرف اإل اهلل  -

عّز وجل.

التوحي���د في العب���ادة: المراد منه اأنه ما من م�شتحّق للعب���ادة في هذا الوجود اإل  -

اهلل تعالى.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما معنى التوحيد؟ 1-

عّدد مراتب التوحيد. 2-

كيف ا�شتدّل القراآن الكريم على وحدة المدّبر؟ 3-

ما معنى التوحيد في الذات؟ 4-

ما معنى التوحيد في العبادة؟ 5-
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للمطالعة

  التوحيد

:
(1(

ل بن عمر الجعفّي قال الإمام ال�شادق Q للمف�شّ

ل اأّول العبر والدللة على الباري جّل قد�شه تهيئة هذا العالم وتاأليف اأجزائه  يا مف�شّ

ونظمها على ما هي عليه، فاإّنك اإذا تاأّملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك وجدته كالبيت 

المبن���ّي المعّد في���ه جميع ما يحتاج اإليه عباده، فال�شم���اء مرفوعة كال�شقف، والأر�س 

مم���دودة كالب�شاط، والنجوم م�شيئة كالم�شابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكّل 

�شي ء فيها ل�شاأنه معّد، والإن�شان كالمالك ذلك البيت والمخّول جميع ما فيه، و�شروب 

النب���ات مهّياأة لماأرب���ه، و�شنوف الحيوان م�شروفة في م�شالح���ه ومنافعه، ففي هذا 

دلل���ة وا�شحة عل���ى اأّن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظ���ام ومالءمة واأّن الخالق له 

واح���د وهو اّلذي اأّلفه ونظمه بع�شًا اإلى بع�س ج���ّل قد�شه وتعالى جّده وكرم وجهه ول 

اإله غيره تعالى عّما يقول الجاحدون وجّل وعظم عّما ينتحله الملحدون.

ل بذك���ر خلق الإن�شان فاعتبر به، فاأّول ذلك م���ا يدّبر به الجنين في  نب���داأ يا مف�شّ

الرح���م وهو محجوب في ظلم���ات ثالث ظلمة البطن وظلمة الرح���م وظلمة الم�شيمة 

حي���ث ل حيلة عنده في طل���ب غذاء ول دفع اأذى ول ا�شتج���الب منفعة ول دفع م�شّرة 

فاإّنه يجري من دم الحي�س ما يغذوه الماء والنبات فال يزال ذلك غذاوؤه.

حّتى اإذا كمل خلقه وا�شتحكم بدنه وقوي اأديمه وب�شره على مالقاة ال�شياء هاج الطلق 

باأّم���ه فاأزعج���ه اأ�شّد اإزعاج واأعنف���ه حّتى يولد فاإذا ولد �شرف ذلك ال���دم اّلذي كان يغذوه 

م���ن دم اأم���ه اإلى ثديها وانقلب الطع���م واللون اإلى �شرب اآخر من الغ���ذاء وهو اأ�شّد موافقة 

 
ً
 وحّرك �شفتيه طلبا

(2(
للمول���ود من الدم فيوافيه في وقت حاجته اإليه فحين يول���د قد تلّمظ

للر�شاع...

)1)   توحيد المف�شل، �س 16.
)2)   تلمظ: اأخرج ل�شانه وم�شح به �شفتيه.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى ق�سمي �سفات �هلل �لثبوتية و�ل�سلبية. 1-

�أن يذكر بع�س �ل�سفات �لثبوتية ويتحدث عنها باخت�سار. 2-

�أن يذكر بع�س �ل�سفات �ل�سلبية ويتحدث عنها باخت�سار. 3-

الدرس الثالث

صفات اهلل تعالى
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الصفات الثبوتية والسلبية

تنق�ش���م �شف���ات اهلل �شبحان���ه وتعالى اإلى ق�شمي���ن: ال�شفات الثبوتي���ة وال�شفات 

ال�شلبية.

ال�شفات الثبوتية: كّل �شفة مثبتة لجمال وكمال في المو�شوف، فهي �شفة ثبوتية  1- 

اأو �شف���ة جمال وكمال، وهي كثي���رة ل تنح�شر لأّنه تعالى ثابت له كّل كمال والخلّو 

من الكمال نق�س وكّل نق�س منفّي عنه تعالى.

ال�شف���ات ال�شلبي���ة: وهي كّل �شفة تنفي عن���ه تعالى كّل نق����س لأّن اإثبات الكمال  2- 

ل يك���ون اإل بنف���ي النق�س، كم���ا ل يتّم اإثبات الحّق اإّل بنف���ي الباطل، وت�شّمى هذه 

ال�شفات ب�شفات الجالل اأي�شًا.

وال�شفات الثبوتية تنق�شم اإلى ق�شمين: ال�شفات الذاتية وال�شفات الفعلية.

ال�شفات الذاتية: فهي كّل �شفة منتزعة من نف�س الذات كالعلم والحياة والقدرة. 1- 

وال�شف���ات الفعلية: هي كّل �شفة منتزعة من فعلة نوع عالقة وارتباط بين الذات  2- 

الإلهية والمخلوقات كالخالقية، والربوبية.

ونق�ش���ر الكالم هنا حول ال�شف���ات الثبوتية وال�شلبية حيث نذك���ر بع�شًا من هذه 

ال�شفات وبع�س الآيات الداّلة عليها.
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الصفات الثبوتية

وهي عديدة نذكر منها:

العل���م: بمعنى اأّن اهلل تعال���ى عليم حكيم فهو الخالق لكّل �ش���ي ء وخلقه على وجه  1- 

 وعلمه وا�شع 
ٍ
 حكيم

ٍ
الحكم���ة والإتقان ول يمكن اأن ي�شدر هذا الإتقان اإل عن عالم

�شامٌل لكّل �شي ء.

.
(2(

 ويقول تعالى: {ۓ ڭ ڭ}
(1(

يقول تعالى: {ی ی جئ حئ}

.
(3(

ويقول اأي�شًا: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ...}

.
(4(

ويقول تعالى: {ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ}

ويقول تعال���ى: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ       مئ ىئ يئ جب حب خب  مب 
.

(5(
ىب يب جتحت }

مب     خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ     جئ  ی  ی  ی  ی  {ىئ   تعال���ى:  ويق���ول 

.
(6(

ىب يب جت حتخت}
ومّم���ا قّدمنا من الآيات نقف على حقيقة �شعة علم اهلل تعالى، فهو عليم بكّل �شي ء 

ل يخف���ى عليه �شي ء، عالم بالغي���ب وال�شهادة، بما م�شى وما ياأتي، بال�شرِّ واأخفى، 

وبكلّ ِ جزئيات هذا الكون.

)1)   �شورة البقرة، الآية: 282.
)2)   �شورة الن�شاء، الآية: 12.

)3)   �شورة ق، الآية: 16.
)4)   �شورة النور، الآية: 18.

)5)   �شورة الأنعام، الآية: 18.
)6)   �شورة اآل عمران، الآية: 29.
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(1(

ويقول تعالى: {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ}

هذه الآية المباركة تتحّدث عن علمه تعالى، فالذي خلق القلوب يعلم ما تكّن فيها 

م���ن اأ�شرار، والذي خلق عب���اده ل يجهل اأ�شرارهم، والذي خلق عال���م الوجود جميعًا 

عارف ومّطلع على جميع اأ�شراره، لأّن المخلوقات تكون دائمًا تحت رعاية خالقها واأنه 

اأع���رف �شي ء بها، فاإدراك هذه العالقة القائمة بين الخالق والمخلوق هو اأف�شل دليل 

على علم الخالق بالمخلوقات في كّل زمان ومكان.

واإل���ى ذل���ك ي�شير اأمي���ر الموؤمنين Q: »ال يع���زب عنه عدد قط���ر �ل�سماء، وال 

ر  فا، وال مقيل �لذَّ نجومه���ا وال �سو�ف���ي �لريح في �لهو�ء، وال دبي���ب �لنمل على �ل�سّ

.
(2(

في �لليلة �لظلماء، يعلم م�ساقط �الأور�ق، وخفيَّ �الأحد�ق«

.
(3(

وقال Q: »قد علم �ل�سر�ئر، وخبر �ل�سمائر، له �الإحاطة بكّل �سي ء«

وقد و�شف نف�شه في الكتاب الكريم بال�شميع الب�شير فقد جاء ذكر ال�شميع 41 مّرة 

وذكر الب�شير 42 مّرة، ولكّن �شمعه وب�شره �شبحانه وتعالى لي�شا بجارحة اأو ع�شو ي�شمع 

وي���رى بهما لأّنه: {ٺ ٿ ٿ}  بل ترجع هات���ان ال�شفتان اإلى العلم، فاإّنه 

تعالى عالم بالم�شموعات والمب�شرات. وو�شف تعالى بهما نف�شه ليوقف النا�س على اأّنه 

ر والخفاء و�شيحا�شبهم على  تعال���ى يعلم ما يفعلونه ي�شمعهم ويراهم ويراقبهم في ال�شِّ

كّل ما يفعلونه.

 
(4(

يقول تعال���ى: {ىئ ىئ  ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ}

ويق���ول   
(5(

ۅ} ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ  �شبحان���ه:  ويق���ول 

)1)   �شورة الملك، الآية: 14.
)2)   نهج البالغة، ال�شيد الر�شي، خطبة 178.

)3)   م.ن، خطبة 86.
)4)   �شورة البقرة، الآية: 224.
)5)   �شورة البقرة، الآية: 244.
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 ويقول جّل وعال: {ڀ ڀ  
(1(

تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ}

.
(2(

ٺٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ}
الق���درة: من �شفاته �شبحان���ه وتعالى وتعني اأّنه قادر واأّن قدرت���ه عاّمة لكّل �شي ء  2- 

وه���و تعالى مختار في فعله اإن �شاء فعل واإن �ش���اء ترك، ففعله تعالى يكون باإرادته 

واختياره. وهذا الكون �شاهد على عظيم قدرته.

 ويقول �شبحانه: {جث مث ىث 
(3(

يق���ول تعال���ى: {ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ}

 ويق���ول اأي�ش���ًا: {حت خت          مت ىت       يت جث  مث ىث 
(4(

يث  حج مج}
.

(5(
يث  حج مججح مح    جخ            حخ مخ}

فه���و خالق هذا الكون بما فيه م���ن الكواكب والمجّرات وال�شم���اوات والأر�س مع 

هذه الدّقة العظيمة والرائعة في الخلق وفي النظام المتناهي والتنا�شق، وكذلك 

خلق الإن�ش���ان وتطّوره وتكامله ون�شاأته، من خل���ق اإلى خلق: {ۇ ۇ ۆ 

.
(6(

ۆ}
واهلل تعال���ى لعن اليه���ود في كتابه لأّنهم قالوا بعدم قدرت���ه تعالى واأّن يده مغلولة، 

ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  {ۉ  تعال���ى:  ق���ال 

.
(7(

ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئ}

الحي���اة: فهو تعال���ى الحّي القديم الأزلّي الأبدّي ال�شرم���دّي لي�س م�شبوقًا بعّلة ول  3- 

يعتريه عدم وفناء، بل هو الأّول بال اأّول كان قبله، والآخر بال اآخر يكون بعده.

)1)   �شورة الحديد، الآية: 4.
)2)   �شورة المجادلة، الآية: 1.

)3)   �شورة الأحزاب، الآية: 27.
)4)   �شورة الكهف، الآية: 45.

)5)   �شورة فاطر، الآية: 44.
)6)   �شورة الموؤمنون، الآية: 14.

)7)   �شورة المائدة، الآية: 64.
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واهلل تعالى حّي لأّنه قادر وعالم وكّل من هو كذلك فاإّنه حّي. وعندما تنتفي القدرة 

والعل���م ل تعود هناك حياة. وقد اأثبتن���ا اأّن اهلل تعالى قادر وعالم فيثبت بذلك اأّنه 

.
(1(

حّي، يقول تعالى: {ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ}

 .
(2(

ويقول الحيّ ُ القّيوم: {ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ }

اإلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

الصفات السلبية

وهي عديدة نذكر منها:

اأّنه تعالى لي�س بمرّكب: واإّل لو كان تعالى مرّكبًا من اأجزاء يكون مفتقرًا اإلى هذه  1- 

الأج���زاء ومحتاجًا اإليها، ولكّن اهلل تعالى واحٌد اأحٌد، غنيٌّ غير محتاج ل اإلى غير 

ول اإلى اأجزاء.

.
(3(

يقول تعالى: {ٴۇ ۋ ۋ}

.
(4(

{ھ ے ے ۓ ۓ}

.
(5(

{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

.
(6(

{ہ  ہہ ھ ھ  ھ}

اأّن���ه تعالى لي����س بج�شم: واإّل لو كان تعالى ج�شمًا لفتقر اإلى المكان. وقلنا اإّن اهلل  2- 

تعالى غنّي غير محتاج اإلى �شي ء حّتى المكان والزمان. واإّن الآيات توؤكد اأّنه تعالى 

.
(7(

لي�س كمثله �شي ء، يقول تعالى: { ٺ ٿٿٿ  ٿ    ٹ ٹ}

)1)   �شورة الفرقان، الآية: 58.

)2)   �شورة البقرة، الآية: 255.

)3)   �شورة البقرة، الآية: 263.

)4)   �شورة البقرة، الآية: 267.
)5)   �شورة اآل عمران، الآية: 97.

)6)   �شورة التغابن، الآية: 6.
)7)   �شورة ال�شورى، الآية: 11.
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اأّن���ه تعالى ل ُيرى بالأب�ش���ار: ي�شتحيل عليه تعالى الروؤي���ة الب�شرية لأنه من ُيرى  3- 

بالب�شر ل بّد اأن يكون موجودًا في جهة ومكان فيكون ج�شمًا ونحن نفينا عنه تعالى 

الج�شمية وكونه محتاجًا اإلى �شي ء.

يقول تعالى حينما �شاأله مو�شى Q الروؤية  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 

.
(1(

ۋ}
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   {ٿ  تعال���ى:  ويق���ول 

.
(2(

ڦ}
ورد في كتاب التوحيد عن الأ�شبغ بن نباتة عن اأمير الموؤمنين Q حينما �شاأله 

رجل ُيدعى ذُعلب: يا اأمير الموؤمنين هل راأيت ربَّك؟ قال Q: »ويلك يا ذُعلب 

ل���م �أك���ن بالذي �أعبد ربَّاً لم �أره«، فقال كيف راأيته؟ �شفه لنا، قال Q: »ويلك 

.
(3(

لم تره �لعيون بم�ساهدة �الأب�سار، ولكن ر�أته �لقلوب بحقائق �الإيمان«

لي����س بمحت���اج: من �شفاته تعال���ى اأنه غنّي ولي����س بمحتاج اإلى غي���ره ل في ذاته  4- 

ول ف���ي �شفاته لأّنه ل���و كان محتاجًا اإلى غير لم يعد واجبًا ب���ل اأ�شبح ممكنًا، وقد 

ذكرنا الآيات اّلتي تتحّدث عن غناه تعالى في ال�شفة الأولى اّلتي فيها {ٴۇ ۋ 

.
(5(

. وقوله تعالى: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ     }
(4(

ۋ}
���ة النبّي اإبراهي���م Q: {ٿ ٿ ٿ        ٿ  يق���ول تعالى في ق�شّ

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 

)1)   �شورة الأعراف، الآية: 143.
)2)   �شورة الأنعام، الآية: 103.

)3)   الإر�شاد، ال�شيخ المفيد، ج 1، �س 225.
)4)   �شورة البقرة، الآية: 263.

)5)   �شورة اآل عمران، الآية: 97.
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گ  گ  ک  ک  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے 
 Q هناك تفا�شير عديدة لما ا�شتدّل به النبّي اإبراهيم .

(1(
ۓ ۓ}

منه���ا: لّم���ا كان الهدف م���ن اّتخاذ الرّب و�ش���ول المخلوق اإلى الكم���ال المطلوب، 

لذل���ك ينبغي اأن يكون هذا ال���رّب قريبًا من مربوبيه عالم���ًا باأحوالهم مّطلعًا على 

احتياجاته���م، اأّما ذلك الموجود اّلذي يختفي في بع�س الأوقات وياأفل ويغيب، فهو 

حتمًا ناق�س محتاج اإلى من يظهره فالأفول والغروب يدّلن على الفقر والحتياج.

هذه بع�س ال�شفات الثبوتية وال�شلبية لأّنه كما قلنا ل يمكن اإح�شاوؤها لأّن القاعدة 

تقول اإّن كّل �شفة تثبت هلل تعالى الكمال والجمال هي �شفة ثبوتية وكل �شفة تنفي 

عن اهلل تعالى نق�شًا وحاجة هي �شفة �شلبية وجاللية.

.
(2(

{ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

)1)   �شورة الأنعام، الآيات: 75-79.
)2)   �شورة الرحمن، الآية: 27.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

�شف���ات اهلل �شبحان���ه وتعال���ى تنق�شم اإلى ق�شمي���ن: ال�شفات الثبوتي���ة وال�شفات  1-

ال�شلبية.

ال�شفات الثبوتية: هي كّل �شفة مثبتة لجمال وكمال في المو�شوف. 2-

ال�شفات ال�شلبية: هي كّل �شفة تنفي عن المو�شوف كّل نق�س. 3-

ال�شفات الثبوتية تنق�شم اإلى ق�شمين: ال�شفات الذاتية وال�شفات الفعلية. 4-

من ال�شفات الثبوتية: العلم، القدرة، الحياة، الإرادة. 5-

من ال�شفات ال�شلبية: اأّنه تعالى لي�س بمرّكب، لي�س بج�شم، ل ُيرى بالأب�شار، لي�س  6-

بمحتاج.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اإلى كم ق�شمًا تنق�شم �شفات اهلل تعالى؟ 1-

ما هو الفرق بين ال�شفات الثبوتية وال�شفات ال�شلبية؟ 2-

ما هو الفرق بين ال�شفات الفعلية وال�شفات الذاتية؟ 3-

عّدد بع�س ال�شفات الثبوتية وبع�س ال�شفات ال�شلبية. 4-

ر لهذا الكون؟ 5- كيف ا�شتدّل النبّي اإبراهيم Q على وجود م�شخِّ
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للمطالعة

د�نيال و�ل�سبع �ل�ساري في قعر �لبئر

ر« اأن يع���ذب دانيال باأ�شّد  ورد ف���ي كت���اب حياة القلوب اأّنه عندم���ا اأراد »بخت ن�سّ

العذاب اأمر اأن ي�شعوا لبوة )اأنثى الأ�شد( في قعر بئر عميقة وبعد ذلك اأنزلوا دانيال 

في البئر.

الإن�شان العادّي قد يتجّمد من الخوف في تلك اللحظة وقد يموت من الخوف، اأّما 

داني���ال فق���د كان يعلم باأّن القدرة اّلتي عند اللبوة هي من اهلل، فلو كانت معها م�شيئة 

اهلل ف�شوف تاأكله واإّل فال.

وق���د ذكر في الرواية اأّن اأنثى الأ�شد كانت تاأكل التراب وكان دانيال ينتفع بحليبها 

ك���ي ل يم���وت، لكّن اّلذي نقل���ه المجل�شّي في حياة القلوب ه���و اأّن اهلل �شبحانه وتعالى 

اأوحى اإلى نبّي في ذلك الزمان اأن ينقل الطعام اإلى دانيال، وعندما و�شل اإليه الطعام 

قال: »الحمد هلل اّلذي ل ين�شى من ذكره«.

عل���ى كّل ح���ال فنتيجة فهم التوحي���د هو اأن يح�شل لديه توحي���د في مقام الخوف 

والرج���اء، فم���ّم يك���ون خوفه؟ من ذل���ك اّلذي هو م�ش���در القدرة، ف���اإذا �شار كذلك 

ف�ش���وف ل يخ���اف من الفقر اأي�ش���ًا، لأّن القادر المطل���ق اإذا اأراد اأن ي�شّد حاجته فاإّنه 

.(1(
ي�شتطيع ذلك �شواء بالمال اأم بغير المال

)1)   التوحيد والعدل، ال�شيد د�شتغيب، �س 164.
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أهداف الدرس

ف �لطالب �إلى معنى �لعدل ومنزلته. 1- �أن يتعرَّ

�أن يذكر دو�عي �لظلم �لمنتفية عن �هلل تعالى. 2-

�أن يبّين معالم عد�لة �هلل تعالى. 3-

الدرس الرابع

العدل
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المقدمة

الع���دل �شفة من �شف���ات اهلل تعالى الثبوتي���ة، ولكن اأفرد ببح���ث م�شتقّل لأهميته 

وكث���رة متعّلقات���ه واإن كان ك�شفة لي�س باأهم من العلم والقدرة والحياة. ويقابل العدل 

الظلم؛ فاهلل تعالى عادل غير ظالم لمخلوقاته ل يفعل قبيحًا ول يجور في ق�شائه ول 

يحيف في حكمه وابتالئه لعباده، يثيب المطيعين وله اأن يعاقب العا�شين ول يعاقبهم 

زي���ادة على م���ا ي�شتحقون، يقول اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »�لتوحي���د �أن ال تتوّهمه، 

.
(1(

و�لعدل �أن ال تّتهمه«

معنى العدل
ذك���رو� �أن �لع���دل هو �إعط���اء كّل ذي حق حّقه، يق���ول تعالى: {ڎ ڈ 

، اأو ه���و و�ش���ع 
(2(

ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}
.

(3(
الأمور في موا�شعها، يقول اأمير الموؤمنين Q: »�لعدل ي�سع �الأمور مو��سعها«

األمر بالعدل

اإّن اهلل �شبحان���ه وتعال���ى ق���د اأمر عباده بالع���دل في اآيات عدي���دة. والعدل هو من 

ال�شف���ات الحمي���دة والكمالية، والعقالء يقّبحون من يت���رك العدل ويظلم النا�س، ول 

)1)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، حكمة 470.
)2)   �شورة الزلزلة، الآيتان: 7 � 8.

)3)   بحار الأنوار، العاّلمة المجل�شي، ج 75، �س 350.
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يمك���ن هلل ع���زَّ وج���لَّ اإّل اأن يّت�ش���ف بهذه ال�شفة لأّنه���ا �شفة كمال. كم���ا اأّنه ل يمكن 

اأن ياأم���ر النا����س بهذه ال�شف���ة الكمالية ول يكون عنده هذا الكم���ال، مع اأّنه تعالى هو 

الحاوي لكّل �شفات الكمال على النحو الأتّم والأكمل.

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ    تعال���ى:  يق���ول 

.
(1(

ې ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ}

ويقول تعالى: { چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.
(2(

ڌ  ڎ ڎ}

دواعي الظلم

الظلم �شّد الع���دل. وللظلم دواٍع ثالثة اإذا انتفت هذه الدواعي انتفى الظلم وثبت 

العدل وهي:

 الجه���ل: من دواعي الظلم الجه���ل بالظلم والعدل، فاإّن القواني���ن الو�شعية اّلتي  1- 

و�شعه���ا الفكر الب�شرّي تحتوي على كثي���ر من الظلم لأّنها نابعة من الفكر الب�شرّي 

المح���دود. ولو كان ه���ذا العقل الب�ش���رّي عالمًا وم���دركًا لكّل التفا�شي���ل والنتائج 

لنتف���ى كثير من اأ�شباب الظلم، في حين اأّن اهلل تعالى عالم حكيم كما تقّدم معنا 

 ويقول تعالى: {ڇ ڇ ڍ   
(3(

في ال�شفات. يقول تعال���ى: {ۓ ڭ ڭ}

 ويق���ول تعالى: {ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئ جب حب 
(4(

ڍ ڌ}
.

(5(
خب  مب ىب يب  جت حت خت  مت ىت    يت جث مث}

 الخ���وف: اأحيان���ًا يوؤّدي الخوف اإلى الظلم �شواء كان الخوف من الآخر على �شلطة 1 1

)1)   �شورة الن�شاء، الآية: 58.
)2)   �شورة النحل، الآية: 90.

)3)   �شورة الن�شاء، الآية: 12.
)4)   �شورة المائدة، الآية: 97.

)5)   �شورة يون�س، الآية: 61.
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اأم على مال وج���اه ما يدفع بالأ�شخا�س اإلى ظلم الآخرين للحفاظ على اأو�شاعهم 

ومراكزهم وغير ذلك. وهذا ال�شبب ي�شتحيل اأن يكون في اهلل تعالى لأّنه هو القوّي 

 العزي���ز مالك الملك غلب���ت جبروته كّل �شي ء وقدرته غي���ر متناهية، يقول تعالى: 

.
(2(

 {جئ حئ مئ  ىئ يئجب}
(1(

{جخ  حخ مخ جس}

الحاج���ة والحرمان: الإن�ش���ان المحتاج اّلذي يياأ�س من تح�شي���ل مطالبه بالطرق 1 2

الم�شروع���ة فاإّن���ه ق���د يلجاأ اإلى ط���رق اأخرى يظلم فيه���ا نف�ش���ه بالمع�شية ويظلم 

الآخرين ب�شلب بع�س حقوقهم والعتداء عليهم. وهذا ل يمكن اأن يكون في �شاحة 

اهلل عزَّ وجلَّ لأّنه الغنّي المطلق الذي عنده خزائن ال�شماوات والأر�س. يقول تعالى: 

 .
(4(

، ويقول تعالى: {ی  ی ی  ی جئ}
(3(

{ھ ے ے ۓ ۓ}

وهذا ل يخت�ّس بالحاج���ة والحرمان المادّي بل ي�شمل الحاجة والحرمان النف�شّي 

اأي�شًا كعقدة النق�س...

معالم عدالة الله تعالى

اإّن عدالة اهلل تعالى تعني:

اأّن جميع اأفعاله تعالى حكيمة: ولي�س فيها ظلم ول جور ول كذب ول عيب لأّنه تعالى 1 1

ه عن هذه القبائح لعلمه تعالى بها وقدرته الالمتناهية. منزَّ

اأفعال���ه تعالى معلَّل���ة بالأغرا�س والم�شال���ح: لأّنه حكيم، والحكي���م ل ي�شدر عنه 1 2

العب���ث، والعبث من فعل ال�شعيف، يق���ول تعالى: {ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 

.
(5(

ڍ ڌ}

)1)   �شورة المجادلة، الآية: 21.
)2)   �شورة البقرة، الآية: 259.
)3)   �شورة البقرة، الآية: 267.
)4)   �شورة العنكبوت، الآية: 6.
)5)   �شورة الأنبياء، الآية: 16.
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اأّن���ه تعال���ى ل يكّل���ف اأح���دًا ف���وق طاقته: ق���ال تعال���ى: {ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 1 3

.
(1(

ۈ}

 {ھ ھ  ھ  ھ ے  
(2(

{ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ}
.

(3(
ے ۓ}

اأّنه تعالى ل ُي�شّل اأحدًا من عباده: بل هداهم وهم اأ�شّلوا اأنف�شهم.1 4

.
(4(

حيث يقول تعالى: {ۈئ ۈئ ېئ ېئ          ېئ ىئ}

اأو اأّنهم اأطاعوا كبراءهم وروؤ�شاءهم فاأ�شّلوهم عن طريق الحّق واأخذوا بهم اإلى طريق 

.
(5(

الباطل، يقول تعالى: {ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ}

اأّنه تعالى يعامل عباده معامل���ة الممتحن: اأي يبلوهم ليمتحنهم ويثيبهم ويعاقبهم على 1 5

.
(6(

اأ�شا�س الختبار، قال تعالى: {ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ}

الظلم في القرآن الكريم

ل يظلم اأحدًا:1 1 

قلنا اإّن الظلم يقابل العدل. واإذا نفينا الظلم عن �شاحته المقّد�شة نكون قد اأثبتنا 

الع���دل. وهذا ما فعلن���اه عندما نفينا دواع���ي الظلم عنه تعالى ولك���ن الآن ننفي عنه 

الظلم تعال���ى من خالل القراآن الكريم، حيث وردت اآيات كثيرة جدًا تنفي عنه تعالى 

الظلم وتتوّعد الظالمين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.

.
(7(

يقول تعالى: {ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ}

)1)   �شورة البقرة، الآية: 286.

)2)   �شورة البقرة، الآية: 185.
)3)   �شورة الحج، الآية: 78.

)4)   �شورة النحل، الآية: 118.
)5)   �شورة الأحزاب، الآية: 67.

)6)   �شورة الملك، الآية: 2.
)7)   �شورة الن�شاء، الآية: 4.
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.
(1(

{مت ىت يت  جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ }

.
(2(

{ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}

2- الظلم من النف�س:
اآي���ات كثيرة من الق���راآن الكريم ت�شند الظلم اإلى نف�س الإن�ش���ان لأّنه اأعمى ب�شره 

عن الحّق وتجاوز حدود اهلل تعالى فكان ظالمًا لنف�شه اأوًل ثّم لالآخرين.

.
(3(

يقول تعالى: {ڦ ڦ       ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}

.
(4(

{ڃ  ڃ چ چ چ چ}

.
(5(

{ٺ ٺ ٺ  ٿ        ٿ ٿ}

3- ذّم الظالمين:
اإّن اهلل تعال���ى ذمَّ الظالمي���ن في اآيات كثيرة واأوعده���م باأليم العقاب، واهلل تعالى 

ا ذمَّ به خلقه. ه عمَّ منزَّ

ی    یی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  {ېئ  تعال���ى:  يق���ول 

.
(6(

ی جئ     حئ مئ ىئ}
.

(7(
{ ۈئ     ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی}

.
(8(

{ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں ڻ  ڻ}

.
(9(

{ٹ  ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ}

)1)   �شورة ف�شلت، الآية: 46.
)2)   �شورة الزلزلة، الآيتان: 7 � 8.

)3)   �شورة الطالق، الآية: 1.
)4)   �شورة اآل عمران، الآية: 117.

)5)   �شورة الزخرف، الآية: 76.
)6)   �شورة اإبراهيم، الآية: 42.

)7)   �شورة �شباأ، الآية: 31.
)8)   �شورة الفرقان، الآية: 27.
)9)   �شورة ال�شورى، الآية: 45.
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4- اإبلي�س والظالمون:
يحّدثن���ا القراآن الكريم عن موق���ف اإبلي�س مع الظالمين ي���وم القيامة وكيف يتبّراأ 

منه���م ويكفر بما اأ�شرك���وا فيه وذلك بعدم���ا اأغواهم ووعدهم وركن���وا اإليه فاأخلفهم 

وتركهم يواجهون م�شيرهم المحتوم بعد اأن تركوا اهلل �شبحانه وتعالى اّلذي يدعوهم 

لما يحييهم كما يقول تعالى: { ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 

.
(1(

ۉ  ېې  }
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ    ڭ    {ڭ 

.
(2(

ۋۋ ۅ ۅ ۉ}

{ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ     تعال���ى:  ويق���ول 

ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ         ڳ  ڳڳ  ڳ  
ۓ    ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 

.
(3(

ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

)1)   �شورة الأنفال، الآية: 27.
)2)   �شورة البقرة، الآية: 268.
)3)   �شورة اإبراهيم، الآية: 22.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

فرد ببحث م�شتق���ّل لأهّميته وكثرة  1-
ُ
الع���دل من ال�شفات الثبوتي���ة هلل تعالى ولكن اأ

متعّلقاته.

العدل ه���و اإعطاء كّل ذي حّق حّقه، يق���ول تعالى: {ڎ ڈ ڈ ژ  2-

ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}.
الظل���م �شّد العدل. ودواعي الظلم ثالثة: »�لجهل، �لخوف، �لحاجة و�لحرمان«.  3-

وهي اأمور ي�شتحيل اأن تكون في اهلل تعالى لأّنه كما اأثبتنا في ال�شفات »عالم حكيم 

وقادر على كّل �سي ء وغنّي عن �لعالمين«.

عدال���ة اهلل تعن���ي اأّن جميع اأفعاله حكيم���ة ومعّللة بالأغرا����س ول يكّلف اأحدًا فوق  4-

طاقته.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما معنى العدل؟ 1-

ما معنى اأّن اهلل تعالى عادل؟ 2-

عّدد دواعي الظلم. 3-

ماذا يعني اأّن اأفعاله تعالى حكمة و�شواب؟ 4-

ما هو موقف اإبلي�س من الظالمين يوم القيامة؟ 5-
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للمطالعة

بهلول و�أبو حنيفة

�شم���ع بهل���ول اأبا حنيفة يقول: اإّن جعفر بن محّمد يق���ول بثالثة اأ�شياء ل اأرت�شيها، 

يق���ول: ال�شيطان يعّذب بالن���ار. كيف وهو من النار؟ ويق���ول: اإّن اهلل ل ُيرى ول ت�شّح 

علي���ه الروؤي���ة، وكيف ل ت�شّح الروؤية على موجود؟ ويق���ول: اإّن العبد هو الفاعل لفعله، 

والن�شو����س بخالفه. فاأخذ البهلول حجرًا و�شربه به، فاأوجعه، فذهب اأبو حنيفة اإلى 

ه���ارون وا�شتح�شروا البهلول ووّبخوه على ذلك. فق���ال لأبي حنيفة: اأرني الوجع اّلذي 

تّدعي���ه واإّل فاأن���ت كاذب. واأي�شًا فاأنت من تراب كيف تاأّلمت م���ن تراب؟ ثّم ما اّلذي 

اأذنبته اإليك والفاعل لي�س هو العبد، بل اهلل؟ ف�شكت اأبو حنيفة وقام خجاًل.
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أهداف الدرس

�أن يبّين �لطالب معنى �لجبر و�الختيار. 1-

�أن ي�سرح عقيدة �ل�سيعة في �الأمر بين �الأمرين ويرد على  2-

عقيدة �لجبر.

�أن يبّين تاأثير �ل�سيا�سة في عقيدة �لجبر. 3-

الدرس الخامس

الجبر واالختيار
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المقّدمة

ق���د مّر ف���ي الدر�س ال�شابق )الع���دل( عند الحديث عن معال���م عدالة اهلل تعالى، 

اأّن���ه ج���لَّ وعال ل ُي�شّل اأحدًا م���ن عباده، ول يعاقبهم على م���ا ل اختيار لهم فيه. هذه 

المق���ولت البديهية خالفه���ا جماعة من الم�شلمين وجّوزوا عل���ى اهلل تعالى ما ل يليق 

بعدل���ه وعظمته، حيث وقع الكالم ه���ل اأّن الإن�شان مجبر على اأفعاله اأي لي�س له اإرادة 

واختيار واأّن كّل فعل ي�شدر عنه بغير اإرادته واختياره واإّنما هو كالآلة تحّركه قّوة اأكبر 

من���ه، اأم اأّن الإن�شان ه���و مريد ومختار يفعل بمح�س اإرادت���ه واختياره ول يجبره اأحد 

على فعله؟

ح الأمر اأكثر. من هنا احتاج الأمر اإلى اإفراد بحث عن الجبر والختيار لكي يتو�شّ

الجبر عند المشركين

تن�ّس الآيات القراآنية عل���ى اأّن الم�شركين كانوا معتقدين بالجبر و�شلب الختيار، 

واإليكم فيما يلي ما ذكره القراآن في هذا المجال:

يقول تعالى: {ٺ ٺ ٺ    ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 1 1

.
(1(

ڤ ڤڤ}

)1)   �شورة الأنعام، الآية: 148.
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ولكن الذكر الحكيم يرّد عليهم تلك المزعمة بقوله:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ       {ڦ 

.
(1(

چ چ چڇ ڇ   ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

ويق���ول تعالى في اآية اأخ���رى حاكيًا كالم الم�شركين في تعلي���ل ارتكابهم الفح�شاء 1 2

باأمر من اهلل تعالى: {ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ 

.
(2(

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ}
ويقول تعالى: {ۋ ۅ    ۅ ۉ ۉ ېې  ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ   1 3

.
(3(

وئ}
فه���ذه الآيات وغيرها من الآيات تبّين لنا موق���ف الم�شركين من الجبر الإن�شانّي، 

المرفو�س ب�شراحة في القراآن الكريم.

االعتقاد بالجبر عند بعض المسلمين

الموؤ�شف اأّن بع�س الم�شلمين وقعوا في �شبهة الجبر اّلتي وقع فيها الم�شركون نظرًا 

اإلى التف�شير الخاطئ لبع�س الآيات الكريمة اّلتي ت�شند الخلق والفعل هلل تعالى، حيث 

اعتبروا اأّن اهلل تعالى هو اّلذي يفعل كّل الأفعال من دون اختيار واإرادة لالإن�شان، وكاأّن 

الإن�ش���ان فق���ط اآلة تتحّرك كيف ي�شاء اهلل تعالى متذّرعي���ن بقوله تعالى: {ک  ک 

.
(6(

 {ڭ ڭ ۇ ۇ }
(5(

)4){ ېئ ىئ ىئ ىئ ی}
ک گگ}

)1)   �شورة الأنعام، الآية: 148.
)2)   �شورة الأعراف، الآية: 28.
)3)   �شورة الزخرف، الآية: 20.

)4)   �شورة الزمر، الآية: 62.
)5)   �شورة فاطر، الآية: 3.

)6)   �شورة ال�شافات، الآية: 96.
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الرّد على عقيدة الجبر

ولك���ّن هوؤلء لو اأمعنوا النظر في كتاب اهلل ع���زَّ وجلَّ لوجدوا اآيات كثيرة تدّل على 

 اإ�شن���اد الفع���ل اإلى العباد ما يدّل على اأّن الإن�شان مخت���ار ومريد لأفعاله، يقول تعالى: 

.
(1(

{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

.
(2(

{وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ}

.
(3(

{ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ  }

ه���ذه الآيات الكريمة وغيرها الكثير وا�شحة ف���ي اإ�شناد الأفعال اإلى نف�س الإن�شان 

حي���ث اإّنهم يكتبون باإرادته���م واختيارهم ويتبعون الظن واأه���واء اأنف�شهم واأّن التغيير 

من���وط باإرادتهم. وتوج���د اآيات كثيرة تدّل عل���ى ذلك حّتى اأّن���ه - ولالأ�شف - ظهرت 

فرق من الم�شلمين تقول اإّن الإن�شان يفعل باإرادته وا�شتقالله من دون تعّلق لإرادة اهلل 

تعالى في اأفعاله اأي اأّن اهلل فوَّ�س لالإن�شان اأفعاله على نحو ال�شتقالل من دون تدخّل 

للقدرة الإلهية في �شي ء من اأفعاله.

وبالطب���ع فاإّن هذه العقيدة اأعظم بطالنًا من الأولى لأّنها تجعل الإن�شان خالقًا في 

قبال اهلل �شبحانه وتعالى وكاأّنه �شريك هلل في خلق الأفعال واهلل تعالى يقول في كتابه: 

.
(4(

{وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}

عقيدة الشيعة في األمر بين األمرين

ذهب ال�شيعة في عقيدتهم اإلى الأمر بين الأمرين كما قال الإمام ال�شادق Q: »ال 

 :Q ما �الأمر بين �الأمرين؟ قال :Q جبر وال تفوي�س بل �أمر بين �أمرين. �سئل

)1)   �شورة البقرة، الآية: 79.

)2)   �شورة النجم، الآية: 23.
)3)   �شورة الرعد، الآية: 11.

)4)   �شورة التكوير، الآية: 29.
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مثل ذلك رجل ر�أيته على مع�سية فنهيته فلم ينته فتركته، ففعل تلك �لمع�سية، فلي�س 

.
(1(

حيث لم يقبل منك فتركته كنت �أنت �ّلذي �أمرته بالمع�سية«

وق���ال الب�شرّي لأبي عب���د اهلل Q: النا�س مجبورون؟ ق���ال Q: »لو كانو� 

مجبورين لكانو� معذورين«، قال: ففو�س اإليهم؟

ق���ال Q: »ل، ق���ال: فما هم؟ قال: عل���م منهم فعاًل فاأوجد فيه���م �آلة �لفعل، 

.
(2(

فاإذ� فعلو� كانو� مع �لفعل م�ستطيعين«

���ن اأّن عقي���دة ال�شيع���ة هي ل جبر ول تفوي����س ولكن اأمر بين اأمري���ن، فاإّن اهلل  تبيَّ

تعال���ى خلق ال�شبيل وخلق الإن�ش���ان واأعطاه القدرة والختي���ار وكّل ذلك متعّلق بقدرة 

اهلل واختي���اره اأي�ش���ًا ولكن يختار اهلل لنا ما نخت���اره لأنف�شنا قال تعالى: {ۆئ ۈئ 

 ولذلك �شّحت المحا�شبة.
(3(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}
.

(4(
يقول تعالى: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}

.
(5(

ويقول تعالى: {گ گ ڳ ڳ ڳ }

ويقول تعالى حاكيًا ق���ول ال�شيطان الرجيم: {ڳ ڱ        ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ 

.
(6(

ڻ  ڻ ڻ}
وكذل���ك �شّح الث���واب والعقاب، يقول تعال���ى: {ک ک ک ک گ گگ 

.
(7(

گ ڳ ڳ   ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں}

)1)   العتقاد، ال�شيخ المفيد، �س 30.
)2)   تف�شير القمي، علي بن ابراهيم القمي، ج 1، �س 227.

)3)   �شورة الإن�شان، الآية: 3.
)4)   �شورة الن�شاء، الآية: 123.

)5)   �شورة الطور، الآية: 21.
)6)   �شورة اإبراهيم، الآية: 22.
)7)   �شورة الأنعام، الآية: 160.
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.
(1(

ويقول تعالى:{ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}

ويقول تعال���ى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 

.
(2(

گگ }
واأي�شًا مّما يدّل على ذلك الآيات اّلتي تعلِّق اأفعال العباد على م�شيئتهم كقوله تعالى: 

.
(4(

 {ىئ ىئ ىئ ی   ی ی}
(3(

{ڃ ڃ ڃ چ  چ چ}

ومّما يوؤيّد ذلك اأي�شًا الآيات اّلتي تاأمر النا�س بالعمل، واإّل لول وجود الختيار لكان 

ًا كبيرًا. الأمر عبثًا ولغوًا تعالى اهلل عن ذلك علوَّ

پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ  تعال���ى:  كقول���ه 

.
(5(

ڀ ڀ ڀ}

.
(6(

وقوله عزَّ وجلّ َ: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې}

عقيدة الجبر والسياسة

اإّن عقي���دة الجبر اّلتي ظهرت عند بع�س الفرق الإ�شالمية اإّنما وراءها غاية �شيا�شية 

ا�شتغلَّه���ا الحّكام للو�ش���ول اإلى ماآربهم ال�شخ�شي���ة وال�شلطوية وكذل���ك لتبرير اأفعالهم 

وانتهاكاته���م. يقول ال�شهيد مطّهري رحمه اهلل: »ي�سير �لتاري���خ �إلى �أّن م�ساألة �لق�ساء 

و�لق���در كان���ت م�ستم�س���كاً �سلب���اً وقوي���اً لحّكام بن���ي �أمية �ّلذي���ن كانو� م���ن �لموؤّيدين 

�الأ�سّد�ء لم�سلك �لجبر، وكانو� يقتلون �لموؤّيدين لالختيار و�لحرية �لب�سرية بتهمة 

�أّنه���م من �لمعار�سين للمعتقد�ت �لديني���ة �أو كانو� يرمونهم في �ل�سجون حّتى عرف 

)1)   �شورة النمل، الآية: 89.
)2)   �شورة النحل، الآية: 97.
)3)   �شورة الكهف، الآية: 29.

)4)   �شورة المزمل، الآية: 19.
)5)   �شورة اآل عمران، الآية: 133.

)6)   �شورة التوبة، الآية: 105.
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.
(1(

في ذلك �لوقت �أّن �لجبر و�لت�سبيه �أمويان و�لعدل و�لتوحيد علويان«

.
(2(

ويقول اأبو هالل الع�شكرّي: »�إّن معاوية �أّول من زعم �أّن �هلل يريد �أفعال �لعباد كّلها«

ويق���ول ابن قتيبة: »و�إّن �أمر يزيد ق���د كان ق�ساء من �لق�ساء ولي�س للعباد خيرة 

. وجرى على هذه ال�شيا�شة �شائر الخلفاء الأمويين وتبعهم العبا�شيون. 
(3(

من �أمرهم«

وال�شّر في انتهاج هذه ال�شيا�شة هو:

�شلب اإرادة واختيار النا�س واإجبارهم على الن�شياع لل�شلطة.1 1

اإظهار اإرادة الحّكام الظالمين على اأنها اإرادة اهلل تعالى ليبّرروا ظلمهم وجرائمهم 1 2

اظ ال�شالطين. اأمام النا�س و�شاعدهم على ذلك علماء ال�شوء ووعَّ

)1)   درو�س في العقيدة الإ�شالمية، ال�شيخ الري �شهري، �س 143.
)2)   الإلهيات، ال�شيخ ال�شبحاني، ج1، �س510.

)3)   الإمامة وال�شيا�شة، ابن قتيبة، ج 1، �س 171.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

تن�ّس الآيات القراآنية عل���ى اأّن الم�شركين كانوا معتقدين بالجبر و�شلب الختيار، 1 1

وردَّ الق���راآن الكريم على مزاعمهم، يقول تعالى: {ٺ ٺ ٺ    ٿ  ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ} ويق���ول تعالى: {ڦ ڦ      

ڇ    چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ 

ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}.

الموؤ�ش���ف اأّن بع�س الم�شلمين وقعوا في �شبهة الجبر اّلتي وقع فيها الم�شركون نظرًا 1 2

اإلى التف�شير الخاطئ لبع�س الآيات الكريمة اّلتي ت�شند الخلق والفعل اإلى اهلل تعالى.

هوؤلء الم�شلمون لو اأمعنوا النظر في كتاب اهلل تعالى لوجدوا اآيات كثيرة تدّل على 1 3

اإ�شناد الفعل اإلى العباد اأي�شًا.

ذه���ب ال�شيعة في عقيدتهم اإلى الأمر بي���ن الأمرين اأي ل جبر ول تفوي�س بال اأمر 1 4

بينهما.

عقيدة الجبر التي ظهرت عند بع�س الفرق الإ�شالمية اإنما وراءها غايات �شيا�شية 15 

لتبرير ظلم الحكام وانتهاكاتهم لل�شريعة والدين.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما معنى اأن الإن�شان مجبر على اأفعاله؟ 1-

لماذا وقع بع�س الم�شلمين في �شبهة الجبر؟ 2-

ما هي عقيدة ال�شيعة في الجبر والتفوي�س؟ 3-

اذكر بع�س الآيات اّلتي تدّل على اختيار الإن�شان. 4-

اذكر العالقة بين عقيدة الجبر وال�شيا�شة. 5-
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للمطالعة

�لتكليف باأقّل من �لطاقة

ل���و �شّل���ى جميع الب�ش���ر و�شاموا لم���ا زادوا في مل���ك اهلل �شيئًا، ولو اأّنه���م ارتكبوا 

المعا�شي باأجمعهم لما نق�شوا من ملك اهلل �شيئًا، فكّل نفع اأو �شرر يعود على الإن�شان 

نف�شه.

ومع اأّن الأمر والنهي من اأجل م�شلحة الإن�شان اإل اأّنه قد روعي فيهما جانب العدل 

اأي اأّنهما بمقدار قدرة الإن�شان وطاقته بل اأقّل من ذلك. ونقراأ في دعاء العديلة.

)ل���م يكّل���ف الطاعة اإّل دون الو�شع والطاقة(. فم���ع اأّن الإن�شان قادر على اأكثر من 

ه���ذا اإل اأّن التكالي���ف وردت باأق���ّل من ذلك. وكمثال على ذل���ك لحظوا هذه ال�شالة 

اليومي���ة وه���ي �شبع ع�شرة ركعة فم���ا اأ�شهلها على الإن�شان وباإمكان���ه اأن يطيل فيها اأو 

يخت�شره���ا، فلو اأّن اهلل تبارك وتعال���ى اأوجب عليه مائة ركعة لكان قادرًا على الإتيان 

بها اإل اأّن لطف اهلل اقت�شى اأن تكون التكاليف �شهلة وخفيفة كّمًا وكيفًا.

وق���د ورد ف���ي الروايات اأّن الإمام Q نهى عن ن���ذر تكاليف باأن يوجب الإن�شان 

على نف�شه �شالة بوا�شطة النذر لأّنه قد �شّعب على نف�شه ما �شّهله اهلل له.

لقد جعل اهلل تعالى �شالة الليل م�شتحّبة حّتى ل ي�شّق ذلك على اأحد مع اأّن الفائدة 

منه���ا كبيرة جدًا؛ ف���كّل اإن�شان ي�شل اإلى اأّي مقام معنوّي فهو ببركة �شالة الليل، وفي 

بداي���ة الإ�ش���الم كان من الواجبات اأن يق�شي الم�شلم ق�شم���ًا من الليل بالعبادة، ولكّن 

اهلل ع���زَّ وجلَّ �شّهله بعد ذلك للم�شّقة والع�ش���ر على بع�س النا�س كالمري�س والم�شافر 

ورفع ذلك الوجوب ليكون �شهاًل على الجميع.

اإذن فقد روعي في التكاليف جانب العدل. 

)�لتوحيد و�لعدل لل�سهيد د�ستغيب، �س 94(.
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أهداف الدرس

�أن يذكر �لطالب �لمعيار �لحقيقّي للخير و�ل�سر. 1-

�أن يبّين �إلى فل�سفة �لم�سائب للكافرين و�لموؤمنين معاً. 2-

الدرس السادس

فلسفة الشرور واآلّفات
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م���ن الم�شائل المتعّلقة بمبحث الع���دل م�شاألة )ال�شرور والآّفات( والتي كانت محّل 

ت�ش���اوؤل منذ القدم، وهي اأّنه تعالى اإذا كان ع���ادًل ل يظلم مثقال ذّرة، فلماذا ُوجدت 

ر في العال���م؟ لماذا الختالف في  الب���الءات والم�شائب والآفات اّلت���ي ظاهرها ال�شَّ

الخل���ق، �شخ�س جميل واآخ���ر قبيح اأو طوي���ل وق�شير وبع�س النا�س فق���راء وبع�شهم 

اأغنياء وغير ذلك مما يتراءى لنا اأنه نق�س وعيب و�شرٌّ وما اإلى ذلك؟

ونجيب عن هذه الم�شائل بذكر الآيات اّلتي تبّين فل�شفة ال�شرور والآفات:

توّهم الشّر والخير

الإن�ش���ان باعتبار �شعفه وجهله قد يتوّهم ما غايته خير �شرًا وما نهايته �شر خيرًا، 

فينظر اإلى ظواهر الأمور وبداياتها ول ينظر اإلى عمقها ونهاياتها. وهذا ما ي�شير اإليه 

قوله تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ         پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 

.
(1(

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ}

فم���ا يراه الإن�شان اأو ما ي�شعر به لي�س هو دائم���ًا المعيار الحقيقّي لفهم الم�شلحة 

الحقيقي���ة للف���رد والمجتم���ع، فرّب �ش���ي ء نحّبه وفيه �ش���ّر كثير على �شعي���د الفرد اأو 

المجتم���ع اأو الأمة، وكذل���ك رّب �شي ء نكرهه وفيه الم�شلحة الكب���رى للفرد اأو الأمة. 

)1)   �شورة البقرة، الآية: 216.
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واهلل تعال���ى هو المحيط بخفايا الأمور، ول ي�شتطيع الب�شر مهما بلغ وعيهم وفطنتهم 

اإّل اأن يفهموا جانبًا من تلك الخفايا والم�شالح البعيدة في الأحكام. فعلى الموؤمن اأن 

يعتقد اأّن كّل الأحكام ال�شادرة عن اهلل تعالى هي ل�شالحه، ت�شريعية كانت كال�شالة 

وال�ش���وم والجه���اد وال���زكاة، اأم تكوينية كالم���وت والبالءات والخت���الف في الخلقة 

والألوان. ويجب اأن ي�شل اإلى مرحلة الت�شليم هلل تعالى حيث يقول: {ې ې ې     

ل اإليه الإن�شان من  ، لأّن ما تو�شّ
(1(

ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ}
العل���وم والكت�شاف���ات لأ�شرار هذا الكون اإّنم���ا هو النزر الي�شير، يق���ول تعالى: {ېئ 

.
(2(

ېئ ىئ ىئ ىئ ی}
ويوؤّكد القراآن الكريم هذه الم�شاألة في قوله تعالى: {جب حب خب مب ىب  يب 

.
(3(

جت حت   خت مت ىت يت جث مث}
ف���اإّن الكثير من الآلم هي ف���ي واقعها خير والإن�شان اأخط���اأ عندما اعتبرها �شرًا، 

فمالك وحقيقة الخيرية وعدمها لي�شا بموافقتهما للرغبات.

وذك���ر الق���راآن الكريم �ش���ورة اأخ���رى معاك�شة وه���ي اأّن ال�شيء قد يك���ون بالنظر 

ال�شطح���ّي خي���رًا ولكّنه في الواقع �شّر وبالء وفتنة و�شبب ل�ش���وء العاقبة، يقول تعالى: 

.
(4(

{ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    یی ی جئ حئ  مئىئ}

ويق���ول تعال���ى: {گ ڳ ڳ ڳ              ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ڻ ڻ 

.
(5(

ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ}

)1)   �شورة الن�شاء، الآية: 65.
)2)   �شورة الإ�شراء، الآية: 85.

)3)   �شورة اآل عمران، الآية: 157.

)4)   �شورة اآل عمران، الآية: 180.

)5)   �شورة اآل عمران، الآية: 178.
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المصائب واالبتالءات

اأ�صا�س الم�صائب:1 1 

اإنَّ الم�شائ���ب الفردية والجتماعية اّلت���ي ت�شيب الب�شر هي وليدة �شوء ال�شتفادة 

م���ن الحرية والختي���ار، يقول تعال���ى: {ی ی ی جئ  حئ  مئ 

يت  ىت   مت   خت  حت  يبجت  ىب  مب   خب     حب  {جب  تعال���ى:  ويق���ول   .
(1(

ىئ}
.

(2(
جثمث}

ولو اّتبع اأهل الدنيا القوانين الإلهية لختزلوا في حياتهم كثيرًا من الآلم والبالءات 

لذلك يقول تعالى: {ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ 

.
(3(

ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ  ٿ }
���ئ نتيجتها الحتمية �شتكون �شيئة بالن�شبة  فا�شتف���ادة الإن�شان من حريته ب�شكل �شيِّ

له اأي�شًا.

{ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب حب  خب       يق���ول تعال���ى: 

.
(4(

مب ىب  يب جت حت}
م�صائب الكافرين: 12 

ه���ذا النوع من الم�شائ���ب يعتبر في نظر الق���راآن الكريم عقابًا عل���ى كفر النا�س 

وف�شادهم وانحرافهم كالطوفان اّلذي اأخذ قوم نوح ، والتيه اّلذي وقع فيه بنو اإ�شرائيل 

عندما اّتخذوا العجل اإلهًا، اأو العذاب اّلذي اأ�شاب قوم اإبراهيم ولوط، وكذلك عذاب 

عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وغيرهم.

)1)   �شورة ال�شورى، الآية: 30.
)2)   �شورة الن�شاء، الآية: 79.

)3)   �شورة الأعراف، الآية: 96.
)4)   �شورة ال�شورى، الآية: 30.
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ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  {ٺ  تعال���ى:  يق���ول 

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.

(1(
ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ}

وج���زاء اهلل �شبحانه وتعال���ى وعقابه قد يكون عاجاًل وقد يك���ون اآجاًل، وجعل لكّل 

اأّم���ة موعدًا. يق���ول تعال���ى: {ۉ ۉ ې ې ې ې ى     

. واهلل تعال���ى ي�شتدرجه���م ويمهله���م لي���زدادوا اإثمًا حيث يق���ول تعالى: 
(2(

 ى}
{گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ڻ ڻ ڻ ڻۀ  ۀ 

. ولكّن فرحهم لن يدوم طوياًل و�شياأتيهم العذاب بغتة لتبقى الح�شرة 
(3(

ہ ہ }
.

(4(
في قلوبهم {مئ ىئ    يئ جب حب خب مب}

ابتالء المؤمنين

البالء هو امتحان واختبار:1 1 

الدنيا هي دار ممّر وامتحان وبالء. واهلل تعالى يختبر فيها النا�س بالخير وبال�شّر 

، ويقول 
(5(

ليجزي ال�شابرين والعاملين، يقول تعالى: {ی جئ حئ مئ}

تعالى: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ    ھ ے ے ۓ ۓ 

.
(6(

ڭڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ}
وف���ي حديٍث: اأّن اأمير الموؤمنين Q مر�س، فعاده قوم فقالوا: كيف اأ�شبحت يا 

اأمير الموؤمنين؟

قال Q: »�أ�سبحت ب�سّر«.

قالوا: �شبحان اهلل هذا كالم مثلك؟!

)1)   �شورة العنكبوت، الآية: 40.
)2)   �شورة الكهف، الآية: 59.

)3)   �شورة اآل عمران، الآية: 178.
)4)   �شورة الأنعام، الآية: 44.
)5)   �شورة الأنبياء، الآية: 35.

)6)   �شورة العنكبوت، الآيتان: 2 � 3.
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فق���ال Q: »يق���ول تعال���ى {ی جئ حئ مئىئ يئ جب})1) 

.
(2(

فالخير �ل�سّحة و�لغنى، و�ل�سّر �لمر�س و�لفقر �بتالء�ً و�ختبار�ً«

البتالء تاأديب للموؤمن: 12 

قد يكون ابتالء الموؤمن للتاأديب والتذّكر دائمًا، لما في البالءات من العبر والمواعظ. 

ر في كّل �أربعين يوماً ببالء،  يقول الإمام ال�شادق Q: »ما من موؤمن �إاّل وهو يذكَّ

.
(3(

�إّما في ماله �أو في ولده �أو في نف�سه فيوؤجر عليه، �أو همٍّ ال يدري من �أين هو«

البتالء تطهير لذنوب الموؤمن: 13 

وق���د يك���ون بالء الموؤمن تطهي���رًا لذنوبه، يق���ول الإمام الكاظ���م Q: »هلل في 

.
(4(

ل وفي �ل�سّر�ء نعمة �لتطّهر« �ل�سّر�ء نعمة �لتف�سّ

.
(5(

قم يمحو �لذنوب« : »�ل�سُّ
P

وعن ر�شول اهلل 

: »ما ي�سيب �لموؤمن من و�سب وال ن�سب وال �سقم وال �أذى وال 
P

ويقول اأي�شًا 

.
(6(

هّم حّتى �لهّم يهّمه �إاّل كّفر �هلل به خطاياه«

البتالء رفع للدرجات: 14 

ع���ن الإمام ال�ش���ادق Q: »�أ�س���ّد �لنا�س ب���الًء �الأنبي���اء R، ثّم �ّلذي���ن يلونهم، 

. هناك نوع من الب���الء يكون لرفع درجة الإن�ش���ان الموؤمن في الآخرة، 
(7(

�الأمث���ل فاالأمث���ل«

كال���ذي يتعّر�س ل���ه الأنبياء والأولي���اء. فهذا البالء ف���ي الحقيقة هو رحم���ة �شيجد الموؤمن 

نتيجتها في الآخرة.

)1)   �شورة الأنبياء، الآية: 35.
)2)   الدعوات، الرواندي، �س 168.
)3)   بحار الأنوار، ج 67، �س 237.

)4)   م.ن، ج 78، �س 165.

)5)   م.ن، ج 67، �س 244.

)6)   م.ن، ج 81، �س 188.
)7)   م.ن، ج11، �س69.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

م���ن الم�شائ���ل المرتبطة بمبحث الع���دل م�شاألة ال�شهر والآف���ات والتي كانت محل 1 1

ت�شاوؤل منذ القدم.

الإن�ش���ان ل�شعفه وجهله قد يتوّهم ما غايته خير �شرًا وما نهايته �شّر خيرًا، فينظر 1 2

اإلى ظواهر الأمور.

م���ا يراه الإن�شان اأو م���ا ي�شعر به لي�س هو دائمًا المعي���ار الحقيقّي لفهم الم�شلحة 1 3

الحقيقية.

اإّن الم�شائ���ب الفردية والجتماعية اّلت���ي ت�شيب الب�شر هي وليدة �شوء ال�شتفادة 1 4

من الحرية والختيار.

جزاء اهلل تعالى وعقابه قد يكون عاجاًل وقد يكون اآجاًل وجعل لكّل اأمة موعدًا.1 5

اهلل تعال���ى يبتل���ي الموؤمني���ن ليختبره���م بالخي���ر وال�ش���ّر وليج���زي ال�شالحي���ن 1 6

وال�شابرين.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

لماذا يتوّهم الإن�شان الخير وال�شّر؟ 1-

ما هو المعيار الحقيقّي للخير وال�شّر؟ 2-

من اأين تاأتي اأكثر الم�شائب الفردية والجتماعية؟ 3-

لماذا ي�شاب الكافرون بالم�شائب؟ 4-

لماذا ي�شاب الموؤمنون بالم�شائب والبالءات؟ 5-
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للمطالعة

�لبلء للأولياء

اإّن اهلل اإذا خ����سّ عبدًا من عباده بلطف منه فهو يجعله ُعر�شة لل�شدائد. والجملة 

الم�شهورة »�لبالء للوالء« تبّين هذا المو�شوع.

وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر Q: »�إّن �هلل عزَّ وجلَّ ليتعاهد �لموؤمن 

.
(1(

بالبالء كما يتعاهد �لرجل �أهله بالهدية من �لغيبة«

وج���اء ف���ي حديث اآخر عن الإم���ام ال�ش���ادق Q: »�إّن �هلل �إذ� �أحّب عب���د�ً غّته 

.
(2(

بالبالء غّتاً«

فكما اأّن مرّبي ال�شباحة حين ياأتيه من يحب تعّلمها فهو يحمله على المحاولة وبذل 

 �شبحانه حين يح���ّب عبدًا ويريد اأن 
َّ

الجه���د لي�شبح مرّو�شًا ومتعّلم���ًا لل�شباحة، فاهلل

يو�شله اإلى كماله فاإّنه يغرقه في البالء. ولو قراأ الإن�شان كتابًا عن ال�شباحة دون نزوله 

اإلى الماء ل يم�شي �شباحًا، ولكّنه يتعّلم ال�شباحة عندما يجد طريقه اإلى الماء ويجّرب 

ال�شراع �شّد الغرق واأحيانًا يواجه خطر الغرق عندما يتحّرك بعيدًا عن ال�شاطئ.

فال بّد اأن يرى الإن�شان في دنياه ال�شدائد حّتى يتعّلم طريق التخّل�س منها، ول بّد 

اأن يواجه ال�شعوبات حّتى ين�شج ويتكامل.

وكت���ب بع�شهم ع���ن لون من الطيور اأّنه عندما يبزغ الري�س على جناح طفله الوليد 

ولك���ي يعّلمه الطيران فهو يخرجه من الوكر اإل���ى الف�شاء الطلق ويخلي �شبيله هناك، 

في�شّطر الحيوان ال�شغير لحركات غير منّظمة وي�شرب بجناحه حّتى ي�شاب بالتعب 

ويو�شك على ال�شقوط وعندئذ تقترب الأّم الحنون منه وتم�شك به وتحمله على ظهرها 

)1)  بحار الأنوار، ج 15،  �س 56.
)2)   م. ن، �س 55.
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لترف���ع عنه الن�شب. وعندما ت���رى الراحة قد عادت اإليه تطلقه ف���ي الف�شاء وتجبره 

عل���ى المحاول���ة حّتى ي�شاب بالتع���ب مّرة اأخ���رى فتم�شكه، وتكّرر ه���ذا العمل مّرات 

ومّرات حّتى يخرج الطفل وقد تعّلم الطيران.
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أهداف الدرس

-1 .R أن يبّين �لطالب بين �لغاية من خلق �الإن�سان ووجود �الأنبياء�

�أن يذكر فو�ئد بعثة �الأنبياء Rودورهم �الأ�سا�سي. 2-

ة �سفة �لع�سمة. 3- �أن يتحدث عن �سفات �الأنبياء R وبخا�سّ

الدرس السابع

النبّوة
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الغاية من خلق اإلنسان

اهلل �شبحانه وتعالى عليم حكيم خلق الخلق لحكمة وم�شلحة وهدف، يقول تعالى: 

.
(1(

{ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ َڭ}

ويقول تعال���ى: {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب 

. ف���كّل �شي ء خل���ق لغاية، والغاية اأو�شحها 
(2(

ىب  يب جت حت خت مت}
.

(3(
اهلل تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: {ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

كما ورد في الحديث القد�شّي اأي�شًا »كنت كنز�ً مخفياً فاأحببت �أن �أعرف فخلقت 

، فالعبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإن�شان.
�لخلق لكي �أعرف«)4)

والعبادة تعن���ي الخ�شوع والطاعة والنقياد للخالق بما ياأمر وبما ينهى. ولكن لكي 

تتحّقق هذه العبادة والطاعة على الوجه ال�شحيح والمر�شّي من قبل الخالق ل بّد اأن 

تك���ون عن معرفة ودراي���ة واإّل وقعت باطلة وغير �شحيح���ة لأّن الإن�شان ل ي�شتطيع اأن 

ي�شلك الطريق ال�شحيح دون دليل يدّله عليه.

)1)   �شورة الموؤمنون، الآية: 115.
)2)   �شورة الدخان، الآيتان: 38 و 39.

)3)   �شورة الذاريات، الآية: 56.
)4)   بحار الأنوار، ج 84، �س 199.
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األنبياء وتحّقق الغاية

اإّن تحقي���ق الغاية من الخلق وهي المعرفة والعبادة يتوّقف على تعيين وا�شطة بين 

الخالق وبين المخلوقين تهديهم اإلى الر�شاد وتعلمهم طرق العبادة والطاعة.

يق���ول تعال���ى: {ىئ ىئ         ىئ  ی ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  

 وهنا ياأتي دور النبّوة. 
(1(

خب مب ىب  يب جتحت خت    مت ىت}

اإّن تاريخ الإن�شان بنظر القراآن الكريم مترافق مع تاريخ الوحي والنبّوة؛ فلقد كان 

الوحي موجودًا كبرنامج تكامل لالإن�شان منذ ظهوره على الأر�س، يقول تعالى: {ڇ 

 اإلى غير ذلك من الآيات اّلتي توؤّكد هذه الحقيقة.
(2(

ڇ  ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ }
ويق���ول اأمي���ر الموؤمنين Q في هذا ال�شي���اق في نهج البالغة: »ول���م ُيخِل �هلل 

.
(3(

�سبحانه خلقه من نبّي مر�َسل �أو كتاب منزل �أو حّجة بالغة �أو محّجة قائمة«

R اإليمان بجميع األنبياء

ل يكف���ي العتقاد بنب���ّوة نبّي واحد اأو بع�س الأنبياء R بل ل بّد من اأن يعتقد 

الإن�ش���ان بنب���ّوة جمي���ع الأنبياء لأنه���م جميعًا اأنبي���اء مر�شلون من قب���ل اهلل تعالى، 

وكّل نب���ّي ج���اء م�شّدقًا ل���كالم النبّي اّل���ذي قبله، يقول تعال���ى: {ٻ    ٻ  ٻ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ      
ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

.
(4(

ڤ}
ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  {ٿ  تعال���ى:  ويق���ول 

)1)   �شورة ال�شورى، الآية: 51.
)2)   �شورة فاطر، الآية: 24.

)3)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، خطبة 1.
)4)   �شورة الن�شاء، الآية: 163.
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چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 

.
(1(

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}

ويق���ول تعالى في ذّم اأولئك اّلذين يوؤمنون ببع�شهم فقط: {ڦ ڄ ڄ  

ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ 

.
(2(

ژڑ ڑ ک ک ک}
Rفوائد بعثة األنبياء

هن���اك فوائد كثيرة م���ن بعثة الأنبياء بالإ�شافة اإلى تعري���ف النا�س وهدايتهم اإلى 

طريق تكاملهم، اأهّمها:

 يوج���د كثير من المعارف المهمة في حياة الإن�شان قد يجهلها اأو يغفل عنها وهذه 11 

المعارف بيَّنها الأنبياء للنا�س لتذكيرهم الدائم، لذلك ورد في القراآن الكريم �شفة 

.
(3(

ر والذكر والذكرى والتذكرة. يقول تعالى: {ۋ ۅ   ۅ ۉ} المذكِّ

ويقول تعالى: {ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ       ېئ ېئ 

.
(4(

ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی}

.
(5(

ويقول تعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ     ڇ}

ويق���ول اأمير الموؤمنين Q ف���ي نهج البالغة: »فبعث فيهم ر�سل���ه وو�تر �إليهم 

�أنبي���اءه لي�ستاأدوه���م ميثاق فطرت���ه ويذّكروهم من�سّي نعمت���ه، ويحتّجو� عليهم 

.
(6(

بالتبليغ، ويثيرو� لهم دفائن �لعقول«

)1)   �شورة البقرة، الآية: 136.
)2)   �شورة الن�شاء، الآيتان: 150 و151.

)3)   �شورة الغا�شية، الآية: 21.
)4)   �شورة الأنعام، الآية: 90.

)5)   �شورة طه، الآيات: 13.
)6)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، خطبة 1، �س 23.
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اإّن وج���ود النبّي بين النا�س له تاأثير كبي���ر في تربية الأ�شخا�س باعتبار اأّن الأنبياء 1 2

و�شلوا اإلى اأعلى مراتب الكمال فكانوا القدوة الحقيقية ليقتدي بهم النا�س ويتاأ�ّشوا 

باأفعالهم فيقوموا بتربية النا�س وتزكيتهم روحيًا.

.
(1(

يقول تعالى: {ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ         ھ ھ}

.
(2(

ويقول تعالى: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}

من فوائ���د وجود الأنبياء ممار�شة القيادة ال�شيا�شي���ة والدينية والجتماعية وف�ّس 1 3

 الخالف���ات والمع�ش���الت وال�شطراب���ات الجتماعي���ة بي���ن النا�س، يق���ول تعالى: 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  {ڇ 

.
(3(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک کک }
R دور األنبياء

اإّن الق���راآن الكريم لم يحّدد دورًا خا�شًا لالأنبياء R بل اإّن دورهم مرتبط بكّل 

ما تحتاجه الأّمة في حياتها على ال�شعيد الروحّي والعلمّي وعلى ال�شعيد الجتماعّي 

من و�شع قوانين تنظّم حياة النا�س وتهديهم اإلى ال�شعادة الحقيقية والكمال الإن�شانّي، 

وكذلك يبينون لهم الأحكام ويحّذرونهم من الوقوع في المعا�شي ومخالفة اهلل تعالى. 

وهذه بع�س اأدوارهم R اّلتي وردت في القراآن الكريم:

التعليم:1 1 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  تع����ال��ى:  يق�������ول 

.
(4(

ۋ ۅ ۅ     ۉ ۉ ې ې ې ې}

)1)   �شورة الممتحنة، الآية: 4.
)2)   �شورة الأحزاب، الآية: 21.
)3)   �شورة البقرة، الآية: 213.
)4)   �شورة البقرة، الآية: 151.
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التب�صير والإنذار: 12 

.
(1(

يقول تعالى: {ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

الدعوة لعبادة اهلل تعالى: 13 

چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ  تعال���ى:  يق���ول 

.
(2(

ڇ}

اإخراج النا�س من الظلمات اإلى النور: 14 

يقول تعال���ى: {ھ ھ ے ے    ۓ ۓ  ڭ ڭ 

.
(3(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆۈ  }

ال�صهادة على اأعمال العباد: 15 

.
(4(

يقول تعالى: { ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ}

اإبالغ الر�صالة للنا�س: 16 

.
(5(

يقول تعالى: {ک ک گ گ گ}

الحكم بين النا�س: 17 

يق���ول تعالى: {ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

.
(6(

ژ ڑ ڑ   ک ک کک}

)1)   �شورة الأنعام، الآية: 48.
)2)   �شورة النحل، الآية: 36.
)3)   �شورة اإبراهيم، الآية: 5.

)4)   �شورة الفتح، الآية: 8.
)5)   �شورة المائدة، الآية: 99.
)6)   �شورة البقرة، الآية: 213.
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الأ�صوة الح�صنة: 18 

.
(1(

يقول تعالى: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}

R صفات األنبياء

اأخطر المنا�ش���ب واأكبرها م�شوؤولية قيادة المجتمع الب�شرّي وهدايته اإلى ال�شعادة 

والكمال، ف���اإّن المت�شّدي لهذه الم�شوؤولية الكبرى علي���ه اأن يتمّتع ب�شفات وامتيازات 

���ة، كالمعرف���ة التاّم���ة ب���اإدارة ال�ش���وؤون القت�شادي���ة وال�شيا�شي���ة والع�شكري���ة  خا�شّ

والجتماعي���ة والتربوي���ة، بالإ�شاف���ة اإل���ى الّت�ش���اف بالف�شائ���ل النف�شي���ة والروحية 

والأخالقي���ة. لذلك نرى القراآن الكريم يرّكز على ه���ذه الناحية لأهميتها على �شعيد 

التبلي���غ حيث يخاطب اهلل �شبحان���ه وتعالى نبّيه الكري���م بقوله: {پ ڀ ڀ  ڀ 

، وخاطبه تعالى ومثنيًا عليه 
(2(

ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ}
.

(3(
بقوله: {ڱ ڱ    ڱ ں }

هذا بالإ�شافة اإل���ى ال�شفة الأهّم والأبرز والتي لها ارتباط وثيق بالتبليغ والهداية 

وهي �شفة الع�شمة ونتحّدث عنها باخت�شار.

العصمة

الوا�شط���ة بي���ن اهلل وعباده اأي النبّي يجب اأن يكون مع�شوم���ًا، بمعنى اأّنه يجب اأن 

يتمّت���ع بملكة نف�شي���ة قوية تمنعه من ارتكاب المع�شية حّتى ف���ي اأ�شّد الظروف. وتنبع 

ه���ذه الملكة من الوعي التاّم بقبح المع�شي���ة والإرادة القوية ل�شبط الميول النف�شية، 

ة. وهذه تتحّقق بالعناية الإلهية الخا�شّ

)1)   �شورة الأحزاب، الآية: 21.
)2)   �شورة اآل عمران، الآية: 159.

)3)   �شورة القلم، الآية: 4.
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الدليل على الع�صمة:1 1 

هناك العديد من الأدّلة منها:

 ل���كان محّل اإن���كار ومورد عت���اب كما في قول���ه تعالى: 
ً
اأّن���ه ل���و لم يكن النب���ّي مع�شوما

 

 قول���ه تعالى: { ڱ ڱ ڱ ں    
ً
، واأي�ش���ا

(1(
{ ۀ ۀ ہ  ہ ہ}

فم���ن   .
(2(

ھ} ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ا ينهى حّتى ل ُينكر عليه من   ياأتمر بما ياأم���ر وينتهي عمَّ

ً
الطبيع���ّي اأن يكون النبّي مع�شوما

اأحد وحّتى يح�شل الوثوق به وبتبليغه وُيعتمد عليه في اإخراج النا�س من الظلمات اإلى النور.

اأنواع الع�صمة: 12 

الع�شم���ة م���ن الذنوب: الأنبي���اء R مع�شومون من ارت���كاب الذنوب �شغيرها 1 1

وكبيره���ا لأّنه لو كان النبّي مرتكبًا للذنوب لأ�شب���ح ظالمًا اإّما لنف�شه اأو لغيره وهو 

خالف قوله تعالى لإبراهيم Q: {ۇ      ۆ ۆ ۈ}.

الع�شم���ة ع���ن الخط���اأ وال�شتب���اه: لأّن النبّي لو ا�شتب���ه واأخطاأ يك���ون خالف كونه 1 2

هادي���ًا حيث يحتمل ال�شتباه حينها ف���ي كّل قول وتبليغ وحكم، وهذا نق�س للغر�س 

اّل���ذي اأر�ش���ل الأنبياء لأجله، لأّنه���م R بعثوا هداة مهدّيي���ن. كما يقول تعالى: 
 

.
(3(

{ٱ ٻ ٻ ٻ }

.
(4(

ويقول اأي�شًا: {ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ}

: {ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
P

ويق���ول �شبحانه وتعالى بحّق ر�شول���ه الكريم

.
(5(

ٿ   ٿ  ٿ}

)1)  �شورة البقرة، الآية: 44.
)2)   �شورة ال�شف، الآيتان:2 و3.

)3)   �شورة الأنبياء، الآية: 73.
)4)   �شورة الأنعام، الآية: 90.

)5)   �شورة النجم، الآيتان: 3 و 4.
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المع�صوم غير مجبور على ترك المع�صية: 13 

اإّن الع�شم���ة ل تعن���ي اأّن الإن�ش���ان مجبور على العم���ل بمقت�شاها ب���ل اأّن �شاحبها 

ل يخت���ار المع�شي���ة ول يقع فيها لعلم���ه بحقيقة الذنب واآثاره، وق���ّوة العلم توجب قّوة 

الإرادة، فال تتعّلق اإرادته حينئٍذ اإّل بالطاعات.

 

خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

العبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإن�شان كما ورد في الحديث القد�شّي »كنت 1 1

كنز�ً مخفياً فاأحببت �أن �أعرف فخلقت �لخلق لكي �أعرف«.

تحّق���ق هذه الغاية يتوّقف على تعيين وا�شطة بين الخالق وبين المخلوقين يهديهم 1 2

اإل���ى الر�شاد ويعلمهم طرق العبادة والطاعة. ول يكفي العتقاد بنبّوة نبّي واحد اأو 

بع�س الأنبياء بل ل بّد اأن يعتقد الإن�شان بنبّوة جميع الأنبياء.

هن���اك فوائد كثيرة م���ن بعثة الأنبياء بالإ�شافة اإلى تعري���ف النا�س وهدايتهم اإلى 1 3

طريق تكاملهم منها:

اأ- تبيين كثير من المعارف اّلتي يجهلها الإن�شان.

ب- وجود النبّي له اأثر كبير في تربية النا�س.

ج- ممار�شة القيادة ال�شيا�شية والدينية والجتماعية.

المت�شّدي لمقام النبّوة عليه اأن يتمّتع ب�شفات وامتيازات خا�شة كالمعرفة التاّمة 1 4

والف�شائل الح�شنة والع�شمة.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما هي الغاية من خلق الإن�شان؟ 1-

لماذا اأر�شل اهلل تعالى الأنبياء R؟ 2-

هل يكفي العتقاد بنبّوة نبّي واحد اأو بع�س الأنبياء فقط؟ ولماذا؟ 3-

اأذكر بع�س فوائد بعثة الأنبياءR؟ 4-

ما هو الدليل على ع�شمة الأنبياءR؟ 5-

للمطالعة

�لأنبياء

ع���ن الإمام ال�ش���ادق Q اأّنه قال للزنديق اّل���ذي �شاأله من اأي���ن اأثبت الأنبياء 

والر�ش���لR؟ ق���ال: اإّنه لّما اأثبتنا اأّن لن���ا خالقًا �شانعًا متعالي���ًا عّنا وعن جميع ما 

خل���ق، وكان ذل���ك ال�شانع حكيم���ًا متعاليًا لم يج���ز اأن ي�شاهده خلق���ه، ول يالم�شوه، 

فيبا�شرهم ويبا�ش���روه، ويحاّجهم ويحاّجوه، ثبت اأّن له �شفراء في خلقه، يعّبرون عنه 

اإل���ى خلقه وعب���اده، ويدّلونهم على م�شالحه���م ومنافعهم وما ب���ه بقاوؤهم وفي تركه 

فناوؤه���م، فثبت الآمرون والناهون ع���ن الحكيم العليم في خلق���ه والمعبرون عنه جّل 

وعّز، وهم الأنبياء R و�شفوته من خلقه، حكماء موؤّدبين بالحكمة، مبعوثين بها، 

غي���ر م�شاركين للنا�س على م�شاركتهم لهم في الخلق والتركيب في �شي ء من اأحوالهم 

موؤّيدي���ن من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثّم ثب���ت ذلك في كّل دهر وزمان مّما اأتت 

ب���ه الر�شل والأنبياء من الدلئل والبراهين، لكيال تخلو اأر�س اهلل من حجة يكون معه 

علم يدّل على �شدق مقالته وجواز عدالته.

�لكافي � �ل�سيخ �لكليني، ج 1، �س 168
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أهداف الدرس

-1 .
P

�أن يذكر طرق �إثبات �لنبّوة و�نطباقها على �لنبّي محّمد

 وخ�سو�ساً معجزة  2-
P

�أن يبّين بع�س معجز�ت �لنبّي محّمد

�لقر�آن �لكريم.

 هي �لنبّوة �لخاتمة. 3-
P

�أن يبّين �أن نبّوة �لنبّي محّمد

الدرس الثامن

 النبّوة الخاّصة
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مقّدمة

لق���د بعث اهلل اآلف الأنبي���اء R في مراحل تاريخية مختلف���ة واأماكن مختلفة 

م���ن العالم وقاموا بمهاّمهم خير قيام في هداي���ة الب�شر وتربيتهم وتقوية معتقداتهم 

وقيمه���م، ودعوا اإلى التوحيد والعدل. وتميَّز من بينهم نوح واإبراهيم ومو�شى وعي�شى 

���ة م�شتملة على الأح���كام والقوانين الفردية  R ب���اأن اأن���زل اهلل عليهم كتبًا �شماويَّ

والجتماعية والتعاليم والوظائ���ف الأخالقية والقانونية المالئمة لظروفها الزمانية. 

ولك���ّن هذه الكتب تعّر�شت للتحريف ومنها ما اختف���ى وعا�س النا�س في �شالل لأّنهم 

بات���وا ياأخ���ذون دينهم م���ن رهبانه���م واأحباره���م وكتبهم م���ع ما فيها م���ن تحريف، 

واأ�شاطي���ر، وت�شويه �ش���ورة الأنبياء، والنيل من مقام الربوبي���ة، وتحريم ما اأحّل اهلل، 

م، فلم يعد اأّي دور يذكر لهداية الب�شر حيث غا�س العالم كّله في القرن  وتجويز ما حرَّ

ال�شاد����س الميالدي في الظالم والجهل والظلم وخمدت م�شاعل الهداية الإلهية. وفي 

ذلك الوقت بعث اهلل �شبحانه وتعالى خاتم الأنبياء واأف�شلهم في اأكثر المناطق تخلُّفًا 

وانحطاط���ًا وظلمًا وجهالًة، اأر�شله اإلى الب�شر كاّف���ة ليحمل لهم الكتاب الإلهّي الخالد 

ليهديه���م اإلى �شبيل الر�شاد ويعّلمه���م المعارف الحقيقية ويقود الب�ش���ر اإلى ال�شعادة 

الدنيوية والأخروية.

وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  {ۉ  تعال���ى:  يق���ول 
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ         ېئ ېئ 
.

(1(
ىئ ىئ ىئ}

ويق���ول تعال���ى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ 

.
(2(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ                ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ}

P الدليل على نبّوة نبّي اإلسالم

اإثبات نبّوة اأّي نبّي يتّم من خالل ثالث طرق:

�الأول: التعّرف اإلى �شيرتهم و�شلوكهم.

�لثاني: اإخبار الأنبياء ال�شابقين.

�لثالث: المعجزة.

.
P

ت في نبّوة نبّي الإ�شالم محّمد بن عبد اهلل  وهذه الطرق الثالث قد توفرَّ

 اأربعين عامًا ولم يجدوا خاللها 
P

�أّما �الأّول: فاإّن اأهل مّكة قد عا�شروا الر�شول 

عثرة من العثرات اأو اأّي �شعف في حياته، بل كانت حياته م�شيئة بالنور والعطاء وكان 

بوه بال�شادق الأمين،  ُي�شار اإليه بالبنان، وبالتوا�شع والزهد وال�شدق والأمانة حيث لقَّ

.
(3(

وكان مثال مكارم الأخالق حّتى نعته اهلل تعالى بقوله: {ڱ ڱ    ڱ ں }

. وقد كان 
P

ر الأنبي���اء ال�شابقون بنبّوته وبعثت���ه  و�أّم���ا �لثان���ي: فق���د اأخبر وب�شَّ

ينتظر ظهوره جماعة من اأهل الكتاب وكانوا يعرفون بع�س العالمات الوا�شحة والبّينة 

عليه، وكانوا يقول���ون للم�شركين من العرب اإّنه �شيبعث بالر�شالة اأحد اأبناء اإ�شماعيل 

Q ي�شّدق بالأنبياء ال�شابقين. وقد اآمن به بع�س علماء اليهود والن�شارى اعتمادًا 

على تلك الب�شائر.

)1)   �شورة اآل عمران، الآية: 164.
)2)   �شورة الجمعة، الآية: 2.

)3)   �شورة القلم، الآية: 4.
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يق���ول تعالى في كتابه الكريم على ل�ش���ان عي�شى Q: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ      ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ 
.

(1(
ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ}

ويق���ول �شبحان���ه: {ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

.
(2(

چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ِڌ}
ويق���ول تعالى على ل�ش���ان اإبراهي���م Q: {ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ 

.
(3(

چ چ چ چ ڇ  ڇ}

 ا�شتنادًا اإل���ى ب�شارات الأنبياء 
P

اإّن معرف���ة علماء بني اإ�شرائي���ل بنبّي الإ�شالم 

 وحّجة مقنعة لأهل الكتاب ولغيرهم 
P

ال�شابقين ُتعدُّ دلياًل وا�شحًا على �شّحة نبّوته 

لم�شاهدتهم �شدق وح�شول هذه الب�شارات.

�أما �لثالث: المعجزة اإّن النا�س كانوا يطلبون المعجزة من الأنبياء عند اّدعائهم 

النب���ّوة كما حّدثنا القراآن الكريم عن قوم نب���ّي اهلل �شالح Q: {ۈ ٴۇ  ۋ   ۋ 

. وق���د يخبر النبّي عن ت�شلُّحه بالمعجزة 
(4(

ۅ ۅ ۉ  ۉ ې      ې ې}
ابتداًء قبل طلب قومه المعجزة كما ح�شل مع نبّي اهلل مو�شى Q مخاطبًا فرعون: 

.
(5(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ}

وكذل���ك ح���دث م���ع النبّي عي�ش���ى Q كما ف���ي قوله تعال���ى: {ڃ چ چ 

.
(6(

چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ}

)1)   �شورة ال�شف، الآية: 60.
)2)   �شورة الأعراف، الآية: 157.

)3)   �شورة البقرة، الآية: 129.
)4)   �شورة ال�شعراء، الآية: 154.

)5)   �شورة الأعراف، الآيتان: 105و 106.
)6)   �شورة اآل عمران، الآية: 49.
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P معجزات نبّي اإلسالم

 اأكث���ر من اأن تح�ش���ى. بل اإّن جمي���ع اأقواله واأفعاله 
P

اإّن معج���زات ر�ش���ول اهلل 

واأحوال���ه واأخالق���ه واأو�شافه هي معجزات باهرات واآي���ات ظاهرات. ومن المعجزات 

المذكورة في القراآن الكريم:

�شّق له القمر بمّكة عندما طلبت قري�س منه اآية كما اأخبر القراآن الكريم { ھ 1 1

.
(1(

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ}
رم���ى الجي����س بقب�شة من تراب فعميت عيونهم ونزل ف���ي ذلك قوله تعالى: {پ 1 2

.
(2(

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ}

القرآن المعجزة الخالدة

الق���راآن الكريم هو الكت���اب ال�شماوّي الوحيد اّلذي اأعلن اأّن���ه ل يمكن لأحٍد الإتيان 

بمثله حّتى لو اجتمعت الإن�س والجّن، اأو التيان بع�شر �شوٍر اأو حّتى ب�شورة واحدة. يقول 

تعالى: {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

 ويقول تعالى: {ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   
(3(

ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ}
 ويق���ول 

(4(
پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ               ٿ}

.
(5(

تعالى: {ۇ ۇ     ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ             ۉ}

ثّم اإّن عدم ال�شتجابة من قبل الم�شركين لهذا التحّدي لهو دليل على اإعجازه 

.
P

�شاحبه لنبّوة  وت�شديق 

)1)  �شورة القمر، الآية: 12.
)2)   �شورة الأنفال، الآية: 17.

)3)   �شورة الإ�شراء، الآية: 88.
)4)   �شورة هود، الآية: 13.

)5)   �شورة يون�س، الآية: 38.
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وجوه إعجاز  القرآن

توجد وجوه عديدة الإعجاز هذ� �لكتاب �لعظيم منها:

اأّن���ه مع كونه موؤّلفًا من ه���ذه الحروف الهجائية المحدودة عجز الب�شر عن الإتيان 1 1

بمثله.

ف���رادة الأ�شل���وب واأعجوب���ة النظ���م ولي����س له �شبي���ه في كت���ب ال�شع���راء والبلغاء 1 2

والف�شحاء.

ع���دم الخت���الف والتناق�س فيه، ول���و كان من عند غير اهلل لوج���دوا فيه اختالفًا 1 3

كثيرًا.

{چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ  يق���ول تعال���ى: 

.
(1(

ڈ}
ا�شتماله على الآداب الكريمة وال�شرائع القويمة ونظام العباد والبالد والمعاد.1 4

ا�شتمال���ه على م���ا كان مخفيًا م���ن الأخبار الما�شي���ة والأزمنة الغاب���رة كق�ش�س 1 5

)اأ�شحاب الكهف و�شباأ وذي القرنين والخ�شر(.

ا�شتماله على الأمور الم�شتقبلية: »كغلبة �لروم« في قوله تعالى: {ھ ے ے 1 6

.
(2(

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ}
اإ�شاف���ة اإلى  كّل وجوه اإعجازه مع ذلك فاإّنه �شدر عن اإن�شان اأّمّي لم يكن قارئًا ول 1 7

كاتبًا.

النبّوة الخاتمة

اإّن الدي���ن الإ�شالمّي هو الدين الخالد، ودعوته �شاملة وعاّمة غير محّددة بمنطقة 

)1)   �شورة الن�شاء، الآية: 82.
)2)   �شورة الروم، الآيتان: 2 و 3.
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 للملوك والحّكام 
P

ة بقوم. ويوؤّيد ذلك الر�شائل اّلتي كان يبعثها الر�شول  وغير مخت�شّ

اأمث���ال قي�شر الروم وك�شرى الفر�س وحّكام م�شر وال�ش���ام والحب�شة وروؤ�شاء القبائل 

المختلف���ة، حيث دعاهم جميعًا لعتناق الإ�شالم. وي���دّل على ذلك اأي�شًا اأّن خطابات 

الآيات القراآنية متوّجهة للنا�س جميعًا في الغالب مثل: {ڱ  ڱ}{ڄ  ڄ« 

 ،
(1(

ہ} ہ   ہ  ہ   {ۀ   گ}  {گ   ڤ}   {ڤ  

.
(2(

{ ٹ ٹ ڤ ڤ}
 وه���ذه الر�شال���ة هي خاتمة الر�ش���الت ال�شماوي���ة، يقول تعالى ف���ي كتابه الكريم: 

.
(3(

{ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ }

 هو خاتم الأنبياء R اأي اأّن �شل�شلة 
P

الآية المباركة تدّل على اأّن النبّي الأكرم 

، هذا بالإ�شافة اإل���ى كثير من الرواي���ات الداّلة على ذلك، 
P

النب���ّوة تنته���ي بنبوت���ه 

 :Q لعلّي 
P

، وقوله 
(4(

كقوله P: »�أّيها �لنا�س �إّنه ال نبّي بعدي وال �أّمة بعدكم«

.
(5(

»�أما تر�سى �أن تكون مّني بمنزلة هارون من مو�سى، �إال �أّنه لي�س بعدي نبّي؟«

)1)   �شورة �شباأ، الآية: 28.
)2)   �شورة التوبة، الآية: 33، �شورة الفتح، الآية: 28، �شورة ال�شف، الآية: 9.

)3)   �شورة الأحزاب، الآية: 40.
)4)   و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج 1، �س 15.

)5)   م.ن.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

تمّي���ز من بين الأنبي���اء؛ نوح واإبراهيم ومو�شى وعي�شى R بما اأنزل اهلل عليهم 1 1

م���ن الكتب ال�شماوية الم�شتملة على الأحكام والقوانين. ولكّن هذه الكتب تعّر�شت 

للتحري���ف ومنها ما اختفى تمام���ًا وغا�س العالم كّله في الظ���الم والجهل. حينها 

 في اأكث���ر المناطق تخّلفًا وانحطاط���ًا وظلمًا، للنا�س 
P

بع���ث اهلل خاتم الأنبياء 

كافة ورحمة للعالمين.

2 1 R ه���و �شيرته و�شلوكه، واإخب���ار الأنبياء 
P

الدلي���ل على نب���ّوة النبّي محّمد 

ال�شابقين عنه والمعجزة الخالدة.

 اأكثر من اأن تح�شى ولكن تبقى معجزته الخالدة الأبرز وهي القراآن الكريم.1 3
P

معجزاته 

وج���وه اإعجاز القراآن عديدة؛ فهو الكتاب ال�شماوّي الوحيد اّلذي اأعلن اأّنه ل يمكن 1 4

لأحد الإتيان بمثله اأو بجزء منه، والذي ل اختالف ول تناق�س في م�شمونه، والذي 

�شدر عن اإن�شان اأمّي لم يكن قارئًا ول كاتبًا.

 خات���م الأنبياء لتمام الدين 15 
P

الإ�ش���الم هو خاتم الأدي���ان والنبي الأكرم محمد

وكماله ولكونه مبعوث لكل الأمم والأقوام.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

؟ 1-
P

في اأي بيئة وجّو ُبعث النبّي محّمد 

؟ 2-
P

ما هو الدليل على نبّوة نبّي الإ�شالم 

 مع اأهل مّكة؟ 3-
P

كيف كان �شلوكه 

؟ وما هو وجه الإعجاز فيها؟ 4-
P

ما هي معجزة النبّي محّمد 

 هو خاتم  5-
P

م���ا ه���و الدليل على اأّن الإ�شالم خات���م الديانات واأّن النب���ّي محّمدًا 

الأنبياء R؟
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للمطالعة

�لإعجاز �لعلمّي في �لقر�آن 

 في علم الهيئة الحديث اأّنه ل وجود لكوكب �شاكن في الكون 
ً
 وموؤّكدا

ً
 ثابتا

ً
لقد اأ�شبح اأمرا

واأّنه ل �شّحة لمو�شوعة تق�شيم ال�شيارات والكواكب اإلى ثابتة ومتحّركة كما كان يقول القدماء، 

بل اإّنه ل وجود حّتى لكوكب واحد �شاكن في هذا العالم الالمتناهي. وحّتى �شنين خلت كانت 

ال�شيارات تعّد بحدود ال�300 مليون بينما �شاروا يعجزون اليوم عن عّدها واإح�شائها.

وق���د ورد في القراآن الكريم ب�شراحة قول اهلل تعالى: {جئ حئ مئ ىئ} 

اأي اأّن���ه ل وجود للكوكب الثابت بل اإّن كّل واح���د منها ي�شبح ويتحّرك في المدار اّلذي 

د ل���ه من قبل اهلل، ف���ي حين اأّن بطليمو����س كان يقول اإّن الفلك الثام���ن ما هو اإّل  ُح���دِّ

عب���ارة عن فلك ثابت واإّن الكواكب الموج���ودة فيه كواكب �شاكنة، لكّن القراآن يرف�س 

ذلك ويوؤّكد اأّن الجميع في حالة حركة م�شتمّرة.

لقد اأ�شبح من الأمور الثابتة اليوم كون الجبال الواقعة فوق الأر�س والممتّدة جذورها 

ف���ي عمق الكرة الأر�شية هي ال�شبب في ا�شتق���رار الأر�س. فلول وجود هذه الجبال فاإّن 

هذه الكرة الأر�شية اّلتي تقطع اأربعة فرا�شخ في حركتها النتقالية في كّل دقيقة واأربعة 

فرا�ش���خ اأخرى في حركته���ا المو�شعية في كّل ثانية و240 فر�شخًا في حركتها الدورانية 

ح���ول نف�شها كانت ف���ي طريقها اإلى الزوال والتال�شي، لكّن ه���ذه الجبال هي اّلتي تمنع 

تال�شيه���ا. وهذا الأمر �شبق اأن اأ�شار اإليه القراآن المجيد واأّكده قبل األف واأربعمائة �شنة 

م�شت حيث قال تعالى: {ٹ  ڤ} كما جاء في �شورة النباأ، الآية: 7.

وكم���ا يقول اأمير الموؤمنين علّي Q في اإح���دى خطبه الغراء: »فطر �لخالئق 

بقدرته ووّتد بال�سخور ميد�ن �أر�سه« )نهج البالغة(.

لقد كان هذا بمثابة اإ�شارة اإجمالية للمو�شوع، ومن اأراد التف�شيل في هذا المجال 

.
(1(

فليرجع اإلى الكتاب اّلذي �شبق اأن اأ�شرنا اإليه اأو �شائر الكتب الأخرى حول المو�شوع

)1)   النبوة، المعاد، الإمامة، د�شتغيب، �س 32-33.
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أهداف الدرس

�أن يبّين �لطالب �أّن �لدين �الإ�سالمّي كُمل بتن�سيب �الإمام علّي  1-

Qللخالفة.

�أن يذكر معنى �الإمامة لغة و��سطالحاً. 2-

-3  Q أن يبّين بع�س ما ورد في �لن�ّس على �إمامة �الإمام علّي�

.R و�الأئمة �الثني ع�سر

الدرس التاسع

اإلمامة
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المقّدمة

���ت، واإّن اهلل تعالى   والنعم���ة قد تمَّ
P

اإّن الدي���ن ق���د كم���ل على يدي ر�ش���ول اهلل 

قد ر�ش���ي لنا الإ�شالم دينًا. يقول تعال���ى: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

. ولك���ن مت���ى ر�شي اهلل �شبحان���ه وتعالى بهذا 
(1(

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}
الدين واعتبره كاماًل وتامًا؟!

بت نزول هذه  ف���ي الجواب عن هذا ال�ش���وؤال نرجع اإلى الحادثة اّلتي ح�شل���ت و�شبَّ

 من حّجة 
P

الآي���ة الكريمة اّلتي نزلت في ال�شنة العا�شرة للهجرة وعند عودة النبّي 

ال���وداع عندما نزل جبرائيل Q بالآية المباركة {چ چ چ چ ڇ ڇ  

گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ    ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڇڍ  ڇ 
.

(2(
گ گ}

فم���ا هو هذا الب���الغ العظيم والمهّم اّل���ذي توّقفت عليه الدع���وة و�شّحتها وتوقف 

 والم�شلمين طوال ثالثة وع�شرين عامًا؟ 
P

عليه كمال الدين، وجهاد ومعاناة النبّي 

 منبر و�شعد عليه وق���ال P: »�أّيها �لنا����س �إّن �هلل 
P

فعنده���ا ُن�ش���ب لر�ش���ول اهلل 

موالي و�أنا �أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم، �أال من كنت مواله فعلّي مواله �لّلهّم و�ِل 

)1)   �شورة المائدة، الآية: 3.
)2)   �شورة المائدة، الآية: 67.
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 وبعدها �شلَّم الم�شلمون على علّي Q باإمرة الم�شلمين.
(1(

من و�اله«

 اإمامًا 
P

ب الر�شول  فاهلل تعالى ر�شي عن هذا الدين واعتبره كاماًل عندما ن�شَّ

ة الأنبياء  وعندما جعل خليفة، يكمل دور النبّوة في الهداية والرعاية. وهكذا كانت �شنَّ

ال�شابقي���ن R فاإّنه���م كانوا يو�شون اإل���ى اأو�شياء بعدهم حّت���ى ل يتركوا الأّمة في 

فوهم طرق التكامل والر�شد. فراغ بل ليهدوا الأّمة اإلى �شبل الخير ويعرِّ

مفهوم اإلمامة

�الإمامة في �للغة: الرئا�شة العاّمة وكّل من يت�شّدى لرئا�شة جماعة ي�شّمى»�إماماً«.

�الإمام���ة ف���ي �ال�سط���الح: ه���ي الرئا�ش���ة والقيادة العاّم���ة ال�شاملة عل���ى الأّمة 

الإ�شالمية في كّل الأبعاد والجوانب الدينية والدنيوية.

اإلمامة استمرار للنبّوة

ة م�شتمّرة بين   ه���و خاتم النبّيين واأّن الخالفة هي �شنَّ
P

بعدم���ا عرفنا اأّن النبّي 

الأنبياء R حّتى ل تخلو الأر�س من حّجة ولحفظ ما اأنجزه الأنبياء R واإتمام 

دوره���م في هداية النا�س اإلى كمالهم الروح���ّي والأخالقّي وكّل ما يرتبط في حياتهم 

واآخرته���م ويك���ون ذلك على ي���دي اإن�شان يتمّتع بنف����س موا�شفات النب���ّي من الكفاءة 

والموؤّه���الت ويمتل���ك كّل منا�شب النب���ّي اإّل النب���ّوة والر�شالة، يقول اأمي���ر الموؤمنين 

Q: »�لله���ّم بل���ى، ال تخلو �الأر�س من قائم هلل بحّجة، �إّم���ا ظاهر�ً م�سهور�ً و�إّما 

.
(2(

خائفاً مغمور�ً، لئاّل تبطل حجج �هلل وبّيناته«

وق���ال الإمام الباق���ر Q: »�إّن �هلل لم ي���دع �الأر�س بغير عالم، ول���وال ذلك لم 

.
(3(

ُيعرف �لحّق من �لباطل«

)1)   بحار الأنوار، ج 23، �س 141.
)2)   نهج البالغة، ال�شّيد الر�شي، حكمة 147.

)3)   الكافي، ج 1، �س 178.
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من يختار اإلمام Q؟

اإّن م�شاألة الإمامة لي�شت م�شاألة �شهلة بل لها من الأهمية والخطورة بحيث ل يمكن 

ة لذلك لم يترك اأمر  ه اهلل تعالى ب�شفات خا�شّ اأن يق���وم بها وبمهاّمه���ا اإّل من اخت�شّ

اختيار اأ�شحابها اإلى النا�س، بل كان الأئمة  يعّينون من قبل اهلل تعالى على ل�شان من 

�شبقهم من الأنبياء والأئّمة R، يقول تعالى مخاطبًا النبّي اإبراهيم Q: { ھ   

.
(1(

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
وهذه الآية المباركة تدّل على اأّن اّلذي يت�شّدى لهذا المن�شب يجب اأن يكون مقبوًل 

ومر�شي���ًا عند اهلل �شبحانه وتعالى لأّن م�شاألة الإمامة هي عهد من اهلل و�شاحب هذا 

العه���د عليه اأن يتمّتع ب�شفات وموؤّهالت كثيرة كالع�شم���ة تمامًا كما كانت �شرطًا في 

النبّوة، ويدّل على ذلك:

الآي���ة ال�شابقة: { ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ ڭ 1 1

. تن����سّ الآية الكريمة على اأّن الظالم 
(2(

ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
وه���و المرتك���ب للمع�شي���ة ل يمك���ن اأن ي�شل اإلى ه���ذا المقام العظي���م وهو مقام 

الإمامة الإلهية.

ک  1 2 ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ       } تعال���ى:  وقول���ه 

. فاهلل تعالى اأراد لأهل البيت R باعتبار اأّنهم اأ�شحاب المن�شب 
(3(

ک}
رين م���ن الأنجا�س والأرجا�س. وما اأراده اهلل تعالى ل بّد اأن  الإله���ّي اأن يكونوا مطهَّ

.
(4(

يقع لأّنه تعالى: { ائ   ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ             ۆئ}

)1)   �شورة البقرة، الآية: 124.
)2)   الآية نف�شها.

)3)   �شورة الأحزاب، الآية: 33.
)4)   �شورة ي�س، الآية: 82.
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Q النّص على اإلمام

 اأن 
P

قلن���ا اإّن من�ش���ب الإمامة هو ا�شتم���رار للنبّوة فلذلك م���ا كان لر�شول اهلل 

يت���رك المجتمع يعي�س في فراغ بعد رحيله حيث تقع فيه الخالفات والنزاعات ويرجع 

 وهو اّلذي بعث رحم���ة للعالمين 
P

النا����س اإل���ى عهد الجاهلية، ب���ل اإّن ر�ش���ول اهلل 

و�شّي���د العقالء اّلذي ل ينطق عن الهوى اإن هو اإل وحي يوحى، كان قد ن�سَّ على ولية 

واإمام���ة علّي Q في منا�شبات كثيرة منذ انط���الق الدعوة الإ�شالمية، حيث ينقل 

لنا التاريخ تلك الحادثة المعروفة بحديث الدار عندما جمع ع�شيرته ولم يوؤازره على 

: »�أنت �أخي وو�سيي ووزيري وو�رثي 
P

اأم���ره غير الإمام علّي Q فقال عندها 

، ثّم اأّكد على هذه الولية في العديد من الن�شو�س لحقًا اإلى 
(1(

وخليفت���ي م���ن بعدي«

اأن و�شل اإلى حديث الغدير اّلذي اأوردناه اأوًل.

هذا بالإ�شافة اإلى الآيات الواردة في حّق اأمير الموؤمنين Q اّلتي منها:

قول���ه تعال���ى: {ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ 

.
(2(

وئ   ۇئ ۇئ}
 Q وقد اأجمع المف�شرون من ال�شّنة وال�شيعة على اأّنها نزلت بحّق اأمير الموؤمنين

ق بخاتمه اأثناء ال�شالة. عندما ت�شدَّ

. وف���ي اأ�شباب نزول ه���ذه الآية 
(3(

ومنه���ا قول���ه تعال���ى: {ڭ ڭ ۇ ۇ}

 P المبارك���ة، روى الثعلب���ّي اّلذي ه���و من المف�ّشري���ن ال�شّنة، »�أّن���ه لّم���ا كان �لنبّي

بغدي���ر خ���ّم ن���ادى �لنا����س فاجتمع���و�، فاأخذ بيد عل���ّي Q فقال م���ن كنت مواله 

فعل���ّي م���واله، ف�س���اع ذلك وطار في �لب���الد فبلغ �لحارث بن �لنعم���ان �لفهرّي فاأتى 

)1)   الإر�شاد، ال�شيخ المفيد، ج 1، �س 50.
)2)   �شورة المائدة، الآية: 55.
)3)   �شورة المعارج، الآية: 2.
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نح���و �لنب���ّي P على ناقت���ه حّتى �أتى �الأبطح فنزل عن ناقت���ه فاأناخها وعقلها، ثّم 

�أتى �لنبّي P وهو في مالأ من �أ�سحابه فقال: يا محّمد �أمرتنا من �هلل �أن ن�سهد 

�أن ال �إله �إاّل �هلل و�أّنك ر�سول �هلل ففعلناه، و�أمرتنا �أن ن�سّلي خم�ساً فقبلناه، و�أمرتنا 

�أن ن�س���وم �سه���ر رم�سان فقبلناه، و�أمرتنا �أن نحّج �لبيت فقبلناه، ثّم لم تر�س بهذ� 

لته علينا، وقلت من كنت م���واله فعلّي مواله،  حّت���ى رفع���ت ب�سبعي �بن عّم���ك وف�سَّ

؟ فقال �لنبّي P: و�لذي ال �إله �إال هو، من �هلل، فولَّى 
َّ

وهذ� �سي ء منك �أم من �هلل

�لح���ارث ب���ن �لنعم���ان يريد ر�حلته وهو يق���ول: �للهّم �إن كان ما يق���ول محّمد حقاً 

فاأمطر علينا حجارة من �ل�سماء �أو �ئتنا بعذ�ب �أليم، فما و�سل �إليها حّتى رماه �هلل 

.
(1(

بحجر ف�سقط على هامته فقتله و�أنزل �هلل تعالى: {ڭ ڭ ۇ ۇ}«

R النّص على األئّمة االثني عشر

 بالن�ّس عل���ى اأمير 
P

لأهمي���ة موق���ع الإمام���ة وخطورت���ه لم يكت���ِف النب���ّي 

الموؤمني���ن Q فق���ط، بل اأ�ش���ار اإلى الأئّمة الثني ع�ش���ر R في منا�شبات 

عدي���دة وب�شيغ مختلفة، منه���ا: ما رواه جابر بن �شمرة ق���ال: �شمعت ر�شول اهلل 

 يق���ول: »ال ي���ز�ل �الإ�س���الم عزي���ز�ً �إلى �ثني ع�س���ر خليفة، ثّم ق���ال كلمة لم 
P

�أفهمها، فقلت الأبي: ما قال؟

.
قال: كّلهم من قري�س«)2)

وف���ي رواية ع���ن ال�شحابّي الجليل جابر بن عبد اهلل الأن�شارّي قال: لّما اأنزل اهلل 

: »ي���ا �أّيها �ّلذين �من���و� �أطيعو� �هلل و�أطيع���و� �لر�سول 
P

تب���ارك وتعال���ى على نبّيه 

و�أول���ي �الأم���ر منك���م؟ قل���ت يا ر�س���ول �هلل ق���د عرفن���ا �هلل ور�سوله فمن �أول���ي �الأمر 

�ّلذي���ن ق���رن �هلل طاعتهم؟ فقال P: هم خلفائ���ي و�أئّمة �لم�سلمين بعدي �أّولهم: 

)1)   التف�شير الكبير، فخر الدين الرازي، ج 8، �س 292.
)2)   بحار الأنوار، ج 36، �س 266.
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علّي بن �أبي طالب، ثّم �لح�سن و�لح�سين، ثّم علّي بن �لح�سين، ثّم محّمد بن علّي 

�لمعروف في �لتور�ة بالباقر، و�ستدركه يا جابر فاإذ� لقيته فاقر�أه عّني �ل�سالم، ثّم 

�ل�س���ادق جعف���ر بن محّمد، ثّم مو�سى بن جعفر ،ثّم عل���ّي بن مو�سى، ثّم محّمد بن 

علّي، ثّم علّي بن محّمد، ثّم �لح�سن بن علّي، ثّم �سمّيي وكنّيي حّجة �هلل في �أر�سه 

وبقّيت���ه ف���ي عب���اده �بن �لح�سن بن عل���ّي، �ّلذي يفت���ح �هلل على يده م�س���ارق �الأر�س 

ومغاربه���ا، ذ�ك �ّل���ذي يغيب عن �سيعته غيبة ال يثبت على �لقول في �إمامته �إاّل من 

.(1(
�متحن �هلل قلبه باالإيمان«

)1)   بحار الأنوار، ج 23، �س 289.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

1 1 Q الإمام علّيًا 
P

ب ر�شول اهلل  اإّن الدي���ن قد كمل وتّمت النعمة عندم���ا ن�شّ

اإمام���ًا وخليفة م���ن بعده، وبذلك ر�شي اهلل تعالى لنا ه���ذا الدين العظيم واعتبره 

كاماًل.

الإمام���ة هي القي���ادة والرئا�شة العامة ال�شامل���ة على الأّم���ة الإ�شالمية من جميع 1 2

الجوانب.

الإمامة م�شاألة خطيرة ل يمكن اأن يقوم باأعبائها اإّل من اخت�شه اهلل تعالى ب�شفات 1 3

خا�شة، ول بّد اأن يكون من�شو�شًا عليه من قبل اهلل تعالى.

 على وجود اثني ع�شر اإمامًا ف���ي منا�شبات عديدة، وهناك بع�س 1 4
P

ن����سّ النبّي 

 تن�ّس على اأ�شمائهم كالرواية المروّية عن جابر الأن�شارّي.
P

الروايات عنه 

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

متى كمل الدين وتّمت النعمة؟ اذكر الحادثة والزمان والمكان والآية. 1-

ف الإمامة لغًة وا�شطالحًا. 2- عرِّ

ما هو الدليل على ع�شمة الإمام Q ؟ 3-

من ين�شب الإمام ولماذا؟ 4-

-5 .Rاذكر حديثًا ين�ّس على الأئّمة الثني ع�شر
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للمطالعة

�لإمامة

كان عند اأبي عبد اهلل Q جماعة من اأ�شحابه منهم حمران بن اأعين، ومحمد 

ب���ن النعمان، وه�ش���ام بن �شالم، والطيار، وجماعة فيهم ه�ش���ام بن الحكم وهو �شاّب 

فق���ال اأبو عبد اهلل Q: ي���ا ه�شام األ تخبرني كيف �شنع���ت بعمرو بن عبيد وكيف 

�شاألت���ه؟ فقال ه�ش���ام: يا ابن ر�شول اهلل اإّن���ي اأجّلك واأ�شتحيي���ك ول يعمل ل�شاني بين 

يدي���ك، فقال اأبو عبد اهلل: اإذا اأمرتكم ب�شي ء فافعل���وا. قال ه�شام: بلغني ما كان فيه 

عم���رو بن عبيد وجلو�شه ف���ي م�شجد الب�شرة فعظم ذلك عل���ّي فخرجت اإليه ودخلت 

الب�ش���رة ي���وم الجمعة فاأتي���ت م�شجد الب�شرة ف���اإذا اأنا بحلقة كبي���رة فيها عمرو بن 

عبي���د وعلي���ه �شملة �ش���وداء مّتزر بها من �ش���وف، و�شملة مرتد بها والنا����س ي�شاألونه، 

فا�شتفرج���ت النا�س فاأفرج���وا لي، ثّم قعدت في اآخر القوم عل���ى ركبتي ثّم قلت: اأيها 

العالم اإّني رجل غريب تاأذن لي في م�شاألة؟ فقال لي: نعم، فقلت له: األك عين؟ فقال: 

ي���ا بنّي اأّي �شي ء ه���ذا من ال�شوؤال؟ و�شي ء تراه كيف ت�شاأل عن���ه؟ فقلت هكذا م�شاألتي 

فق���ال يا بنّي �ش���ل واإن كانت م�شاألتك حمق���اء قلت: اأجبني فيه قال ل���ي �شل قلت األك 

عي���ن؟ قال: نعم، قلت: فما ت�شنع بها؟ قال: اأرى به���ا الألوان والأ�شخا�س، قلت: فلك 

اأنف؟ قال: نعم، قلت: فما ت�شنع به؟ قال: اأ�شّم به الرائحة قلت: األك فم؟ قال: نعم، 

قلت: فما ت�شنع به؟ قال: اأذوق به الطعم، قلت: فلك اأذن؟ قال: نعم، قلت: فما ت�شنع 

به���ا؟ قال: اأ�شم���ع بها ال�شوت، قلت: األك قلب؟ قال: نعم، قل���ت: فما ت�شنع به؟ قال: 

اأمّي���ز به كّل ما ورد على هذه الجوارح والحوا����س، قلت: اأولي�س في هذه الجوارح غنى 

عن القلب؟ فقال: ل، قلت: وكيف ذلك وهي �شحيحة �شليمة؟ قال: يا بنّي اإّن الجوارح 

اإذا �شّكت في �شي ء �شّمته اأو راأته اأو ذاقته اأو �شمعته، ردته اإلى القلب في�شتيقن اليقين 

ويبط���ل ال�شّك، قال ه�شام: فقلت له: فاإّنما اأقام اهلل القلب ل�شّك الجوارح؟ قال: نعم، 
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قل���ت: ل ب���ّد من القلب واإل ل���م ت�شتيقن الجوارح؟ ق���ال: نعم، فقلت له: ي���ا اأبا مروان 

ف���اهلل تبارك وتعال���ى لم يترك جوارحك حّت���ى جعل لها اإمامًا ي�شّح���ح لها ال�شحيح 

ويتيّق���ن به ما �شّك فيه ويت���رك هذا الخلق كّلهم في حيرته���م و�شّكهم واختالفهم، ل 

يقي���م له���م اإمامًا يرّدون اإليه �شّكه���م وحيرتهم، ويقيم لك اإمام���ًا لجوارحك ترد اإليه 

حيرتك و�شكك؟! قال: ف�شكت ولم يقل لي �شيئًا.

 ث���م التف���ت اإلّي فقال ل���ي: اأنت ه�شام ب���ن الحكم؟ فقلت: ل، ق���ال: اأمن جل�شائه؟ 

قلت: ل، قال: فمن اأين اأنت؟ قلت: من اأهل الكوفة قال: فاأنت اإذا هو، ثم �شمني اإليه، 

واأقعدني في مجل�شه وزال عن مجل�شه وما نطق حتى قمت، قال: ف�شحك اأبو عبد اهلل 

Q وق���ال: يا ه�شام من علم���ك هذا؟ قلت: �شيء اأخذته من���ك واألفته، فقال: هذا 

.
(1(

واهلل مكتوب في �شحف اإبراهيم ومو�شى

)1) الكافي، ج1، �س170.
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أهداف الدرس

�أن يبّين �لطالب �أهمّية �الإمامة وكونها تمام �لدين. 1-

-2 .R أن ي�سرح مخاطر �لتق�سير في معرفة �الأئّمة�

�أن ي�سرح كيف تكون �الإمامة هي �سمانة �لمحافظة على  3-

�لر�سالة �الإلهية و�لدين �لحنيف.

معرفة اإلمامة

الدرس العاشر
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تمام الدين

:Qعن الإمام الر�شا

»و�أنزل في حّجة �لود�ع وهي �آخر عمره P {چ چ چ ڇ ڇ 

.
(2(

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  })1)، و�أمر �الإمامة من تمام �لدين«
اإّن لالإمامة �شاأنًا عظيمًا في الإ�شالم، فلي�شت هي مجّرد من�شب �شيا�شّي، اأو حدث 

زمان���ّي ذي تاأثيرات محدودة، بل اإّن كمال الدي���ن ل يتحّقق اإّل من خالل الإمامة كما 

عّب���رت الآي���ة الكريمة ال�شابقة. فالإمام���ة هي م�شاألة دينية بل ه���ي كمال الدين، فما 

معنى عبارة كمال الدين؟ اإّن كون الإمامة كمال الدين يعني ما يلي:

اإلمامة أساس استمرار اإلسالم

 اأو اأكثر بقليل حّتى ياأتي 
P

فالإ�شالم لي�س دينًا محدودًا بزمن حياة الر�شول محّمد 

نب���ّي اآخر، بل ه���و دين اهلل اّلذي تتعّبد به الب�شرية اإلى قيام ال�شاعة. وهذا يفر�س حفظ 

؟ 
P

ن الدين بع���د النبّي الأكرم  الدي���ن كما هو على امتداد خ���ّط الب�شرية، فكيف يمكَّ

 بنف�شه لهذه الأّمة حيث قال:
P

هناك �شمان قد و�شعه النبّي الأكرم 

)1)   �شورة المائدة، الآية: 3.
)2)   الكافي، ج1، �س199.
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»�إّن���ي ت���ارك فيكم �لثقلي���ن ما �إن تم�ّسكت���م بهما فلن ت�سّلو�: كت���اب �هلل وعترتي 

.
(1(

�أهل بيتي«

فال�شم���ان مرّكب من اأمرين ل يغني اأحدهما عن الآخر، هما القراآن الكريم واأهل 

البيتR. ف�شحي���ح اأّن القراآن الكريم محفوظ ل يقع فيه تحريف اأبدًا، ولكن في 

اآيات���ه  المحك���م والمت�شاب���ه والمجمل والمبي���ن، لذلك وقع الخالف ف���ي تف�شير اآياته 

وفهمه���ا والمق�شود منها وتاأ�ّش�شت مدار�س ومذاه���ب واّتجاهات كّل منها يف�ّشر اآياته 

ب�ش���كل مختلف ع���ن الآخر، فما هو ال�شحيح بين كّل تلك الأفكار؟ هنا ياأتي دور الثقل 

الآخر في الرواية:

»عترتي �أهل بيتي«.

وي�شير الإمام الباقرQ اإلى هذا المو�شوع:

»ُبن���ي �الإ�س���الم عل���ى خم�س���ة �أ�سي���اء: عل���ى �ل�س���الة، و�ل���زكاة، و�لح���ّج، و�ل�سوم، 

و�لوالية«.

قال زرارة: فقلت: واأّي �شيء من ذلك اأف�شل؟

:Qفقال

.
(2(

»�لوالية �أف�سل الأّنها مفتاحهّن، و�لو�لي هو �لدليل عليهّن«

اإلمامة ضمانة التطبيق الصحيح ألحكام اإلسالم

 بقواعده واأحكامه العاّمة، بل وتفا�شيله 
P

�شحيح اأّن الإ�شالم قد اأبلغه ر�شول اهلل 

، لكّننا نعل���م اأّن طرق حياة 
P

ومفردات���ه وتطبيقاته اّلتي كان���ت موجودة في زمانه 

الإن�ش���ان تتغّير وبالتالي تطبيقات الأحكام ال�شرعية ومفرداتها تختلف من زمن لآخر 

)1)   و�شائل ال�شيعة، ج 27، �س 34.
)2)   بحار الأنوار، ج65، �س332.
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رغ���م ثب���وت كّلياتها. وهنا نقف اأمام تح���دٍّ اآخر هو كيفية التطبي���ق ال�شحيح لأحكام 

الإ�شالم على هذه المفردات الم�شتجّدة، واأّي تطبيق �شيبقى في كثير من الأحيان في 

اإط���ار الظّن ما لم يكن هناك اإمام مع�شوم اأعرف باأهداف الإ�شالم وحقائق اأحكامه 

ليطّبقها على الم�شتجّدات ب�شكل قطعّي.

ولع���ّل الرواية عن الإمام الر�شاQ: »�إّن �الإمامة �أ����ّس �الإ�سالم �لنامي وفرعه 

، فيه���ا اإ�ش���ارة اإلى ه���ذا المعنى، فالإمام���ة بالإ�شافة اإل���ى حفظها لأ�شل 
(1(

�ل�سام���ي«

الإ�شالم هي كذلك فرع الإ�شالم ومن خاللها يكون التفريع ال�شحيح.

اإلمامة ضمان وحدة المسلمين ونظامهم

ف���اإّن اهلل تعال���ى لم يت���رك الأّمة دون ول���ّي وراٍع يقوده���ا اإلى �شالحه���ا في الدنيا 

والآخ���رة بل عّين لهم الإم���ام الواجب الطاعة على الدوام وال���ذي من خالله تح�شل 

الوح���دة والنظام وعّزة الإ�شالم والم�شلمي���ن، وهناك العديد من الروايات اّلتي ت�شير 

اإلى ذلك.

:Qفعن الإمام الر�شا

.
(2(

»�إّن �الإمامة زمام �لدين، ونظام �لم�سلمين، و�سالح �لدنيا، وعّز �لموؤمنين«

:Qوعن الإمام علّي

.
(3(

»فر�س �هلل تعالى �الإمامة نظاماً لالأّمة«

:
P

وعن ر�شول اهلل 

.
(4(

»��سمعو� و�أطيعو� لمن واّله �هلل �الأمر، فاإّنه نظام �الإ�سالم«

)1)   بحار الأنوار،، ج 25، �س 123.
)2)   م.ن.

)3)   م.ن، ج 6، �س 111.
)4)   م.ن، ج23، �س298.
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وتف���ّرق الم�شلمين واختالفه���م و�شعفهم لم ين�شاأ من فراغ ف���ي القيادة ال�شرعية، 

لأّنه���ا كان���ت موجودة على الدوام ب���ل ن�شاأ من تخّلي النا�س عن ه���ذه القيادة، وكذلك 

 نتيجة تخّلي الأّمة عن ن�شرته.
|

كانت غيبة اإمام زماننا 

معنى المعرفة

المعرف���ة تعني الإق���رار باإمامتهمR واللتزام بها، ولي�ش���ت هي مجّرد اإدراك 

م���ع عدم الإقرار واللتزام. وتكفي هذه المعرف���ة الإجمالية، واأّما المعرفة التف�شيلية 

لمقامه���م و�شاأنه���م R عن���د اهلل تعالى وما بلغوه م���ن مراتب الكم���ال، فهي تزيد 

ارتب���اط الأّمة بهم وتعطي معنى اأو�ش���ح لالإمامة واإن لم تكن �شرطًا، وعلينا اأن نلتفت 

اإلى اأّن عدم وجوب المعرفة ل يعني الإنكار.

Rالتقصير في معرفتهم

روى ال�ش���دوق ر�ش���وان اهلل عليه ف���ي عيون اأخبار الر�ش���اQ: اأّن ابراهيم بن 

اأب���ي محمود قال للر�ش���اQ: يا ابن ر�شول اهلل اإّن عندنا اأخب���ارًا في ف�شائل اأمير 

الموؤمنين Q وف�شلكم اأهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ول نعرف مثلها عندكم 

:Qاأفندين بها؟فقال

»ي���ا �ب���ن �أب���ي محم���ود �إّن مخالفينا و�سع���و� �أخبار�ً ف���ي ف�سائلن���ا وجعلوها على 

ثالث���ة �أق�س���ام، �أحدها �لغلّو، وثانيها �لتق�سير في �أمرنا، وثالثها �لت�سريح بمثالب 

�أعد�ئن���ا، ف���اإذ� �سمع �لنا�س �لغلّو فينا كّفرو� �سيعتنا ون�سبوهم �إلى �لقول بربوبيتنا، 

و�إذ� �سمع���و� �لتق�سي���ر �عتقدوه فين���ا، و�إذ� �سمعو� مثالب �أعد�ئن���ا باأ�سمائهم ثلبونا 

باأ�سمائن���ا وق���د قال �هلل ع���ّز وج���ّل: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ} �إل���ى �أن ق���ال: ي���ا �ب���ن �أب���ي محم���ود �حفظ م���ا حّدثت���ك به فقد 
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.
(1(

جمعت لك فيه خير �لدنيا و�الآخرة«

اإّن التق�شير بحق اأهل البيتR هو اأحد الأمور اّلتي يجب على الموؤمن اجتنابها، 

وه���و اإنزال اأهل البيتR عن المقام اّل���ذي و�شعهم اهلل تعالى فيه. واإنزالهم عن 

مقامه���م قد يك���ون عن عمد كمن يح���اول اأن ي�شعفهم بين الأّم���ة ليح�شل على مقام 

و�شلط���ان وجاه، وقد يك���ون عن جهل وعدم علم، وعدم العلم ف���ي كثير من مقاماتهم

R اإذا كان ع���ن جه���ل وع���دم اّطالع مع اإقرار بع���دم العلم ل يعتب���ر تق�شيرًا، بل 

التق�شير ين�شاأ من اإنكار ما هو ثابت.

:Qلذلك ورد عن الإمام ال�شادق

»م���ا جاءك���م مّن���ا مّما يج���وز �أن يكون في �لمخلوقي���ن ولم تعلم���وه ولم تفهموه 

ف���ال تجح���دوه ورّدوه �إلين���ا، وما جاءكم عّن���ا مّما ال يجوز �أن يك���ون في �لمخلوقين 

 .
(2(

فاجحدوه وال ترّدوه �إلينا«

)1)   من ل يح�شره الفقيه،ال�شيخ ال�شدوق، ج 4، �س 504.
)2)   بحار الأنوار، ج 52، �س 364.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

كم���ال الدين يكون بالإمامة. وهذا يعني اأّن الإمامة ه���ي اأ�شا�س ا�شتمرار الإ�شالم 1 1

وم���ن خاللها يت���ّم تطبيق اأحكامه عل���ى المف���ردات الطارئة، وه���ي �شمان وحدة 

الم�شلمين ونظامهم.

المعرفة تعني الإقرار باإمامتهمR واللتزام بها، ولي�شت هي مجّرد اإدراك مع 1 2

عدم الإقرار واللتزام.

اإّن التق�شير هو اأحد الأمور اّلتي يجب على الموؤمن اجتنابها، وهو �شي ء من اإنزال 1 3

اأهل البيتR عن المقام اّلذي و�شعهم اهلل تعالى فيه.

الإمامة ه���ي ال�شمانة الوحيدة ل�شتمرار نهج الهداية والتوحيد في المجتمع وبين 1 4

الم�شلمين.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

لماذا كانت الإمامة هي كمال الدين؟ 1-

ما ميزة هذا الدين عن الأديان ال�شابقة؟ 2-

ما المق�شود من معرفة الإمامQ ؟ 3-

كيف يتحّقق التق�شير في معرفة الإمامQ ؟ 4-

ق�شم الإمام الر�شاQ الأخبار المو�شوعة اإلى ثالثة اأق�شام ما هي؟ 5-
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للمطالعة

�أهّمية معرفة �لإمام  

Qعن الإمام ال�شادق

»�الأو�سي���اء ه���م �أب���و�ب �هلل ع���ّز وجّل �ّلتي يوؤت���ى منها ولوالهم م���ا ُعرف �هلل عّز 

 .
(1(

وجّل، وبهم �حتّج �هلل تبارك وتعالى على خلقه«

�شمعت اأبا عبد اهللQ يقول:

»�إّن للغالم �أّي �الإمام �لمهدّي| غيبة قبل �أن يقوم«.

قلت: ولم؟

:Qقال

»يخاف و�أوماأ بيده �إلى بطنه«.

:Qثّم قال

»ي���ا زر�رة وه���و �لمنتظ���ر، وه���و �ّل���ذي ُي�س���ّك في والدت���ه، منهم من يق���ول: مات 

�أب���وه ب���ال خلف ومنه���م من يقول: حمل ومنه���م من يقول: �إّنه ُول���د قبل موت �أبيه 

ب�سنتي���ن، وه���و �لمنتظ���ر غير �أّن �هلل ع���ّز وجّل يحّب �أن يمتح���ن �ل�سيعة، فعند ذلك 

يرت���اب �لمبطل���ون ي���ا زر�رة«، قل���ت: جعلت ف���داك اإن اأدركت ذلك الزم���ان اأّي �شي ء 

اأعمل؟ قالQ: »يا زر�رة �إذ� �أدركت هذ� �لزمان فادع بهذ� �لدعاء »�لّلهّم عّرفني 

نف�سك، فاإّنك �إن لم تعّرفني نف�سك لم �أعرف نبّيك، �لّلهّم عّرفني ر�سولك، فاإّنك �إن 

ل���م تعّرفن���ي ر�سولك لم �أعرف حّجتك، �لّلهّم عّرفن���ي حّجتك، فاإّنك �إن لم تعّرفني 

.
(2(

حّجتك �سللت عن ديني«

)1)   الكافي، ج 1، �س 193.
)2)   م.ن، �س337.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى معنى وحقيقة �لع�سمة. 1-

�أن يبّين من�ساأ �لع�سمة. 2-

�أن ي�ستدل بالقر�آن على ع�سمة �الأئمة و�أّن �لع�سمة ال تعني  3-

�لجبر.

الدرس الحادي عشر

العصمة
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ما هي العصمة؟

الع�شم���ة ف���ي اأ�شل اللغة هي ما اعت�شم به الإن�شان م���ن ال�شي ء كاأّنه امتنع به عن 

. قال تعالى:
(1(

الوقوع فيما يكره

.
(2(

{ ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  }
واأّم���ا الع�شمة في العقيدة فهي �شفة ُتن�شب اإل���ى اأ�شحاب المقامات الإلهية �شواًء 

 ولالأئّمة الثني ع�شر من اأهل 
P

كان���وا اأنبياء اأم اأئّمة هداة، فهي ثابتة للنبّي محّمد 

بيتهR. و�شنتحّدث فيما يلي عن جانبين من جوانب الع�شمة:

العصمة عن الذنوب

فه���مR مع�شومون عن الذنوب والمعا�شي �شغائره���ا وكبائرها، ول يمكن اأن 

يرتكبوا �شيئًا من ذلك. وهناك العديد من الأدّلة اّلتي تدّل على ذلك، فمن هذه الأدّلة:

تعال���ى:{ۀ ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ ڭ  قول���ه 

.
(3(

ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ }
ه���ذه الآية تتحّدث عن خليل اهلل اإبراهي���مQ عندما اأعطاه اهلل مقام الإمامة 

)1)   معنى الع�شمة والمع�شوم... في اللغة والحديث وا�شطالح المتكلمين، مركز الم�شطفى P، �س 28.
)2)   �شورة هود، الآية: 43.

)3)   �شورة البقرة، الآية: 124.
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الإلهية، ف�شاأله اإن كان �شيعطيها لأحد من ولده فاأتى الجواب من اهلل تعالى اأّن الظالم 

منهم ل يمكن له اأن يت�شّلم هذا المن�شب الجليل، والظلم هو ارتكاب المعا�شي.

وه���ذا م���ا اأّكدته الروايات اأي�شًا فف���ي رواية عن �شليم بن قي�س ق���ال: �شمعت اأمير 

الموؤمنينQ يقول:

»�إّنم���ا �لطاعة هلل عّز وجّل ولر�سوله ولوالة �الأمر، و�إّنما �أمر بطاعة �أولي �الأمر 

.
(1(

الأنهم مع�سومون مطّهرون ال ياأمرون بمع�سيته«

فال���ذي يتحّم���ل مهّمة الإمامة وقيادة الأّمة نحو الهداي���ة ل يمكن اأن يكون من اأهل 

المعا�شي واإّل قاد الأّمة نحو ال�شالل بدل الهداية.

وم���ن الأدلة اأي�ش���ًا قول���ه تعال���ى: { ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ 

.
(2(

ک ک  ک}
ف���اهلل تعالى اأراد لأهل البيتR اأن يكون���وا منّزهين عن الرج�س مطّهرين من 

الذن���وب، وما اأراده تعال���ى ل بّد من تحّقق���ه:{ ائ   ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ             

. وكذل���ك ورد ذلك ف���ي الروايات كما في خب���ر الأعم�س عن ال�شادق
(3(

ۆئ}
:Q

.
(4(

»�الأنبياء و�أو�سياوؤهم ال ذنوب لهم الأّنهم مع�سومون مطّهرون«

العصمة عن الخطأ واالشتباه

�لع�سمة عن �لخطاأ: فالأئمة منّزهون عن ال�شتباه اأي�شًا، كما ورد في العديد من 

الرواي���ات اّلتي توؤّكد ذلك، ومن تلك الروايات الحدي���ث عن الإمام الر�شاQ في 

)1)   بحار الأنوار، ج 25، �س 200.
)2)   �شورة الأحزاب، الآية: 33.

)3)   �شورة ي�س، الآية: 82.
)4)   بحار الأنوار، ج 52، �س 199.
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و�ش���ف الإمام يقول: »فهو مع�سوم موؤّيد موّف���ق م�سّدد قد �أمن من �لخطاء و�لزلل 

.
(1(

و�لعثار«

:Qوكذلك في الرواية عن الإمام ال�شادق

»نح���ن ق���وم مع�سومون، �أم���ر �هلل تبارك وتعال���ى بطاعتنا ونهى ع���ن مع�سيتنا، 

.
(2(

نحن �لحّجة �لبالغة على من دون �ل�سماء وفوق �الأر�س«

وه���ذه الرواية الأخي���رة تت�شّمن اإ�شارة اإلى الدليل عل���ى �شرورة ع�شمة الإمام 

حّت���ى عن الخطاأ وال�شتب���اه، فقد اأمر اهلل تعالى بطاعتهم، ول���و �شدر عنهم خطاأ 

اأو ا�شتب���اه مع وجوب طاعتهم فه���ذا يعني وجوب اّتباع الخط���اأ وال�شتباه وهو غير 

ممكن، وكذلك هم الحّجة البالغة، فال يمكن للحّجة البالغة اأن يكون فيها خطاأ اأو 

ا�شتباه.

وهذا ل يخت�ّس بكلماتهمR بل حّتى في اأفعالهم وممار�شاتهم لأّن اأفعالهم هي 

ر�شالة وحّجة على النا�س اأي�شًا، يقول تعالى:

.
(3(

{ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ  }

فالقت���داء بهم هو هداية مح�س ل يمكن اأن ي�شوبها �شالل، وحيث اإّن الهداية من 

مهاّم  مقام الإمامة:

 يل���زم اأن يك���ون الإم���ام مع�شومًا عن مثل 
(4(

{ ٱ ٻ ٻ ٻ  }

ذلك.

)1)   بحار الأنوار، ج 71، �س 108.
)2)   الكافي، ج 1، �س 269.

)3)   �شورة الأنعام، الآية: 90.
)4)   �شورة الأنبياء، الآية: 73.
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منشأ العصمة

العلم:1 1 

اإّن الأمر اّلذي تتحّقق به الع�شمة نوع من العلم يمنع �شاحبه عن التلّب�س بالمع�شية 

والخطاأ. وبعبارة اأخرى علم مانع عن ال�شالل، وهو عبارة عن »وجود �لعلم �لقطعّي 

�ليقين���ّي بعو�ق���ب �لمعا�سي و�الآثام« علمًا قطعي���ًا ل يغلب ول يدخله �شّك، ول يعتريه 

ري���ب، وهو اأن يبلغ عل���م الإن�شان درجة يلم�س في هذه الن�شاأة ل���وازم الأعمال واآثارها 

ف���ي الن�شاأة الأخرى وتبعاتها فيها، وي�شير على حّد يدرك بل يرى درجات اأهل الجّنة 

ودركات اأه���ل النار. وه���ذا العلم القطعّي هو اّلذي يزيل الحج���ب بين الإن�شان وتوابع 

الأعمال، كما اأ�شار اإليه تعالى في الآيتين الكريمتين:

.
(1(

{ ڱ ڱ     ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ}
:Qوالأتقياء يقاربون هذه الحقيقة كما و�شفهم اأمير الموؤمنين

»فه���م و�لجّن���ة كمن ق���د ر�آها، فهم فيها منّعمون، وهم و�لن���ار كمن قد ر�آها فهم 

.
(2(

فيها معّذبون«

ف���اإذا بلغ العل���م اإلى ه���ذه الدرجة م���ن الك�شف فاإّنه ي�ش���ّد الإن�شان ع���ن ارتكاب 

المعا�شي واقتراف الماآثم بل ل يجول حولها فكره.

التقوى: 12 

اإّن الع�شم���ة هي درجة عليا من التقوى، فما تو�ش���ف به التقوى وُتعرف به، ُتعرف 

:Qوتو�شف به الع�شمة، روي عن الإمام علّي

.
(3(

»بالتقوى ُقرنت �لع�سمة«

)1)   �شورة التكاثر، الآية: 65.
)2)   نهج البالغة، ج 2، الخطبة المعروفة بخطبة المتقين.

)3)   عيون الحكم والمواعظ، الوا�شطي، �س189.
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ول �شّك اأّن التقوى حالة نف�شية تبعد الإن�شان عن اقتراف القبائح والمعا�شي، فاإذا 

بلغ���ت تلك الحالة اأعلى مراتبه���ا تع�شم الإن�شان عن اقتراف جمي���ع قبائح الأعمال، 

وذميم الفعال، ب�شكل كامل، بل تع�شم الإن�شان حّتى عن التفكير في المع�شية.

هل اإلمام مجبور على ترك المعصية؟

اإّن الع�شم���ة ل تعن���ي اأّن الإن�شان مجب���ور على العمل بمقت�شاه���ا، ولكّنها تعني اأّن 

الإن�ش���ان ل يمك���ن - فعاًل- اأن يختار المع�شية واأن يقع فيه���ا. ونتيجة علم اهلل تعالى 

بذلك يختاره اإمامًا وي�شمله بعنايته ولطفه الخا�ّس. فالإمامQ ل يخرج عن كونه 

اإن�شانًا مختارًا لأفعاله قادرًا على فعل ما يريد، ولكن اإرادته ل تتعلق اإّل بالطاعات.

عن الإمام ال�شادقQ لّما �شاأله ه�شام عن معنى المع�شوم:

»�لمع�س���وم هو �لممتنع باهلل من جميع مح���ارم �هلل، وقال �هلل تبارك وتعالى: 

.
(2(

{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ   })1) «
وي�شت���دّل على ذلك العاّلمة الطباطبائّي في تف�شي���ر الميزان حيث يقول: »�إّن هذ� 

�لعلم �أعني ملكة �لع�سمة ال يغّير �لطبيعة �الإن�سانية �لمختارة في �أفعالها �الإر�دية 

وال يخرجه���ا �إل���ى �ساح���ة �الإجب���ار و�ال�سطر�ر، كي���ف و�لعلم من مب���ادئ �الختيار؟ 

ومج���ّرد ق���ّوة �لعل���م ال يوجب �إاّل ق���ّوة �الإر�دة كطالب �ل�سالم���ة �إذ� �أيقن بكون مائع 

ما �ُسّماً قاتاًل من حينه فاإّنه يمتنع باختياره من �سربه قطعاً و�إّنما ي�سطّر �لفاعل 

ويجب���ر �إذ� �أخ���رج من يجبره �أحد طرفي �لفعل و�لت���رك من �الإمكان �إلى �المتناع. 

وي�سهد على ذلك قوله: { ڻ   ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ      ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ              ۇ  })3).

)1)   �شورة اآل عمران، الآية: 101.
)2)   بحار الأنوار، ج25، �س194.

)3)   �شورة الأنعام، الآيتان: 87 و 88.
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تفي���د �الآي���ة �أّنهم في �إمكانهم �أن ي�سركو� باهلل و�إن كان �الجتباء و�لهدى �الإلهّي 

مانعاً من ذلك وقول���ه: { ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ 

.
(1(

ڎ ڈڈ ...}
�إل���ى غي���ر ذل���ك م���ن �الآي���ات. فاالإن�س���ان �لمع�س���وم �إّنم���ا ين�سرف ع���ن �لمع�سية 

بنف�س���ه ومن �ختي���اره و�إر�دته ون�سب���ة �ل�سرف �إلى ع�سمته تعال���ى كن�سبة �ن�سر�ف 

.
غير �لمع�سوم عن �لمع�سية �إلى توفيقه...«)2)

)1)   �شورة المائدة، الآية: 67.
)2)   تف�شير الميزان، ج 11، �س 163.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

الع�شم���ة في العقيدة هي �شفة تن�شب اإلى اأ�شح���اب المقامات الإلهية �شواًء كانوا 1 1

 ولالأئّم���ة الثني ع�شر من اأهل 
P

اأنبي���اء اأم اأئّمة ه���داة، فهي ثابتة للنبّي محّمد 

بيتهR، فه���مR مع�شومون عن الذنوب والمعا�ش���ي �شغائرها وكبائرها، 

ول يمكن اأن يرتكبوا �شيئًا من ذلك. وهناك العديد من الأدّلة اّلتي تدّل على ذلك.

المع�شومونR منّزهون عن ال�شتباه اأي�شًا كما ورد في العديد من الروايات.1 2

تن�شاأ الع�شمة من العلم فهي نوع من العلم يمنع �شاحبه عن التلّب�س بالمع�شية والخطاأ، 1 3

وبعب���ارة اأخرى علم مانع عن ال�شالل، وه���و عبارة عن »وجود �لعل���م �لقطعّي �ليقينّي 

 ل يغلب عليه ول يدخله �شّك.
ً
 قطعيا

ً
بعو�قب �لمعا�سي و�الآثام« علما

وتن�شاأ الع�شمة اأي�شًا من التقوى فهي درجة عليا من التقوى، فما تو�شف به التقوى 1 4

وُتعرف به، ُتعرف وتو�شف به الع�شمة.

اإّن الع�شم���ة ل تعن���ي اأّن الإن�شان مجب���ور على العمل بمقت�شاه���ا، ولكّنها تعني اأّن 1 5

الإن�ش���ان ل يمكن اأن يختار المع�شية واأن يقع فيه���ا، ونتيجة علم اهلل تعالى بذلك 

يختاره اإمامًا وي�شمله بعنايته ولطفه الخا�ّس.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما هي الع�شمة؟ 1-

هل المع�شوم مجبور على عدم المع�شية؟ 2-

اأذكر دليلين على الع�شمة. 3-
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للمطالعة

Rحلم �آل �لبيت

م���ن حلم الإمام الح�شنQ ما روى المبّرد وابن عائ�ش���ة اأّن �شاميًا راأى الإمام 

الح�شن Q راكبًا فجعل يلعنه والإمام الح�شن ل يرّد فلّما فرغ اأقبل الإمام الح�شن

Q ف�شّل���م عليه و�شحك وقالQ: »�أيها �ل�سيخ �أظّن���ك غريباً، ولعلك �سّبهت، 

فل���و ��ستعتبتن���ا �أعتبن���اك، ول���و �ساألتن���ا �أعطين���اك، ول���و ��ستر�سدتنا �أر�سدن���اك، ولو 

��ستحملتن���ا �أحملن���اك، و�إن كن���ت جائع���اً �أ�سبعن���اك، و�إن كن���ت عرياناً ك�سون���اك، و�إن 

كن���ت محتاجاً �أغنين���اك، و�إن كنت طريد�ً �آويناك، و�إن كان لك حاجة ق�سيناها لك، 

فل���و حّرك���ت رحل���ك �إلينا، وكنت �سيفنا �إلى وقت �رتحال���ك كان �أعود عليك، الأّن لنا 

مو�سعاً رحباً وجاهاً عري�ساً ومااًل كثير�ً«.

اأر�شه،  في  اهلل  خليفة  اأّن��ك  اأ�شهد  ق��ال:  ثّم  بكى  كالمه،  الرجل  �شمع  فلّما 

اأنت  والآن  اإلّي  اهلل  اأبغ�س خلق  واأبوك  اأنت  وكنت  ر�شالته.  يجعل  اأعلم حيث  اهلل 

ارتحل، و�شار معتقدًا  اأن  اإلى  اإليه. وكان �شيفه  اإلّي. وحّول رحله  اأحّب ُ خلق اهلل 

. لمحّبتهم

 وم���ن حلم اآل البيتR م���ا روي اأّن اأبا الح�شن مو�شى الكاظمQ كان يومًا 

 من 
(2(

 قال الراوي: فنظرت اإلى غالم له قد اأخذ كارة
(1(

في حائط )ب�شتان( له ي�شرم

تم���ر فرمى بها وراء الحائط، فاأتيته واأخذته وذهبت به اإليه، فقلت: جعلت فداك اإّني 

وجدت هذا وهذه الكارة، فقالQ للغالم: يا فالن.

)1)   ي�شرم النخل اأّي يجّزه.
)2)   الكارة هي المقدار.
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قال: لّبيك.

قالQ: اأتجوع؟

قال: ل يا �شّيدي.

قالQ: فتعرى؟

قال: ل يا �شّيدي.

قالQ: فالأّي �شي ء اأخذت هذه؟ قال: ا�شتهيت ذلك.

قالQ: اذهب فهي لك.

.
(1(

وقالQ: خلوا عنه

)1)   الكافي، ج 2، �س 10.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى معنى وحقيقة �لوالية �لتكوينية. 1-

�أن يبّين �الأدّلة من �لقر�آن �لكريم على �لوالية �لتكوينية. 2-

 و�الأئمة  3-
P

�أن ي�ستدل على ثبوت �لوالية �لتكوينية للنبي

�الأطهار.

الدرس الثاني عشر

الوالية التكوينية
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مقدمة

الولي���ة التكوينية هي من الم�شائل اّلتي يتّم بحثه���ا عند التعّر�س لالإن�شان الكامل 

�شواء كان نبيًا اأم اإمامًا...

وه���ذا البحث غي���ر مخت�ّس بال�شيعة، فق���د نجد من غير ال�شيعة م���ن يقول بثبوت 

الولية لبع�س الأ�شخا�س، كما اأّنه لي�س محّل اإجماع لدى ال�شيعة حيث نجد اآراًء اأخرى 

لبع�س العلماء حول ثبوت هذا الأمر لأحد من النا�س.

معنى الوالية التكوينية

المق�ش���ود من الولية التكويني���ة القدرة على الت�ش���ّرف دون تو�ّشط البدن، قدرة 

محدودة بحّد معيَّن اأو مطلقة ت�شمل كّل ممكن.

وهذا يجع���ل الولية التكوينية في اإطار قدرات الولّي بحيث اإّنه قادر على فعل هذه 

الأ�شياء اإن اأراد، باإرادة اهلل تعالى وت�شديده.

الوالية التكوينية في القرآن الكريم

ل �ش���ّك اأّن هناك معجزات وخوارق للع���ادات ظهرت على اأيدي الأنبياء والأو�شياء 

�شلوات اهلل عليهم اأجمعين، وذلك في منا�شبات متعّددة وظروف متفاوتة.

اإّنم���ا الكالم في اأّن هذه المعجزات هل �شدرت عنهم وكانت من فعلهم، بحيث اإّن 

اهلل تعالى اأعطاهم القدرة على ذلك؟
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األدلة على الوالية التكوينية

يمكن التم�ّشك وال�شتدلل باآيات من القراآن الكريم لإثبات �شدور المعجزات عن 

الأنبياءR، وهذه الآيات هي:

الآية الأّولى: قوله تعالى:1 1 

ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  {چ 

ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 
. ه���ذه الآية الكريمة �شّرحت اأّن اّلذي يبرى ء الأكمه والأبر�س ويحيي الموتى 

(1(
ڳڳ  }

 Qبنف�شه، فاهلل �شبحانه وتعالى قد اأعطى عي�شى Qويخل���ق الطير هو عي�شى

القدرة على ذلك.

الآية الثانية: قوله تعالى:

.
(2(

{ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  }
 Qذكر المف�ّشرون اأّن معنى { ٴۇ ۋ ۋ  } اأّي ذّللناها لطاعته اأي �شليمان

فهي تتحّرك باإرادته واختياره حيث اأراد.

الآية الثالثة: قوله تعالى:

.
(3(

{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک   ک  }
اأي جعلن���ا الحديد مطيعًا ل���داودQ يتحّرك كيفما حّركه وه���و تعبير اآخر عن 

ال�شلطة والولية على الحديد.

.
(5(

وفي رواية: »... و�أالن لهما )د�ود و�سليمانL( �لحديد و�ل�سفر)4) من غير نار«

)1)  �شورة اآل عمران، الآية: 49.
)2)  �شورة �س، الآية: 36.

)3)  �شورة �شباأ، الآية: 10.
فر: على وزن قفل: النحا�س، الم�شباح المنير مادة )�شفر(. )4)  ال�شُّ

)5)  تف�شير القّمي، ج2، �س70.
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الآية الرابعة: قوله تعالى:

{ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک ک      ک گ گ گ   گ   ڳ 
.
(1(

ڳ ڳ ڳ   ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ   ہہ  }
ة عر�س بلقي�س اّلذي ا�شتطاع اأن ياأت����ي به اّلذي عنده علم من  ذك����رت هذه الآي����ات ق�شّ

الكتاب وهو و�شّي �شليمان اآ�شف بن برخيا من اليمن اإلى ال�شام قبل اأن يرتّد اإلى �شليمان 

طرف����ه، وقد فع����ل ذل����ك بنف�ش����ه { گ گ   گ   ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱڱ  }. وع����دم ذكر ا�شمه 

والكتفاء بذكر علمه »عنده علم من �لكتاب« ي�شير اإلى اأن هذا العلم هو �شبب قدرته تلك.

ق���ال ف���ي تف�شيرالأمث���ل: »�أح�س���ر عر����س بلقي����س بطرف���ة عي���ن باال�ستعان���ة بقوت���ه 

.
(2(

�لمعنوية«

Rثبوت هذه الوالية ألئّمة أهل البيت
 ،Rهناك روايات كثيرة تدّل على ثبوت مثل هذه الولية والقدرة لالأئّمة الأطهار

نذكرها �شمن العناوين التالية:

عندهم علم الكتاب:1 1 

ة عر�س بلقي�س وكيف ا�شتطاع اأن ينقله  لقد اأوردنا فيما �شبق الآيات اّلتي نقلت ق�شّ

اآ�شف في طرفة عين ب�شبب ما عنده من علم الكتاب.

وفي رواية عن اأبي جعفرQ قال:

»{ ک    ک ک      ک گ  } ول���م يخبر �أّن عنده { ٺ ٺ   }، و�لمّن ال يقع 

م���ن �هلل عل���ى �لجمي���ع، وق���ال لمحّم���د P { ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  

. وغيرها العديد من الروايات الم�شابهة.
(3(

ٹڤ  } فهذ� �لكّل ونحن �لم�سطفون«

)1)  �شورة النمل، الآيات: 38 � 40.
)2)  الأمثل في تف�شير القراآن، ال�شيخ ال�شيرازي، ج12، �س70.
)3)  تف�شير فرات الكوفي، فرات بن اإبراهيم الكوفي، �س145.
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 12 :Rيقدرون على معجزات الأنبياء

 Qفف���ي رواية عن اأب���ي ب�شير )وكان �شريرًا( قال: »دخل���ت على �أبي عبد�هلل

و�أبي جعفرQ، وقلت لهما: �أنتما ورثة ر�سول �هلل P؟

قالQ: نعم.

قلت: فر�سول �هلل و�رث �الأنبياء علم كّل ما علمو�؟

فقال ليQ: نعم.

قلت: �أنتم تقدرون على �أن تحيو� �لموتى وتبرئو� �الأكمه و�الأبر�س؟

فقال ليQ: نعم باإذن �هلل.

ث���ّم قالQ: �أدن مني يا �أبا محّم���د، فم�سح يده على عيني ووجهي، و�أب�سرت 

:Qل�سم�س و�ل�سماء و�الأر�س و�لبيوت وكّل �سي ء في �لد�ر. قال�

�أتح����ّب �أن تك����ون هكذ�، ولك ما للّنا�س وعليك ما عليهم يوم �لقيامة، �أو تعود 

كم����ا كن����ت ول����ك �لجّنة خال�س����اً؟«. قلت: �أعود كم����ا كنت، قال: فم�س����ح على عيني 

فعدت كما كنت، قال علّي: فحّدثت �بن �أبي عمير، فقال: »�أ�سهد �أّن هذ� حّق كما 

�أّن �لنهار حّق«)1).

قدرتهمR على ما يريدون: 13 

وهناك الكثير من الروايات توؤّكد اأّن اهلل تعالى اأعطى الأئّمةR قدرة ي�شتطيعون 

اأن يفعل���وا م���ن خاللها كّل ما يريدون. هذه الروايات ج���اءت بتعبيرات متعّددة، نذكر 

منها:

حّدثن���ا الح�شن بن اأحم���د بن محّمد بن �شلمة عن محّمد ب���ن المثّنى عن اأبيه عن 1 1

عثمان بن زيد عن جابر عن اأبي جعفرQ قال:

)1)  بحار الأنوار، ج46، �س237.
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.
(1(

»�إّن �هلل �أقدرنا على ما نريد، ولو �سئنا �أن ن�سوق �الأر�س باأزّمتها ل�سقناها«

محّم���د ب���ن يحيى عن اأحمد بن اأب���ي زاهر اأو غيره عن محّمد ب���ن حّماد عن اأخيه 1 2

اأحمد بن حّماد عن اإبراهيم عن اأبيه عن اأبي الح�شن الأّولQ قال:

»�إّن �هلل يق���ول في كتابه { ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ   ڍ      ڍ  

ڌ ڌڎ  }. وق���د ورثنا نحن هذ� �لق���ر�آن �ّلذي فيه ما ت�سير به �لجبال وتقطع 
به �لبلد�ن وتحيى به �لموتى، و�إّن في كتاب �هلل الآيات ما ير�د بها �أمر �إاّل �أن ياأذن 

.
(2(

�هلل به مع ما قد ياأذن �هلل مّما كتبه �لما�سون، جعله �هلل لنا في �أّم �لكتاب«

والروايات بمجموعها مع مالحظة ا�شتمالها على روايات �شحيحة ال�شند تدّل على 

 واأهل 
P

ثب���وت مث���ل هذه القدرة لالأنبي���اء والأّولياء وعلى راأ�شهم النب���ّي الأكرم 

البي���ت R. واإلى هذه الحقيقة ي�شي���ر الإمام الخمينّي M في كتاب الحكومة 

الإ�شالمي���ة حي���ث يق���ول: »�إّن لالإم���ام مقام���اً محم���ود�ً ودرج���ة �سامي���ة وخالفة 

.
(3(

تكوينية تخ�سع لواليتها و�سيطرتها جميع ذّر�ت هذ� �لكون«

)1)  بحار الأنوار، ج46، �س240.
)2)  الكافي، ج1، �س226.

)3)   الحكومة الإ�شالمية، الإمام الخميني}، طباعة مركز الإمام الخميني الثقافي، �س 56.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

الولية التكوينية هي القدرة على الت�شّرف من دون تو�ّشط البدن.1 1

ل �ش���ّك اأّن هناك معجزات وخوارق للع���ادات ظهرت على اأيدي الأنبياء والأو�شياء 1 2

�شلوات اهلل عليهم اأجمعين، وقد نقلتها اآيات القراآن الكريم، عن عي�شى و�شليمان 

...Rوداود

الق���راآن الكريم حاف���ل بالآيات الت���ي تظهر ثب���وت الولية التكويني���ة لالأنبياء 13 

.Rوالأولياء

هذه الولية ثابتة لالأئّمةR كما في الروايات لكونهم:1 4

- يعلمون الكتاب

- يقدرون على معجزات الأنبياء

- يقدرون على ما يريدون.

وذلك كله باإرادة اهلل تعالى واإذنه.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما معنى الولية التكوينية؟ 1-

اأذكر اآيتين تدّلن على الولية. 2-

هل اّلذي جاء بعر�س بلقي�س هو من الإن�س اأم من الجّن؟ وكيف ا�شتطاع ذلك؟ 3-

ما هو الدليل على اأّن ولية اأهل البيتR اأو�شع من ولية اآ�شف بن برخيا؟ 4-

م���ن اأين جاءت ق���درة الأئّمةR على م���ا يريدون بح�شب الم�شتف���اد من بع�س  5-

الروايات؟
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للمطالعة

�ل�سبّي �ل�سجاع

اإّن في حادث���ة ال�شبي اّلتي تعّر�س لها عيال الإمام الح�شينQ من كربالء اإلى 

الكوفة ثّم اإلى ال�شام من العبر والق�ش�س الموؤّثرة ما نّبه النا�س اإلى ظلم هذه الطبقة 

 
P

 وقهرًا على رقاب الم�شلمين ودّن�شت منبر الر�شول الأكرم 
ً
الحاكمة اّلتي ترّبعت ظلما

بما ارتكبته من الأعمال المنافية لالإ�شالم بل لالإن�شانية. وبقدر ما كان بنو اأمية على هذا 

النح���و من النحطاط كان اأهل البيتR على ط���رف النقي�س من ذلك فقد كانوا 

النموذج الأمثل بل الأكمل لكّل اإن�شان عا�س في حياته همَّ طاعة اهلل فوّفقه اهلل واأّيده 

من نعومة اأظفاره اإلى اأن ينتقل اإلى دار رحمته الوا�شعة. ومن الق�ش�س اّلتي تروى في 

اأّي���ام ال�شب���ي عندما كان ال�شبايا في ال�شام، اأّن الحاك���م الظالم يزيد بن معاوية نظر 

اإلى ولد كان برفقة ال�شبايا فقال له:

هل ت�شتطيع اأن تت�شارع مع ابني؟

فاأجابه ذلك ال�شبّي الواثق من نف�شه والمت�شّبث بحّقه:

اإّنن���ي ل اأحّب الم�شارعة، ولكن اإذا �شئت اختبار قّوة �شاعدْي ولدك فهات �شيفين 

لنتب���ارز بهم���ا، فاإذا قتلني التحقت بج���ّدي واأبي، واإذا قتلته التح���ق بجّده اأبي �شفيان 

وابنه معاوية!..

فبه���ت يزيد من هذا الجواب الحا�شر لهذا الطف���ل ال�شغير وقال: اإّنه غ�شن من 

�شجرة النبّوة فكيف ل يكون �شجاعًا؟
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أهداف الدرس

ل. 1- �أن يتعّرف �لطالب �إلى معنى وحقيقة �لتو�سُّ

�أن ي�ستدل �لطالب بالقر�آن و�ل�سنة على م�سروعية �لتو�سل. 2-

�أن يبّين بمن يمكن لالإن�سان �ن يتو�ّسل. 3-

ل التوسُّ

الدرس الثالث عشر
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ل؟ ما هو التوسُّ

���ل لغة من و�شل���ت اإلى رّبي و�شيلًة: عملُت عماًل اأتقّرُب ب���ه اإليه، وتو�ّشلت اإلى  التو�شُّ

.
(1(

فالن بكتاب اأو قرابة، اأّي تقّربُت به اإليه

فالو�شيل���ة هي كّل ما ُيتقّرب به اإلى الآخر. والمق�شود من التو�ّشل هنا هو اأن يقّدم 

الإن�شان اأمام طلبته و�شيلًة اأقرب منه اإلى رّبه كي ينال بدعائها اأو بكرامتها مطلوبه.

تشريع التوّسل

ل �ش���ّك اأّن هن���اك العديد م���ن الطرق اّلتي جعله���ا اهلل تعالى لت�شاع���د العبد على 

الرتب���اط ب���ه فجعل ال�شالة وجعل ال�ش���وم وجعل العبادات كّلها ب���ل جعل الكثير من 

الطرق حّتى قال تعالى:

.
(2(

{ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   }
ول���م ينح�ش���ر الرتباط باهلل باأفع���ال عبادية معّينة فقط، فحّت���ى النظر اإلى وجه 

:
P

العالم طريق ارتباط باهلل تعالى كما في الرواية عن ر�شول اهلل 

.
(3(

»�لنظر �إلى وجه �لعالم عبادة«

)1)   العين، للخليل بن اأحمد الفراهيدي، مادة و�شل.
لت، الآية: 53. )2)   �شورة ف�شّ

)3)   بحار الأنوار، ج 1، �س 195.
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وجع���ل الكثير من اأبواب الرحمة اّلتي اأكثر تعالى منه���ا ل�شعة رحمته و�شّدة راأفته، 

ففتح باب التوبة وباب ال�شفاعة...

وهذا اأي�شًا مما ل �شّك فيه. ولكن باعتبار اأّن فتح الأبواب بيد المولى تعالى ُيطرح 

ه���ذا ال�شوؤال: ه���ل التو�ّشل هو م���ن الأبواب اّلتي فتحه���ا اهلل تعال���ى، وبالتالي يمكننا 

الدخول اإلى �شاحة رحمته من هذا الباب؟

ل مان���ع في الأ�شل من فت���ح هذا الباب، وهو ل يتنافى مع ال�شفات الإلهية بل على 

العك����س فرحمت���ه تعالى اأو�شع م���ن اأن ت�شيق عن فت���ح اأبواب كهذه لي���رد من خاللها 

العب���اد. فلي�س ال���كالم في اإمكان ذلك، بل الكالم في ثبوت���ه، فهل هناك دليل �شرعّي 

ي���دّل على �شرعي���ة التو�ّشل؟ عندما نراجع القراآن الكري���م والروايات ال�شريفة �شنجد 

الكثير من الأدّلة الداّلة على ذلك، و�شن�شتعر�شها فيما يلي:

أدلّة التوّسل

هناك نوعان من الأدّلة الّدالة على ت�شريع التو�ّشل:

�لن���وع �الأّول: الن�شو����س ال�شرعّي���ة اّلتي تنقل ق�ش����س التو�ّشل الواقع���ة من الأنبياء

R اأو من غيرهم مع عدم العترا�س عليهم في ذلك، ومن هذه الن�شو�س:

 كما تقول الرواية: 1 1
P

اأّن اآدمQ قد تو�ّشل بالر�شول الأكرم 

»... ق���ال: رّب���ي �أ�ساأل���ك بح���ّق محّم���د لم���ا غف���رَت لي، فق���ال �هلل عّز وج���ّل: يا 

�آدم، كي���ف عرف���ت محّمد�ً ول���م �أخلقه؟ قال: الأّنك ي���ا رّب لّما خلقتني بيدك 

ونفخ���ت ف���ّي من روحك رفع���ت ر�أ�سي فر�أيت على قو�ئ���م �لعر�س مكتوباً: ال 

���ْف �إلى ��سم���ك �إاّل �أحّب  �إل���ه �إاّل �هلل محّم���د ر�س���ول �هلل، فعلم���ت �أّن���ك لم ُت�سِ

.
(1(

�لخلق �إليك...«

)1)   دلئل النبوة ومعرفة اأحوال �شاحب ال�شريعة، البيهقي، ج 5، �س 489.
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اأبن���اء يعقوبQ بعدما ُك�ِشَف اأمرهم وبان ظلمه���م تو�ّشلوا بدعاء اأبيهم النبّي 1 2

.
(1(

وقالوا له:{ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ  }

 فف���ي الرواية عن ابن عّبا�س قال: 1 3
P

اليه���ود اأي�ش���ا كانوا يتو�ّشلون بنبّينا الأكرم 

كانت يهود خيبر تقاتل غطفان... فكّلما التقوا ُهزمت اليهود، فعاذت بهذا الدعاء: 

»�لله���ّم �إّن���ا ن�ساألك بح���ّق محّمد �لنبّي �الأّم���ي �ّلذي وعدتن���ا �أن تخرجه لنا �آخر 

�لزم���ان �إاّل ن�سرتنا عليه���م«، فكانوا اإذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان... فلّما 

 كفروا به فاأنزل اهلل تعالى:
P

ُبعث 

{ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 

.
(2(

ٺ ٺ        ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   }
�لنوع �لثاني: الن�شو�س ال�شرعية اّلتي ت�شّرع التو�ّشل ب�شكل �شريح:

قوله تعالى:

ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  {ے 

.
(3(

ۈ ۈ  }
وهذه الآية ل تدّل على مجّرد جواز التو�ّشل، بل تعتبره اأمرًا مطلوبًا وراجحًا.

قوله تعالى:

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  {ھ 

.
(4(

ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ  }
 لمن ظلم نف�شه، فعلى هوؤلء اأن ياأتوا 

P
فهذه الآية ال�شريفة توؤكد التو�ّشل بالنبّي 

 لي�شتغفر لهم اهلل تعال���ى، وحينئٍذ �شيجدون اهلل تّواب���ًا رحيمًا. وهذا 
P

اإل���ى النب���ّي 

وا�شح في كون التو�ّشل بابًا من اأبواب رحمته تعالى.

)1)   �شورة يو�شف، الآية: 97.

)2)   �شورة البقرة، الآية: 89.
)3)   �شورة المائدة، الآية: 35.
)4)   �شورة الن�شاء، الآية: 64.
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قوله تعالى:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     {ٱ 

ٺ  }.
 ليكون و�شيلتهم 

P
فه���ذه الآية الكريم���ة ذّمت اّلذين يرف�شون اإتيان ر�ش���ول اهلل 

اإلى اهلل تعالى في�شتغفر لهم، وذّمت ا�شتكبارهم عن ذلك.

بمن نتوّسل؟

التو�ّصل بالقراآن الكريم:1 1 

 يقول:
P

عن عمران بن الح�شين: �شمعت ر�شول اهلل 

.
(1(

»�قر�أو� �لقر�آن، و��ساألو� �هلل تبارك وتعالى به، قبل �أن يجي ء قوم ي�ساألون به �لنا�س«

:Qوفي حديث الإمام علّي

»و�علم���و� �أّن هذ� �لق���ر�آن هو �لنا�سح �ّلذي ال يغ�ّس... فا�ساألو� �هلل به، وتوّجهو� 

.
(2(

�إليه بحبِّه، وال ت�ساألو� به خلقه، �إّنه ما توّجه �لعباد �إلى �هلل تعالى بمثله«

:Qوفي دعاء الإمام زين العابدين

»و�جع���ل �لق���ر�آن و�سيلًة لنا �إلى �أ�سرف من���ازل �لكر�مة...�للهم �سّل على محّمٍد 

و�آل محّم���ٍد و�حط���ط بالق���ر�آن عّنا ثق���ل �الأوز�ر... وهّون بالقر�آن عن���د �لموت على 

.
(3(

�أنف�سنا كرب �ل�سياق وجهد �الأنين..«

وق���د ورد الكثير م���ن الأدعية لدينا، عّلمنا الأئّمةR م���ن خاللها اأن ن�شاأل اهلل 

تعال���ى بالقراآن الكريم. ومن الأدعي���ة المعروفة في التو�ّشل بالق���راآن الدعاء في ليلة 

القدر اّلذي بدايته:

)1)   م�شند اأحمد، ج4، �س445.
)2)   نهج البالغة، الخطبة 176، �س 260، تحقيق �شبحي ال�شالح.

)3)   ال�شحيفة ال�شّجادية، الدعاء 42.
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»�لله���ّم �إّن���ي �أ�ساأل���ك بكتاب���ك �لمن���زل وم���ا فيه، وفي���ه ��سم���ك �الأكب���ر و�أ�سماوؤك 

.
(1(

�لح�سنى وما ُيخاف وُيرجى �أن تجعلني من عتقائك من �لنار...«

 12 :Rواأهل بيته P التو�ّصل بالر�صول

 واأه���ل البيتR هم اأقرب اإل���ى اهلل من �شائر 
P

اإّن م���ن الأكي���د اأّن الر�شول 

العب���اد، واأّن دعاءهم اأقرب اإلى الإجابة من ِقَبل اهلل، لما لهم من كرامة ومقام لديه، 

 واأهل البيتR اأن يدعوا لهم. ولم يكن 
P

ومن هنا كان النا�س ي�شاألون الر�شول 

ذل���ك فك���رة مبتدعة من عندهم بل تعليمًا من القراآن الكري���م، وقد اأ�شرنا فيما �شبق 

اإلى الآيات القراآنّية اّلتي توؤكد ذلك.

 فيمكن التو�ّشل بدعاء اأهل البيتR، بل 
P

وهذا الأم���ر غير مخت�ّس بالنبّي 

يمكن التو�ّشل بدعاء اأّي موؤمن، فللموؤمن عند اهلل تعالى كرامة.

وبالإ�شاف���ة للتو�ّش���ل بدعائهم هن���اك التو�ّشل بذواته���مR ونفو�شهم الطاهرة 

الزكي���ة، وقد كثرت الأدعية ال���واردة بذلك واأ�شهرها دعاء التو�ّش���ل اّلذي ذكره ورواه 

�شاحب البحارM عن محّمد بن بابويه القّمي M والذي اأّوله:

»�لّله���ّم �إّن���ي �أ�ساألك و�أتوّجه �إليك بنبّيك نِب���يّ ِ �لرحمة محّمد P يا �أبا �لقا�سم 

.
يا ر�سول �هلل..« وفي اآخره عبارة: »فاإّنكم و�سيلتي �إلى �هلل«)2)

 اأن يتو�ّشل به اإلى اهلل 
P

���ة لطيفة عن رجل اأمره الر�شول  ويذك���ر لنا التاريخ ق�شّ

 اأمره اأن ي�شّلي ركعتين ثّم يقول:
P

حيث يروى اأّن الر�شول 

»�لّله���ّم �إّن���ي �أ�ساأل���ك و�أدع���وك و�أرغب �إلي���ك و�أتوّج���ه �إليك بنبّي���ك محّمد نبّي 

ب���َك َوَربِّْي لَي���ُردَّ ِبَك َعل���يّ َ ُنْوَر  ���ي �أتوّج���ه ِبَك �إل���ى �هلل رِّ ���د �إنِّ �لرحم���ةP، ي���ا ُمَحمَّ

.
(3(

َب�َسِري«. فما قام الأعمى حّتى رد اهلل عليه ب�شره

)1)   الكافي، ج 2، �س 629.
)2)   بحار الأنوار، ج 99، �س 247

)3)   بحار الأنوار، ج 29، �س 286.
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:Qاأي�شًا، فعن الإمام ال�شادق Rويمكن التو�ّشل بال�شالة عليهم

���ه �سيئاً من حو�ئج �لدني���ا و�الآخرة حّتى  »�إّياك���م �إذ� �أر�د �أحدك���م �أن ي�س���األ من ربِّ

يب���د�أ بالثن���اء على �هلل عّز وجّل و�لمدح ل���ه، و�ل�سالة على �لنبّي P، ثّم ي�ساأل �هلل 

 .
(1(

حاجته«

وق���الQ: »�إّن �لعبد لتكون له �لحاج���ة �إلى �هلل تعالى فيبد�أ بالثناء على �هلل 

.
(2(

و�ل�سالة على محّمد و�آله حّتى ين�سى حاجته، فيق�سيها من غير �أن ي�ساأله �إّياها«

وم���ن هنا نخل�س اإل���ى اأّن التو�ّشل من الأمور المهّمة في عقي���دة الإن�شان الموؤمن، 

وه���و طريق له لق�شاء الحاج���ات وغفران الذنوب لقرب المتو�ّشل ب���ه اإلى اهلل تعالى، 

ن�شاأل اهلل تعالى اأن يوّفقنا لأن نكون من الذاكرين ومن اأهل التو�ّشل.

)1) الكافي، ج2، �س484.
)2)  بحار الأنوار، ج90، �س312.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

التو�ّشل هو اأن يقّدم الإن�شان اأمام طلبته و�شيلًة اأقرب منه اإلى رّبه كي ينال بدعائها 1 1

اأو بكرامتها مطلوبه.

ل مان���ع في الأ�شل من فت���ح هذا الباب، وهو ل يتنافى مع ال�شفات الإلهية بل على 1 2

العك����س فرحمته تعالى اأو�شع من اأن ت�شيق عن فت���ح اأبواب كباب التو�ّشل ليرد من 

خاللها العباد.

هناك نوعان من الأدّلة الّدالة على ت�شريع التو�ّشل:1 3

النوع الأّول: الن�شو�س ال�شرعية اّلتي تنقل ق�ش�س التو�ّشل الواقعة من الأنبياء، اأو 

من غيرهم مع عدم العترا�س عليهم في ذلك.

النوع الثاني: الن�شو�س ال�شرعّية اّلتي ت�شّرع التو�ّشل ب�شكل �شريح.

التو�ّشل يمكن اأن يكون:1 4

بالقراآن الكريم. -

 واأه���ل بيت���هR؛ وبالإ�شافة للتو�ّش���ل بدعائهم هن���اك التو�ّشل  -
P

بالر�ش���ول 

بذواتهمR ونفو�شهم الطاهرة الزكية، وقد كثرت الأدعية الواردة بذلك.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما معنى التو�ّشل؟ 1-

اأذكر نموذجًا تاريخيًا عمن تو�ّشل في الأمم ال�شابقة. 2-

ما ال�شبب الداعي اإلى التو�ّشل؟ 3-

اأذكر اآيتين من القراآن ت�شيران اإلى التو�ّشل. 4-

اأذكر بع�س اأنواع التو�ّشل. 5-

للمطالعة

ل ف�سل �لتو�سّ

ب�شند مّت�شل عند محّمد الجعفّي عن اأبيه قال: كنت كثيرًا ما ا�شتكي عيني ف�شكوت 

:Qفقال Qذلك اإلى اأبي عبد اهلل

»�أال �أعّلمك دعاء لدنياك و�آخرتك وتكفي به وجع عينيك؟«.

قلت: بلى.

:Qقال

»ق���ل ف���ي دبر �لفج���ر ودبر �لمغ���رب، �للهّم �إّن���ي �أ�ساألك بحّق محّم���د و�آل محّمد 

علي���ك �أن ت�سّل���ي على محّمد و�آل محّمد و�أن تجعل �لنور في ب�سري و�لب�سيرة في 

دين���ي و�ليقي���ن ف���ي قلبي و�الإخال����س في عمل���ي و�ل�سالمة في نف�س���ي و�ل�سعة في 

.
(1(

رزقي و�ل�سكر لك �أبد�ً ما �أبقيتني«

)1)   مخت�شر ب�شائر الدرجات، ح�شن بن �شليمان الحلي، �س 166.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى معنى �ل�سفاعة. 1-

�أن يتبّين �الأدّلة على ثبوت �ل�سفاعة. 2-

�أن يبّين �ل�سفات �لتي ينبغي �ن تتوفر في �الإن�سان حتى ت�سمله  3-

�ل�سفاعة.

الدرس الرابع عشر

الشفاعة
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ما هي الشفاعة؟

ُلها لغيره، و�َشَفَع اإِليه: في 
َ
ِفي���ِع ِلْلَمِلِك في حاجة ي�شاأ فاع���ُة في �للغة: كالم ال�شَّ �ل�سَّ

ْعُت بفالن  ُع به اإِلى المطلوب، يقال: َت�َشفَّ اِفُع: الطالب لغيره َيَت�َشفَّ معنى َطَلَب اإِليه، وال�شَّ

ُع:  ُع: اّلذي َيْقَبل ال�شفاعَة والُم�َشفَّ َعِني فيِه وا�شم الطالب �َشِفيع، والُم�َشفِّ اإِلى فالن َف�َشفَّ

.
(1(

اّلذي ُتْقَبل �َشَفاَعُته

والم���راد م���ن ال�شفاع���ة هنا ه���و طل���ب ال�شفيع م���ن اهلل كي يغف���ر اهلل ذنوب 

�شخ����س معّي���ن ويدخله الجّنة، فهي في الحقيقة باب من اأبواب رحمة اهلل تعالى، 

 واأه���ل بيتهR وغيرهم 
P

جعل���ه من خالل ه���ذا ال�شفيع المتمّث���ل بالر�شول 

مّم���ن ياأذن له اهلل تعالى بذلك، لأج���ل تكريمهم واإظهار علّو �شاأنه���م ومقامه���م.

:
P

يقول اهلل تعالى مخاطبًا ر�شوله الكريم 

.
(2(

{ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ  }
:
P

وقد ف�ّشرت الروايات المقام المحمود بال�شفاعة، فعن ر�شول اهلل 

»�إّن �لنا�س ي�سيرون يوم �لقيامة ُجثى، كّل �أمة تتبع نبّيها، يقولون: يا فالن! 

)1)   ل�شان العرب، ابن منظور، ج 8، �س 143.
)2)   �شورة الإ�شراء، الآية: 79.
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��سف���ع، يا ف���الن! ��سفع، حّتى تنتهي �ل�سفاعة �إل���ى محّمد، فذلك يوم يبعثه �هلل 

.
�لمقام �لمحمود«)1)

:»�إذ� قمت �لمقام �لمحمود ت�سّفعت في �أ�سحاب �لكبائر من 
P

وعن ر�شول اهلل 

.
(2(

�أّمتي في�سّفعني �هلل فيهم«

وال�شفاع���ة كم���ا ذكرنا هي باب من اأبواب رحمة اهلل تعالى فه���ي ل تكون اإّل باإذنه 

.
(3(

واإرادته:{ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ }

ويقول في اآية اأخرى:{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ 

کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ      ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
.

(4(
گ   گ  }

ما هو الدليل على الشفاعة؟

اإّن ال�شفاعة من الم�شائل الوا�شحة والتي ذكرت  في القراآن الكريم، يدّل على ثبوتها 

العدي���د من اآيات الكتاب والأحاديث المروّية ع���ن المع�شومينR، و�شن�شتعر�س، 

فيما يلي، بع�شًا منها:

الآيات القراآنية:1 1 

بالإ�شافة اإلى ما مّر معنا من الآيات ال�شابقة، نذكر قوله تعالى:

.
(5(

{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ     ۋ }
فه���ي تدّل عل���ى اأّن ال�شفاعة موجودة بالأ�شل اإّل اأّنها م�شروطة بمن اأذن اهلل تعالى 

له فيها.

)1)   كنز العمال، المتقي الهندي، ج 14، �س 39.
)2)   بحار الأنوار، ج 8، �س 37.
)3)   �شورة البقرة، الآية: 255.

)4)   �شورة يون�س، الآية: 3.
)5)   �شورة طه، الآية: 109.
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.
(1(

قال تعالى: { ڌ ڌ ڎ    ڎ  }

 بال�شفاعة، ففي الرواية عن 
P

وق���د ف�ّشرت الروايات هذا العطاء من اهلل للنبّي 

الإمام الباقرQ ف���ي قوله تعال���ى: { ڌ ڌ ڎ    ڎ  }، »�ل�سفاعة، 

.
(2(

و�هلل �ل�سفاعة، و�هلل �ل�سفاعة«

الأحاديث ال�صريفة:1 1 

:
P

منها ما روي عن ر�شول اهلل 

.
(3(

»الأ�سفعّن يوم �لقيامة لمن كان في قلبه جناح بعو�سة �إيمان«

:
P

وفي رواية اأخرى عنه 

.
(4(

»ي�سفع �الأنبياء في كّل من كان ي�سهد �أن ال �إله �إاّل �هلل مخل�ساً«

:
P

وفي رواية ثالثة عن الر�شول الأكرم 

»ل���كل نب���ّي دعوة قد دعا بها وقد �ساأل �سوؤاًل، وق���د خّباأت دعوتي ل�سفاعتي الأّمتي 

.
(5(

يوم �لقيامة«

:
P

وعنه 

���ع �أه���ل بيت���ي  ���ع عل���ّي في�سف���ع وي�سفَّ ���ع ي���وم �لقيام���ة فاأ�سف���ع، وي�سفَّ »�إّن���ي �أ�سفَّ

.
(6(

في�سفعون«

)1)   �شورة ال�شحى، الآية: 5.
)2)   بحار الأنوار، ج 8، �س 57.

)3)   كنز العمال، المتقي الهندي، ج 14، �س 390.
)4)   م�شند اأحمد، اأحمد بن حنبل، ج3، �س13.

)5)   الخ�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �س 29.
)6)   بحار الأنوار، ج 8، �س 30.
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من هم الشفعاء؟

لقد اأكرم اهلل �شبحانه وتعالى بع�شًا من عباده، حينما وجد منهم ُخلقًا رفيعًا ونف�شًا 

طاه���رة، باأن �شّفعهم في ذنوب العباد. ومن اّلذي���ن ذكرت الروايات اأّن لهم ال�شفاعة 

 واأهل البيتR اّلذين ذكرت الروايات �شفاعتهم:
P

بالإ�شافة اإلى النبّي 

الأنبياء عاّمة:1 1 

: »ثالث���ة ي�سفع���ون �إل���ى �هلل  ع���ّز وجّل 
P

فف���ي الرواي���ة عن الر�ش���ول الأك���رم 

في�سّفعهم: �الأنبياء، ثّم �لعلماء، ثّم �ل�سهد�ء)1).

العلماء: 12 

حي���ث ورد ف���ي الرواية عن الإمام ال�ش���ادقQ: »�إذ� كان ي���وم �لقيامة... قيل 

.
(2(

للعابد: �نطلق �إلى �لجّنة، وقيل للعالم: قف ت�سّفْع للنا�س بح�سن تاأديبك لهم«

ال�صهداء: 13 

:
P

فاإّن لل�شهداء منزلة عظيمة عند اهلل تعالى، وقد وردعن ر�شول اهلل 

ع في �سبعين  »�ل�سهيد ُيغفر له في �أّول كّل دفقة من دمه، ويزّوج حور�ً عين وي�سفَّ

.
(3(

من �أهل بيته«

الإن�صان الموؤمن: 14 

:Qالمخل�س في تقواه واإيمانه، ففي الرواية عن الإمام ال�شادق

»�لموؤم���ن موؤمن���ان: فموؤمن �سدق بعهد �هلل ووفى ب�سرط���ه، وذلك قول �هلل عّز 

وج���ّل: {ٻ ٻ ٻ پ پ پ} فذلك �ّلذي ال ت�سيبه �أهو�ل �لدنيا وال 

�أه���و�ل �الآخ���رة، وذلك مّمن ي�سفع وال ي�سفع له، وموؤمن كخامة �لزرع، تعوج �أحياناً 

)1)   بحار الأنوار، ج 8، �س 56.
)2)   م.ن.

)3)   كنز العمال، المتقي الهندي، ج 4، �س 398.
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وتق���وم �أحيان���اً، فذلك مّمن ت�سيبه �أهو�ل �لدنيا و�أهو�ل �الآخرة، وذلك مّمن ي�سفع 

.
(1(

له وال ي�سفع«

وعن الإمام ال�شادقQ قال:

»ي���ا ف�س���ل �إّنما �ُسّمي �لموؤم���ن موؤمناً الأّنه يوؤمن على �هلل فيجي���ز �هلل �أمانه، ثّم 

ق���ال: �أّم���ا �سمعت �هلل يقول في �أعد�ئكم �إذ� ر�أو� �سفاع���ة �لرجل منكم ل�سديقه يوم 

.
(2(

�لقيامة: فما لنا من �سافعين وال �سديق حميم؟«

من الّذي تناله الشفاعة؟
هن���اك �شف���ات ل ب���ّد اأن تتوّفر ف���ي الإن�شان حّت���ى ت�شمله ال�شفاع���ة، وهي بح�شب 

الم�شتفاد من الروايات ما يلي:

�صّحة العقيدة:1 1 

فاإّن اإنكار اأ�شول الدين يمنع من نيل ال�شفاعة في الآخرة، يقول تعالى:

ھ       ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  {ڱ 

.
(3(

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  }
فهذه الآيات الكريمة ت�شير اإلى �شرط التوحيد.

وفي اآيات اأخرى:

.
(4(

{ جغ مغ جف      حف     خف مف ىف يف    حق  ٱ ٻ ٻ ٻ  }
:
P

وهي كذلك ل تنال الغالة كما في الرواية عن الر�شول الأكرم 

»رج���الن ال تنالهم���ا �سفاعت���ي: �ساحب �سلطان ع�سوف غ�س���وم، وغال في �لدين 

.
(5(

مارق«

)1)   الكافي، ج 2، �س 248.
)2)   بحار الأنوار، ج 8، �س 53.

)3)   �شورة ال�شعراء، الآيات: 97 � 100.
)4)   �شورة المدثر، الآيات: 46 � 48.

)5)   الخ�شال، �س 63.
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عدم ال�صتخفاف بال�صالة: 12 

:
P

في الرواية عن الر�شول الأكرم 

.
(1(

»ال ينال �سفاعتي من ��ستخّف ب�سالته، وال يرد علّي �لحو�س ال و�هلل«

وف���ي رواية اأخرى عن الإم���ام ال�شادقQ لّما اأمر باجتم���اع قرابته حوله وقد 

ح�شرته الوفاة قال لهم:

.
(2(

»�إّن �سفاعتنا لن تنال م�ستخّفاً بال�سالة«

فال�شالة هي عمود الدين واإذا �شّيعها الإن�شان وا�شتخّف بها، لن يكون مّمن تناله 

ال�شفاعة.

أيّها المؤمن ال تغتّر

اإّن وج���ود ال�شفاع���ة ل ي�شّوغ لالإن�ش���ان الوقوع في مع�شي���ة اهلل اأو التهاون في اأداء 

الطاع���ات اّتكاًل من���ه على ال�شفاعة، فاإّن ال�شفاعة ل تنال اإّل من ر�شي اهلل عنه واأذن 

بال�شفاع���ة له، ومعاندة الرحمن ت�شتجل���ب النقمة. ف�شحيح اأّن���ه رحمن رحيم ولكّنه 

�شديد العقاب اأي�شًا.

:Qوفي الرواية عن الإمام ال�شادق

»�علم���و� �أّن���ه لي�س يغني عنك���م من �هلل �أحد من خلقه �سيئ���اً، ال ملك مقرب، وال 

نب���ّي مر�س���ل، وال م���ن دون ذل���ك، فم���ن �س���ّره �أن تنفع���ه �سفاع���ة �ل�سافعي���ن عند �هلل 

.
(3(

فليطلب �إلى �هلل �أن ير�سى عنه«

)1)   الكافي، ج 6، �س 400.
)2)   و�شائل ال�شيعة، ج 4، �س 27.

)3)   ميزان الحكمة، ج 2، �س 1471.
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ول ين�شجم طلب الر�شا مع تعّمد المع�شية ومعاندة الحكم ال�شرعّي.

ول بّد للموؤمن اّلذي يقع في المع�شية اأن يبادر اإلى التوبة قبل حلول الأجل فالتوبة 

ه���ي باب الرحمة المفتوح على م�شراعي���ه والم�شمونة نتائجه ول ي�شت�شلم لت�شويالت 

:
P

النف�س الأّمارة بال�شوء وليتذّكر الرواية عن ر�شول اهلل 

.
(1(

»ال �سفيع �أنجح من �لتوبة«

)1)   ميزان الحكمة، ج 8، �س 5.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

ال�شفاع���ة ه���ي طلب ال�شفي���ع من اهلل كي يغف���ر اهلل ذنوب �شخ����س معّين ويدخله 1 1

الجّنة، فهي باب من اأبواب رحمة اهلل تعالى.

ال�شفاعة من الم�شائل الوا�شحة والتي ذكرت في القراآن الكريم، ويدّل على ثبوتها 1 2

.Rالعديد من اآيات الكتاب والأحاديث المروية عن المع�شومين

ال�شفعاء هم: الأنبياء عاّمة، العلماء، ال�شهداء، الإن�شان الموؤمن.1 3

ل تنال ال�شفاعة من اأنكر �شيئًا من اأ�شول الدين، ول الغالة، ول الم�شتخّف ب�شالته.1 4

اإّن وج���ود ال�شفاع���ة ل ي�شّوغ لالإن�ش���ان الوقوع في مع�شي���ة اهلل اأو التهاون في اأداء 1 5

الطاع���ات اّت���كاًل منه على ال�شفاع���ة، فاإّن ال�شفاعة ل تن���ال اإل من ر�شي اهلل عنه 

واأذن بال�شفاع���ة له، ومعاندة الرحمن ت�شتجلب النقمة. ف�شحيح اأّنه رحمن رحيم 

ولكّنه �شديد العقاب اأي�شًا.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما هي ال�شفاعة؟ 1-

ما هو الدليل عليها؟ اأذكر دليلين. 2-

من هم ال�شفعاء؟ 3-

هل هناك من ل ينال ال�شفاعة؟ 4-

هل ينبغي عدم التوبة وانتظار ال�شفاعة؟ 5-
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للمطالعة

�ل�سفاعة في �لمعاد

ع���ن الإمام جعفر بن محّمد، عن اأبيه L، ع���ن جابر بن عبد اهلل الأن�شارّي، 

عن علّي بن اأبي طالبQ قال:

»قالت فاطمة O لر�سول �هلل P: يا �أبتاه �أين �ألقاك يوم �لموقف �الأعظم 

ويوم �الأهو�ل ويوم �لفزع �الأكبر؟

: ي���ا فاطمة عند باب �لجّنة ومعي ل���و�ء �لحمد و�أنا �ل�سفيع الأّمتي �إلى 
P

ق���ال 

رّبي.

قالت O: يا �أبتاه فاإّن لم �ألقك هناك؟

قال P: �لقيني على �لحو�س و�أنا �أ�سقي �أّمتي.

قالت O: يا �أبتاه �إن لم �ألقك هناك؟

قال P: �لقيني على �ل�سر�ط و�أنا قائم �أقول: رّب �سّلم �أّمتي.

قالت O: فاإّن لم �ألقك هناك؟

قال P: �لقيني و�أنا عند �لميز�ن �أقول: رّب �سّلم �أّمتي.

قالت O: فاإّن لم �ألقك هناك؟

قال P: �لقيني على �سفير جهّنم �أمنع �سررها ولهبها عن �أّمتي.

فا�ستب�سرت فاطمة O بذلك، �سّلى �هلل عليها وعلى �أبيها وبعلها وبنيها«)1).

)1)  بحار الأنوار، ج8، �س35.
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أهداف الدرس

�أن يبّين �لطالب معنى وحقيقة �لرجعة. 1-

�أن ي�ستدل بالقر�آن و�ل�سنة على �لرجعة و زمن حدوثها. 2-

�أن يتبّين �أهد�ف �لرجعة ومن �لذين يرجعون. 3-

الدرس الخامس عشر

الرجعة
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لق���د وردت اأحاديث كثيرة حول الرجع���ة- ما يقرب من مائتي حديث - وقد رواها 

اأكث���ر م���ن اأربعين من الثق���ات العظام وكبار العلم���اء واأثبتوها ف���ي موؤّلفاتهم كال�شيخ 

الكلين���ّي وال�شي���خ ال�شّدوق وال�شيخ الطو�ش���ّي وال�شّيد المرت�ش���ى وال�شّيد ابن طاوو�س 

ع���َي التواتر على هذه الم�شاألة، حيث  وغيره���م من اأقطاب المذهب الجعفرّي حّتى ادُّ

.
(1(

ورد عن الإمام ال�شادقQ: »لي�س مّنا من لم يوؤمن برجعتنا«

معنى الرجعة

ممن تق���ّدم موته من 
|

الرجع���ة ه���ي عبارة ع���ن عودة ق���وم عند قي���ام القائ���م 

اأوليائ���ه و�شيعت���ه اإلى الحياة الدنيا ليف���وزوا بثواب ن�شرته ومعونت���ه ويبتهجوا بظهور 

دولت���ه، وح�شر قوم م���ن اأعدائه لينتقم منهم وينالوا بع�س م���ا ي�شتحّقونه من العذاب 

والقتل على اأيدي �شيعته، وليبتلوا بالذّل والخزي بما ي�شاهدون من علّو كلمته، اأّي هي 

. ويمكن اأن ي�شت���دّل على الرجعة تارة 
(2(

���ة بمن مح�س الإيم���ان ومح�س الكفر مخت�شّ

بالقراآن بالكريم واأخرى بالروايات.

اآليات الدالّة على الرجعة

 ،Rتوجد اآيات عديدة دلَّت على الرجعة وفقًا للتف�شير اّلذي ورد عن اأهل البيت

من هذه الآيات:

)1)   الهداية، ال�شيخ ال�شدوق، �س 266.
)2)   حق اليقين في معرفة اأ�شول الدين، ال�شّيد عبد اهلل �شّبر، ج 2، �س 298.
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�الآية �الأّولى:

.
(1(

{ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ      ڱ ڱ ں ں  }
ه���ذه الآية المباركة دّلت عل���ى الرجعة باعتبار اأّن الح�شر الأكبر يوم القيامة يكون 

ل���كّل النا�س ولي�س لبع�ٍس دون الآخر، اأّما هذه الآية فقد �شّرحت باأّن الح�شر لبع�شهم 

دون الآخر.

وق���د ورد ع���ن الإمام ال�ش���ادقQ في تف�شير ه���ذه الآية المبارك���ة عندما �شئل

:Qما يقول النا�س فيها، يقول الراوي قلت: يقولون اإّنها في القيامة، فقال Q

»�أيح�س���ر �هلل ي���وم �لقيام���ة م���ن كّل �أم���ة فوج���اً ويت���رك �لباقين؟ �إّنم���ا ذلك في 

.
(3(

 »
�لرجعة، فاأّما �آية �لقيامة فهذه: { ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  })2)

�الآية �لثانية:

ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    ک گ         گ   }
.

(4(
گ گ  }

معناها: اإذا نزل العذاب عليهم عند اقتراب ال�شاعة اأخرجنا لهم داّبة من الأر�س 

تكّلمهم بل�شان يفهمونه. وداّبة الأر�س هي اأمير الموؤمنينQ كما ت�شافرت الأخبار 

بذلك عندنا حيث يخرج قبل يوم القيامة، ومعه ع�شا مو�شى وخاتم �شليمان في�شرب 

الموؤم���ن فيم���ا بين عيني���ه بالع�شا، فينتق�س فيه���ا اأّنه موؤمن حّقًا، وي�ش���م الكافر بين 

عينيه فينتق�س فيه اأّنه كافر حقًا. وقد ورد ذلك من كال الفريقين حيث رووه عن عّمار 

وابن عّبا�س واأبي هريرة والأ�شبغ بن نباتة.

وقد روى القّمي في تف�شيره عن ال�شادقQقال:

)1)   �شورة النمل، الآية: 83.
)2)   �شورة الكهف، الآية: 47.

)3)   تف�شير القمي، ج 2، �س 36.
)4)   �شورة النمل، الآية: 82.
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»�نته���ى ر�س���ول �هلل P �إل���ى �أمي���ر �لموؤمني���نQ وه���و نائم ف���ي �لم�سجد قد 

جم���ع رم���اًل وو�سع ر�أ�سه عليه فحّركه برجله ثّم قال: قم يا د�ّبة �هلل، فقال رجل من 

�أ�سحاب���ه: ي���ا ر�سول �هلل ي�سّمي بع�سنا بع�ساً بهذ� �ال�سم؟ فقال: ال و�هلل ما هو �إاّل له 

���ة، وه���و �لد�ّب���ة �ّلتي ذكرها �هلل ف���ي كتابه... ثّم قال P: يا عل���ّي  �إذ� كان �آخر  خا�سّ

�لزم���ان �أخرج���ك �هلل في �أح�سن �س���ورة ومعك ِمي�َسٌم َت�ِسُم به �أع���د�ءك، فقال �لرجل 

الأبي عبد �هلل: �إّن �لعاّمة يقولون هذه �لد�ّبة �إّنما تكْلمهم يعني بالتخفيف من �لكلم 

.
(1(

بمعنى �لجرح، فقالQ: كلمهم �هلل في نار جهّنم �إّنما هو تكّلمهم من �لكالم«

الآية الثالثة:1 1 

 Qورد عن الإمام الباقر .
(2(

{ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پپ ...}
.

في تف�شيرها قال: »ما �أح�سب نبّيكم P �إاّل �سيطلع عليكم �إطالعة«)3)

وعن الإمام ال�شادقQاأّنه قال:

 Q ّوعلي P ال و�هلل ال تنق�سي �لدنيا وال تذهب حّتى يجتمع ر�سول �هلل«

ِة )وهو مو�س���ع بالكوفة( م�سجد�ً له �ثنا ع�سر  َويَّ ���ِة، فيلتقي���ان ويبنيان بالثُّ َويَّ بالثُّ

.
(4(

�ألف باب«

.
(5(

»Rو�أمير �لموؤمنين و�الأئمة Pيرجع �إليكم نبّيكم« :Qوعن الإمام ال�شّجاد

وع���ن الإم���ام الباقرQ: »رحم �هلل جابر�ً بلغ من فقهه �أّن���ه كان يعرف تاأويل 

.
(6(

هذه �الآية {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ}يعني �لرجعة«

)1)   الميزان في تف�شير القراآن، ج 15، �س 406.
)2)   �شورة الق�ش�س، الآية: 85.

)3)  بحار الأنوار، �س53، �س113.
)4)   م.ن، �س114.

)5) تف�شير القمي، ج 2، �س 147.
)6)   م.ن.
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لت بالرجعة منها: وهناك اآيات كثيرة تحّدثت واأوِّ

ڑ  ڑ  ژ      ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 

.
(1(

ک}
.

(2(
{ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ  }

.
(3(

{ چ چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ}
الروايات الدالّة على الرجعة

عَي فيها التواتر، نذكر منها: اأّما الروايات الداّلة على الرجعة فهي كثيرة وادُّ

:Qورد عن الإمام الكاظم

»لترجع���ّن نفو����س ذهب���ت وليقت�س���ّن يوم يقوم وم���ن عّذب يقت����س بعذ�به، ومن 

�أغي���ظ �أغ���اظ ل���ه بغيظ���ه، ومن قتل �قت����سّ بقتله، وي���رّد لهم �أعد�ءه���م معهم حّتى 

ياأخ���ذو� بثاأره���م، ثّم يعّمرون بعدهم ثالثي���ن �سهر�ً ثّم يموتون في ليلة و�حدة، قد 

�أدركو� ثاأرهم و�سفو� �أنف�سهم وي�سير �أعد�وؤهم �إلى �أ�سّد �لنار عذ�باً، ثّم يقفون بين 

.
(4(

يدي �لجّبار عّز وجّل فياأخذ لهم بحقوقهم«

ون من قاتليهم ويثاأرون  هذه الرواية تتحّدث - بو�شوح- عن اأنا�س يرجعون ويقت�شّ

منه���م. وهذا الرجوع لي�س ي���وم القيامة لأّنه في يوم القيامة يرج���ع وُيبعث كّل النا�س 

واهلل تعالى هو اّلذي يتوّلى ح�شاب النا�س بل في يوم القيامة يذهل النا�س عن بع�شهم 

بع�شَاً لهول المطلع:

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  {ڀ 

)1)   �شورة غافر، الآية: 11.

)2)   �شورة غافر، الآية: 51.
)3)   �شورة الأنبياء، الآية: 95.
)4)   بحار الأنوار، ج 53، �س 4.
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.
(1(

ٹ ٹ ٹ     ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}
ىئ ىئ      ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب   }
. اأّما يف هذه الرواية فاإّن املظلوم يقت�ّس من ظامله واملقتول يثاأر من قاتله 

(2(
يب   جت  }

ويعي�شون فرتة من الزمن ثّم ميوتون لُيبعثوا بعدها يوم القيامة.

روى الح�ش���ن ب���ن الجهم ق���ال: ق���ال الماأمون للر�ش���اQ: يا اأب���ا الح�شن ما 

تق���ول في الرجعة؟. ق���الQ: »�أّنها �لح���ّق قد كانت ف���ي �الأم���م �ل�سالفة ونطق 

به���ا �لق���ر�آن وق���د ق���ال ر�س���ول �هلل P يكون في ه���ذه �الأّمة كّل م���ا كان من �الأمم 

�ل�سالف���ة ح���ذو �لنعل بالنعل و�لقّذة بالقّذة«، وق���الQ: »�إذ� خرج �لمهدّي من 

ول���دي ن���زل عي�سى �بن مريمQ  ف�سّلى خلف���ه«، وقالQ: »�إّن �الإ�سالم بد�أ 

غريب���اً و�سيع���ود غريباً فطوبى للغرباء، قيل يا ر�سول �هلل ثّم يكون ماذ�؟ قال: ثّم 

.
(3(

يرجع �لحّق �إلى �أهله«

:Qوروي عن الإمام ال�شادق

»�إّني �ساألت �هلل في �إ�سماعيل �أن يبقيه بعدي فاأبى، لكّنه قد �أعطاني فيه منزلة 

�أخرى �أّنه يكون �أّول من�سور في ع�سرة من �أ�سحابه ومنهم عبد �هلل بن �سريك وهو 

.
(4(

�ساحب لو�ئه«

وروي ع���ن داود الرقّي ق���ال: قلت لالإمام ال�شادقQ: اإّن���ي كبرت ودّق عظمي 

اأحّب اأن يختم عمري بقتل فيكم.

فق���الQ: »وما من ه���ذ� بّد �إن لم يكن في �لعاجلة يك���ون في �الآجلة، �أْي في 

.
(5(

�لرجعة«

)1)   �شورة الحج، الآية: 2.
)2)   �شورة عب�س، الآيات: 34 � 37.
)3)   بحار الأنوار، ج 25، �س 135.

)4)   مخت�شر ب�شائر الدرجات، ح�شن بن �شليمان الحلي، �س 26.
)5)   بحار الأنوار، ج 25، �س 308.
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ل قال: ذكرنا القائم ومن مات  وروى ال�شي���خ الطو�شّي في كتاب الغيبة ع���ن المف�شّ

:Qمن اأ�شحابنا ينتظره فقال لنا اأبو عبد اهلل

»�إذ� ق���ام �أت���ى �لموؤمن في قبره، فيقال له يا هذ� �إّن���ه قد ظهر �ساحبك فاإّن ت�ساأ 

.
(1(

�أن تلحق به فالحق، و�إن ت�ساأ �أن تقيم في كر�مة رّبك فاأقم«

وروي اأي�شًا عن ال�شادقQ قال:

»يخ���رج مع �لقائم| من ظهر �لكوف���ة �سبعة وع�سرون رجاًل، خم�سة ع�سر من 

ق���وم مو�س���ىQ �ّلذين كانو� يهدون بالحّق وبه يعدل���ون و�سبعة من �أهل �لكهف 

ويو�س���ع بن نون و�سلم���ان و�أبو دجانة �الأن�سارّي و�لمق���د�د ومالك �الأ�ستر فيكونون 

.
(2(

بين يديه �أن�سار�ً وحّكاماً«

وتوجد روايات كثيرة جّدًا تتحّدث عن نف�س الم�شمون ل مجال لذكرها كّلها هنا. كما 

وذكرت الرجعة كثيرًا في الأدعية والزيارات الواردة عن المع�شومينR كما ياأتي.

الرجعة في األدعية والزيارات

:Qفي الزيارة الجامعة الكبيرة الم�شهورة المروّية عن الإمام الهادي

»ويك���ّر ف���ي رجعتكم ويمّلك في دولتكم وي�سّرف في عافيتكم ويمكَّن في �أّيامكم، 

وتقّر عينه غد�ً بروؤيتكم«.

وفي زيارة وداع المع�شومينR:»ومّكنني في دولتكم، و�أحياني في رجعتكم«.

وفي زيارة الأربعين: »و�أ�سهد �أّني بكم موؤمن وباإيابكم موقن«.

:Qالمروية في الم�شباح عن الإمام ال�شادق Qوفي زيارة الإمام الح�شين

�سهد �هلل ومالئكته و�أنبياءه ور�سله �أّني بكم موؤمن وباإيابكم موقن«.
ُ
»و�أ

)1)   الغيبة، ال�شيخ الطو�شي، �س 459.
)2)   بحار الأنوار، ج53، �س90.
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وفي الزيارة الجامعة الرجبية اّلتي رواها ابن طاوو�س:

»ويرجعن���ي م���ن ح�سرتكم خير مرجع �إلى جناب ممرع وخف�س عي�س مو�سع... 

حّتى �لعود �إلى ح�سرتكم و�لفوز في كّرتكم«.

وكذلك ما ورد في دعاء العهد في زمن الغيبة:

»�لله���ّم و�إن كان �لم���وت �ّل���ذي جعلته على عب���ادك حتماً مق�سي���اً فاأخرجني من 

د�ً قناتي ملبياً دع���وة �لد�عي في �لحا�سر  قب���ري موؤت���زر�ً كفني �ساهر�ً �سيفي مج���رِّ

و�لبادي«.

زمان حدوث الرجعة

 لأّن 
|

اإّن ما ي�شتفاد من الروايات اأّن زمان الرجعة هو عند ظهور �شاحب الزمان 

 
|

اأح���د اأهداف الرجعة هو خروج بع����س الموؤمنين لن�شرة �شاحب الع�شر والزمان 

حي���ن خروج���ه وكذلك بع����س الموؤمنين يخرجون حّت���ى يقاتلوا بين يدي���ه ويثاأروا من 

قاتليهم.

:Qيقول الإمام الباقر

»�إذ� ظه���ر �لقائ���م ودخ���ل �لكوف���ة بعث �هلل تعالى م���ن ظهر �لكوف���ة �سبعين �ألف 

.
(1(

يق فيكونون في �أ�سحابه و�أن�ساره« �سدِّ

:Qوكذلك الرواية اّلتي مّرت معنا عن الإمام ال�شادق

»�أّن���ه �إذ� ق���ام �أت���ى �لموؤمن قبره فيقال له ي���ا هذ� قد ظهر �ساحبك ف���اإّن ت�ساأ �أن 

.
(2(

تلحق به فالحق«

:Qواأي�شًا الحديث الوارد عن الإمام ال�شادق

)1)   بحار الأنوار، ج52، �س39.
)2)   الغيبة، �س 459.
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»�إذ� �آن قي���ام �لقائ���م ُمِط���َر �لنا����س جمادى �الآخ���رة وع�سرة �أيام م���ن رجب لم تر 

�لخالئ���ق مثله، فينبت �هلل به لحوم �لموؤمني���ن و�أبد�نهم في قبورهم، وكاأّني �أنظر 

.
(1(

�إليهم مقبلين من قبل جهينة ينف�سون �سعورهم من �لتر�ب«

هذا بالإ�شافة اإلى الفقرة اّلتي ذكرناها من دعاء العهد في زمن الغيبة:

»فاأخرجني من قبري موؤتزر�ً كفني«.

ما هي أهداف الرجعة؟
اإّن كّل م���ا ي�ش���در عن الحكيم ل ب���ّد اأن يكون داخل اإطار الحكم���ة ووجود الهدف 

تنزيهًا له عن الّلغو والعبث، وكذلك الرجعة ل بّد من اأن تكون موافقة لقانون الحكمة 

ووج���ود اله���دف من ورائه���ا واإن خفيت عّن���ا بع�س تل���ك الوجوه للحكم���ة نذكر بع�س 

الأهداف اّلتي نطقت بها الروايات.

الرجوع لن�صرة الإمام �صاحب الع�صر والزمان|:1 1 

:Qكما ورد عن الإمام ال�شادق

»�إذ� قام �أتي �لموؤمن في قبره فيقال له يا هذ� �إّنه قد ظهر �ساحبك فاإّن ت�ساأ �أن 

.
(2(

تلحق به فالحق و�إن ت�ساأ �أن تقيم في كر�مة ربك فاأقم«

رجوع بع�س الموؤمنين لالقت�صا�س والثاأر من قاتليهم كرجوع: 12 

- .
(3(Qالأنبياء لن�شرة الإمام علّي

رج���وع الإمام علّي م���ع الح�شين L لالنتقام من بني اأمّي���ة ومعاوية واآله ومن  -

.
(4(

�شهد حربه

- :Qرجوع الموؤمنين لالنتقام من قاتليهم، كما ورد عن الإمام الكاظم

)1)   بحار الأنوار، ج 13، �س 223.
)2)   الغيبة، �س 459.

)3)   تف�شير القمي، ج 1، �س 25، مّر ذكر هذه الرواية.
)4)   بحار الأنوار، ج 53، �س 74، مّر ذكر هذه الرواية.
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»ومن ُعّذب يقت�ّس بعذ�به، ومن �أغيظ �أغاظ له بغيظه، ومن ُقتل �قت�ّس بقتله 

.
(1(

ويرد بهم �أعد�ءهم معهم حّتى ياأخذو� بثاأرهم«

من الّذين يرجعون؟

اإن م���ن الم�شلَّم به اأّن هناك قومًا من اّلذي���ن ماتوا اأو ا�شت�شهدوا قبل ظهور الإمام 

 �شيرجعون عند ظهوره المب���ارك. ولكن اختلفت الروايات في اأّن 
|

�شاح���ب الزمان 

عاّمة الموؤمنين يرجعون اأم خ�شو�س بع�شهم؟

رجوع عاّمة الموؤمنين:1 1 

هناك رويات تدّل على رجوع عاّمة الموؤمنين لأّنه من مات يرجع ليذوق القتل ومن 

ُقتل يرجع ليذوق الموت كما ورد عن الإمام ال�شادقQ في تف�شير قوله تعالى:

»{ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ      ڱ  } لي����س �أحد م���ن �لموؤمنين ُقتل �إاّل �سيرجع حّتى 

.
(2(

يموت وال �أحد من �لموؤمنين مات �إاّل �سيرجع حّتى ُيقتل«

ين من الموؤمنين والكافرين: 12  رجوع قوم خا�صّ

:Qكما عن الإمام ال�شادق

����س �الإيمان  ���ة ال يرج���ع �إاّل من محِّ »... و�أّن �لرجع���ة لي�س���ت بعاّم���ة وه���ي خا�سّ

.
(3(

�س �لكفر مح�ساً« مح�ساً �أو محِّ

 13 :Qرجوع الإمام الح�صين

:Qورد عن الإمام ال�شادق

.
(4(

»...Qأّول من تن�سّق �الأر�س عنه ويرجع �إلى �لدنيا �لح�سين بن علّي�«

)1)   بحار الأنوار، ج 3، �س 44.
)2)   م.ن، ج 53، �س 40.

)3)   م.�س، �س 39.
)4)  م.ن، �س 39.
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 14 :Qواأمير الموؤمنين P رجوع الر�صول

:Qكما ورد اأي�شًا عن ال�شادق

»ال و�هلل ال تنق�سي �لدنيا وال تذهب حّتى يجتمع ر�سول �هلل P وعلّي فيلتقيان 

.
(1(

ويبنيان بالثوّية م�سجد�ً... وهو مو�سع بالكوفة«

 15 :Rرجوع كّل الأنبياء والمر�صلين

:Qوفي الحديث عن الإمام ال�شادق

»فلم يبعث �هلل نبّياً وال ر�سواًل �إاّل رّدهم جميعاً �إلى �لدنيا حّتى يقاتلو� بين يدي 

.
(2(

»Qعلّي بن �أبي طالب �أمير �لموؤمنين

وعل���ى كّل حال ل �ش���ّك ول ارتياب اأّن الرجعة ثابتة، لما ورد من اأحاديث عن النبّي 

 والأئّم���ة المع�شومينR، ولما ا�شتهر من اأق���وال العلماء الأبرار واأجمع عليه 
P

فقه���اء ال�شيعة الأخي���ار، واأنه ثبت بالقطع خ���روج بع�س الأموات م���ن قبورهم، واأّنها 

لِّف فيه���ا نحو خم�شي���ن موؤّلفًا. والخت���الف في عدد 
ُ
م���ن �شروري���ات المذهب وق���د اأ

وخ�شو�شّي���ات و�شف���ات الراجعين ل ي�شّر في �شّح���ة ثبوت الم�شاألة كم���ا اخُتلف في 

كيفي���ة ال�شراط و�شفات الجّن���ة والنار ولكّن هذا الختالف لم ي���وؤدِّ اإلى نفي الثبوت 

واإنكار الوجود.

)1)   بحار الأنوار، ج3، �س 44.
)2)   م.ن، �س 41.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

اإّن الرجع���ة ق���د ذكرت ف���ي الكثير من الأحادي���ث بما يقرب من مائت���ي رواية وقد 1 1

عي تواتر معناها. ذكرها العظام من الرواة الثقات وادُّ

وقد ورد في حديث عن الإمام ال�شادقQ: »لي�س مّنا من لم يوؤمن بالرجعة«.1 2

 ممن تقّدم موتهم على قيامه 1 3
|

الرجع���ة هي عودة قوم عند قيام الإم���ام القائم 

م���ن اأوليائ���ه و�شيعته اإلى الحي���اة الدنيا ليفوزوا بثواب ن�شرت���ه ويكّحلوا اأنظارهم 

بالنظر اإلى جمال طلعته ويروا قيام دولته.

ويعود اإلى الحياة اأي�شًا قوم من اأعدائه لينتقم اهلل تعالى منهم لينالوا ما ي�شتحّقون 1 4

من القتل والعذاب على اأيدي اأ�شحاب الإمام الخلَّ�س.

يمكن ال�شتدلل على الرجعة من خالل القراآن الكريم والأحاديث ال�شريفة.1 5

 لأن اأحد اأهم اأهداف الرجعة هو 16 
|

زم���ن الرجعة هو عند ظهور �شاحب الزمان 

.
|

خروج بع�س الموؤمنين لن�شرة �شاحب الع�شر والزمان

اختلف���ت الروايات ف���ي اأن عامة الموؤمني���ن يرجعون اأم خ�شو����س بع�شهم. ولكن 17 

.Rالمتيقن رجوع قوم خا�شين ورجوع المام الح�شين وعلي والنبي الأكرم

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما هو المق�شود من الرجعة؟ 1-

من هما الفريقان من النا�س اّلذين يرجعون اإلى الحياة؟ 2-

كيف ن�شتدّل على الرجعة من القراآن الكريم ؟ 3-

كيف ن�شتدّل على الرجعة من الأحاديث؟ 4-

في اأّي زمن تكون الرجعة؟ 5-
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م�������������������ط�������������������ال�������������������ع�������������������ة

�لرجعة من �لم�سلمات

اإن الرجع���ة واإن كان���ت م���ن م�شلمات عقائ���د ال�شيعة، ولك���ن الت�شي���ع لي�س منوطا 

بالعتق���اد بها، فمن اأنكرها فقد اأنكر عقيدة م�شلم���ة بين اأكثر ال�شيعة، ولكن لم يكن 

ركن���ا من اأركان الت�شيع، ولأجل ذلك نرى اأن جماعة من ال�شيعة اأولوا الأخبار الواردة 

ف���ي الرجعة اإلى رجوع الدولة اإل���ى �شيعتهم واأخذهم بمجاري الأمور دون رجوع اأعيان 

الأ�شخا����س، والباعث له���م على هذا التاأويل هو عجزهم عن ت�شحيح القول بها نظرا 

وا�شتدلل، ولكن المحققين من الإمامية، اأخذوا بظواهرها وبينوا عدم لزوم ا�شتحالة 

عقلي���ة على القول به���ا لعموم قدرة اهلل عل���ى كل مقدور، واأجابوا ع���ن ال�شبه الواردة 

عليها، واإلى هذا الختالف ي�شير ال�شيخ المفيد بقوله: »و�تفقت �الإمامية على رجعة 

كثي���ر م���ن �الأمو�ت �إل���ى �لدنيا قبل يوم �لقيام���ة و�إن كان بينهم ف���ي معنى �لرجعة 

�ختالف«. 

وي�شي���ر اإلى الختالف تلميذه الجليل ال�شريف المرت�ش���ى في الم�شائل التي وردت 

علي���ه من الري ومنها حول حقيق���ة الرجعة، فاأجاب: »باأن �لذي تذه���ب �إليه �ل�سيعة 

�الإمامي���ة �أن �هلل تعال���ى يعي���د عند ظه���ور �لمهدي قوما مم���ن كان تقدم موته من 

�سيعته، وقوما من �أعد�ئه«. 
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أهداف الدرس

�أن يدرك �لطالب معنى وحقيقة �لموت. 1-

�أن يعلل �سبب خوف �لنا�س و��ستيحا�سهم من �لموت؟ 2-

�أن يبّين معنى �لبرزخ، وماذ� يو�جه �الإن�سان في �لقبر. 3-

الدرس السادس عشر

 الموت واالحتضار والبرزخ
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تمهيد

الم���وت هو اآخر اأي���ام الدنيا واأول من���ازل الآخرة، وهو بمثابة القنط���رة اّلتي يعبر 

عبره���ا الإن�شان اإلى عالم ل زيف فيه حيث تب���دو كلُّ الحقائق ماثلًة اأمام العين، وهو 

ارتقاء لمرحلة اأقوى واأ�شد حياة من الحياة الدنيوية المادية.

الموت في األحاديث الشريفة

و�شفت الروايات ال�شريفة الموت بالعديد من الأو�شاف، منها:

الج�صر:1 1 

 الموت بقوله: »�لدنيا �سجن �لموؤمن وجّنة �لكافر، 
P

فقد و�شف النبّي الأكرم 

.
(1(

و�لموت ج�سر هوؤالء �إلى جّناتهم وج�سر هوؤالء �إلى جحيمهم«

فحرية الموؤمن في التخّل�س من قيود الدنيا واأ�شرها، لعالم القرب من اهلل تعالى، 

ا بالن�شبة  وكلُّ م���ا في الدنيا بالن�شبة له بالء وامتحان، ولذل���ك كانت �شجنًا كبيرًا. اأمَّ

للكاف���ر فالدني���ا هي الجّنة لأنَّه لم يع�س فيها بهمٍّ �شواه���ا، ولم يكن يعمل لذلك اليوم 

اّل���ذي ه���و اأحوج ما يكون فيه ِلَم���ا ا�شتغلَّه في دنياه اّلتي ذهبت اإل���ى غير رجعة، ولَت 

حين مندم.

)1)   بحار الأنوار، ج 6، �س 154 .
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القنطرة: 12 

وتح���ّدث الإم���ام الح�شين بن علّي Q عن الموت فقال: »م���ا �لموت �إاّل قنطرة 

كم يكره �أن  ر�ء �إلى �لجنان �لو��سعة، و�لنعيم �لد�ئم، فاأيُّ تعبر بكم من �لبوؤ�س و�ل�سّ

.
(1(

ينتقل من �سجن �إلى ق�سر؟«

الموت سنٌَّة عامٌة في الخلق

.
(2(

قال تعالى: {وئ وئ ۇئ      ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

.
(3(

وقال تعالى: {ں ں ڻ ڻ}

اإنَّ الموت هو الحقيقة الحتمية اّلتي ل مفّر منها لأحد، مهما عال �شاأنه في الدنيا، 

فالب�ش���ر يموتون حّتى الأنبياء منهم، ول���و كان الخلد يحقُّ لأحد لف�شٍل ا�شتحقه، لكان 

 Q اأح���قَّ النا�س بالخل���د، واإلى هذا المعن���ى اأ�شار اأمي���ر الموؤمنين 
P

الأنبي���اء 

بالق���ول: »ول���و �أّن �أح���د�ً يجد �إل���ى �لبقاء �سّلم���اً، �أو لدف���ع �لموت �سبي���اًل، لكان ذلك 

.
(4(

�سليمان بن د�ود Q، �ّلذي �سّخر له ملك �لجّن و�الإن�س«

ما هي حقيقة الموت؟

اأّكد اهلل تعالى في القراآن الكريم، في اأكثر من مو�شع، اأنَّ الموت لي�َس عدمًا، واإنَّما 

ه���و انتقال من الحياة الدنيوية هذه اإلى الحي���اة البرزخية اّلتي تف�شل ما بين الحياة 

الدنيا والحياة الآخرة.

ولّما كان الموت فيما اأخبر عنه القراآن الكريم انف�شاَل الروح عن الج�شد فاإنَّ كلَّ 

ما نراه من اأمور عند موت الإن�شان، ك�شكون القلب، وغياب الإح�شا�س،... هذه الأمور 

)1)   بحار الأنوار، ج 6، �س 154.
)2)   �شورة الأنبياء، الآية: 34.

)3)   �شورة اآل عمران، الآية: 185.
)4)   نهج البالغة، ال�شيد الر�شي، الخطبة 182.
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واأمثالها لي�شت هي جوهر الموت، واإنَّما هي من عوار�شه واآثاره.

وق���د يوؤم���ن اأنا�س ب���اأنَّ الموت ه���و انتهاء من الحي���اة اإلى الع���دم، فاأ�شبحت كلمة 

»�لع���دم« تعبي���رًا عن الم���وت عندهم، ولكنَّ الم���وت -كما اأخبَرنا عن���ه »خالق �لموت 

و�لحياة عّز وجّل«- لي�س عَدمًا، بل هو انتقال الكائن الحّي من هذه الحياة الدنيا اإلى 

حياة البرزخ.. ومن ثّم لما اأعّده اهلل له من نعيم القبر اأو عذابه.. 

يق���ول الإمام اأمي���ر الموؤمنين علّي بن اأبي طال���ب Q: »�أّيها �لنا����س، �إّنا ُخلقنا 

.
(1(

و�إّياكم للبقاء، ال للفناء، لكنَّكم من د�ر �إلى د�ر ُتنقلون«

لماذا يستوحش اإلنسان من الموت؟

ر عن ذل���ك بغريزة حبِّ  اإنَّ الإن�ش���ان مح���بٌّ للبقاء، وه���ذا ميٌل طبيعيٌّ في���ه، ويعبَّ

البقاء، والنا�س في الحياة الدنيا اإزاء الموت على ق�شمين: 

ق�ش���م ي�شتوح����س منه لأنَّ كواهله���م مثقلة بعظائم الذنوب، ف���اإذا فوجئوا بالموت، 

يلجاأون اإلى التوبة والإنابة، ويندمون، ولكن لَت �شاعة مندم.

ونه ب�شدوٍر رحب���ٍة، ووجوٍه م�شرقٍة، وهوؤلء  وق�ش���م اآخر، ي�شتاقون اإلى الموت ويتلقَّ

ه���م الأنبياء والأولياء والعلماء وال�شهداء، ومن كان يعمل �شالحًا في حياته الدنيا من 

�شائر الموؤمنين.

فهذا اأمير الموؤمنين Q يقول في اأواخر لحظات حياته: »و�هلل ما فاجاأني من 

�لم���وت و�رٌد كرهت���ه، وال طال���ٌع �أنكرت���ه، وما كن���ت �إال كقارٍب َوَرَد، وطال���ٍب َوَجَد،وما 

.
(2(

عند �هلل خير لالأبر�ر«

 .
(3(

ويقول Q: »و�هلل، البن �أبي طالب �آن�س بالموت من �لطفل بثدي �أّمه«

)1)   الإر�شاد، ال�شيخ المفيد، �س 127.
)2)   مروج الذهب، الم�شعودي، ج2، �س436.
)3)   نهج البالغة، ال�شيد الر�شي، الخطبة 5.
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ن سكرات الموت ما يهوِّ

.
(1(

يقول اهلل تعالى: {ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ          چ چ}

وه���ذه العقبة �شعبة ج���دًا واإنَّ �شدائدها و�شعوباتها تحي���ط بالمحت�شر من جميع 

الجهات. ومّما يهون �شكرات الموت على المّيت:

�صلة الرحم: 1 1 

عن الإمام ال�شادق Q اأنَّه قال: 

���ف �هلل عزَّ وجلَّ عن���ه �سكر�ت �لموت فليك���ن لقر�بته َو�سواًل،  »َم���ن �أح���بَّ �أن يخفِّ

ن �هلل عليه �سك���ر�ت �لموت ولم ي�سبه في حياته  وبو�لدي���ه ب���اّر�ً، فاإذ� كان كذلك هوَّ

.
(2(

فقٌر �أبد�ً«

بّر الوالدين:  12 

 ح�شر �شابًا عند وفاته فقال له: »قل: ال �إله �إاّل �هلل.
P

روي اأنَّ ر�شول اهلل 

قال: فاعتقل ل�سانه مر�ر�ً.

فقال المر�أٍة عند ر�أ�سه: هل لهذ� �أّم؟ 

ه. قالت: نعم �أنا �أمُّ

قال P: �أف�ساِخطٌة �أنت عليه؟

قالت: نعم ما َكلَّمُتُه ُمنُذ �سّت حجج.

قال P لها: �إر�سي عنه.

قالت: ر�سي �هلل عنه يا ر�سول �هلل بر�ساك عنه.

)1)   �شورة ق، الآية: 19.
)2)   الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �س318. 
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فقال له ر�سول �هلل P: قل: ال �إله �إاّل �هلل. 

فقالها. فقال له �لنبّي P: ما ترى؟ 

ق���ال: �أرى رج���اًل �أ�سود �لوجه قبيح �لمنظر و�س���خ �لثياب منتن �لريح قد وليني 

�ل�ساعة، و�أخذ بَكظَمّي)1)َ.

فقال له �لنبّي P قل: يا من يقبل �لي�سير ويعفو عن �لكثير �قبل ِمّني �لي�سير 

و�عف عنِّي �لكثير �إنَّك �لغفور �لرحيم. 

فقالها �ل�ساّب. فقال له �لنبّي P: �نظر ماذ� ترى؟ 

قال: �أرى رجاًل �أبي�س �للون ح�سن �لوجه طّيب �لريح ح�سن �لثياب قد وليني، 

و�أرى �الأ�سود قد تولى عّني.

فقال له: �أِعْد، فاأعاد. فقال له: ما ترى ؟

قال: ل�ست �أرى �الأ�سود، و�أرى �الأبي�س قد وليني. 

ثّم طفي على تلك �لحال«)2).

ك�صوة الموؤمن:  13 

:Q عن الإمام ال�شادق

اً على �هلل �أن يك�سوه من ثياب �لجّنة،  »َمن ك�سا �أخاه ك�سوة �ستاء �أو �سيف كان حقَّ

.
(3(

و�أن يهّون عليه �سكر�ت �لموت و�أن يو�سع عليه في قبره«

قراءة �صورة الزلزلة: 14 

عن الإمام ال�شادق Q: »ال تملُّو� ِمن قر�ءة {ٹ ڤ ڤ ڤ  }فاإَنّه 

)1) الكظم - كقفل ومحركة - الحلق ومخرج النف�س، يقال: اأخذ بكظمه: اأي مخرج نف�شه. والمراد اأنه اأكربه.
)2)  الأمالي، ج1،  �س 62 - 63.

)3)  الكافي، ج2، �س204.
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م���ن كان���ت قر�ءته بها في نو�فله لم ي�سبه �هلل ع���زَّ وجلَّ بزلزلة �أبد�ً، ولم يمت بها، 

وال ب�ساعق���ة وال باآّف���ة من �آّف���ات �لدنيا حّتى يموت، و�إذ� مات ن���زل عليه ملٌك كريم 

م���ن عن���د ربِّ���ه فيقعد عند ر�أ�س���ه فيقول: ي���ا ملك �لموت �رف���ق بول���ّي �هلل فاإنَّه كان 

كثي���ر�ً يذكرن���ي ويذكر تالوة هذه �ل�سورة، وتقول له �ل�سورة مثل ذلك ويقول ملك 

�لم���وت: ق���د �أمرن���ي رّب���ي �أن �أ�سمع ل���ه و�أطيع وال �أخ���رج روحه حّت���ى ياأمرني بذلك 

ف���اإذ� �أمرن���ي �أخرجت روحه، وال ي���ز�ل ملك �لموت عنده حّتى تاأم���ره بقب�س روحه 

و�إذ� ك�س���ف ل���ه �لغطاء فيرى منازله في �لجّنة فيخرج روحه من �ألين ما يكون من 

.(1(
�لعالج، ثّم ي�سيِّع روحه �إلى �لجنَّة �سبعوَن �ألف ملٍك يبتدرون بها �إلى �لجنَّة«

البرزخ

البرزخ في اللغة: )الحاجز والحدُّ بين ال�شيئين(.

والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة: قبل الح�شر من وقت الموت اإلى البعث، فمن مات 

.
(2(

فقد دخل البرزخ

وقد تحّدث القراآن الكريم عن البرزخ في قوله �شبحانه {ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   

ر باأّنه الفترة ما بين الموت والقيامة. . وُف�شِّ
(3(

ې}
���ي و�هلل �أتخوَّف عليكم من �لبرزخ، قلت:  روي ع���ن الإمام ال�شادق Q: »ولكنِّ

.
(4(

وما �لبرزخ؟ قال: �لقبر منذ حين موته �إلى يوم �لقيامة«

بقاء الروح في عالم البرزخ

، والأئّمة الهداة عن 
P

تحّدث���ت الرواي���ات الواردة عن الر�ش���ول الكريم محّم���د 

مرحلة البرزخ، وما ينتظر الإن�شان ويواجهه في ذلك العالم المذهل الغريب.

)1)   الكافي، ج2، �س 626.
)2)   ل�شان العرب، ابن منظور،  ج3، مادة برزخ، �س 8.

)3)   �شورة الموؤمنون، الآية: 100.
)4)   الكافي، ج 3، �س 242.
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ًة بعد انف�شالها  والت�شليم بعالم البرزخ يتوّقف على الإيمان بوجود الروح وبقائها حيَّ

عن البدن، ذلك لأنَّ النعيم والعذاب المتحّقَقْين في هذه المرحلة هما نعيم اأو عذاب 

 البعث والن�شور والمعاد الج�شمانّي، كما ا�شتفاد علماء الإ�شالم 
ِ
تتلّقاُه الروُح حّتى يوم

ذلك من الآيات والروايات الواردة في هذا ال�شاأن.

فمن تلك الآيات قوله تعالى: {گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    
ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ 

.
(1(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ}
فتل���ك الآي���ات الكريمة تتح���ّدث عن حي���اة ال�شهداء بع���د انف�ش���ال اأرواحهم عن 

اأج�شادها في عالم النعيم والجزاء الإلهّي ال�شاّر. والآيات هذه �شريحة كلَّ ال�شراحة 

ح���ه الروايات هو قبل  ف���ي بقاء الأرواح بعد مفارقته���ا الأبدان. وهذا العالم كما تو�شِّ

عالم البعث والن�شور والمعاد الج�شمانّي.

ن األرواح في أبدان مثاليَّة تكوُّ

وم���ا ي�شتنتجه التاأّمل في الروايات تعّلُق الروح باأبداٍن تماثل الأبدان الدنيوية، لكن 

بلطاَفٍة تنا�شب الحياة في تلك الَن�شاأة. وقد اأو�شح الإمام ال�شادق Q كيفية بقاء 

ال���روح ف���ي عالم البرزخ، فقد روي عن���ه Q: »... فاإذ� قب�سه �هلل ع���ّز وجّل �سيَّر 

تل���ك �ل���روح في قالب كقالبه في �لدنيا، فياأكلون وي�سربون، فاإذ� قِدم عليهم �لقادم 

.
(2(

عرفوه بتلك �ل�سورة �ّلتي كانت في �لدنيا«

ضغطة القبر

تفيد الرواي���ات والبيانات اأنَّ الروح تعود اإلى الج�شد بع���د الدفن، ليواجه الإن�شان 

)1)   �شورة اآل عمران، الآيات: 169 � 171.
)2)    الكافي، ج3، �س242.
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�شغطة القبر والم�شاءلة فيه من قبل المالئكة المكّلفين بذلك.

ة الأر�س،  �س اإلى �شمَّ تها اأنَّ الميِّت يتعرَّ وورد اأي�ش���ًا في و�شف ه���ذه ال�شغطة و�شدَّ

اإل���ى الحّد اّلذي ُتفري لحمه، وتطحن دماغه، وتذيب دهونه، وتخلط اأ�شالعه، وتكون 

ب�شبب النميمة و�شوء الخلق مع الأهل، وكثرة الكالم، والتهاون في اأمر الطهارة، وقلَّما 

ي�شلم منها اأحد، اإّل من ا�شتوفى �شرط الإيمان، وبلغ درجات الكمال.

و�شغط���ة القبر هذه ل ي�شلم منه���ا اإّل قليل من ال�شالحين، غي���ر اأنَّها درجات في 

ال�شّدة والألم والتخفيف، متنا�شبة مع عمل المرء ودينه.

فقد روي عن اأبي ب�شير قال: قلت لأبي عبد اهلل Q: اأيفلت من �شغطة القبر 

.
(1(

اأح���د؟ فقال Q: »نعوذ ب���اهلل منها، ما �أقلَّ من يفلت من �سغط���ة �لقب���ر..!«

الُمنجيات من َضغَطِة الَقبر

 .Rللنَّجاة من �شغطة القبر الكثير من الأعمال اّلتي حّدثتنا عنها روايات اأهل البيت 

ولكن علينا اأن ل نن�شى دائمًا اأن ل �شفيع للمرء خيٌر من عمله ال�شالح. و�شنذكر عدة 

من الأعمال اّلتي ذكرتها الروايات، منها:

قراءة �صورة الن�صاء:1 1 

ُرِوَي عن اأمير الموؤمنين Q قال: 

 .
(2(

وِمَن ِمن �سغطة �لقبر«
ُ
»َمن قر�أ �سورة �لن�ساء في كّل جمعة �أ

قراءة �صورة الزخرف: 12 

دَمَن قر�ءة »حم« �لزخرف �آمنه �هلل 
َ
فقد ُرِوَي عن اأبي جعفر الباقر Q: »َمن �أ

.
في قبرِه من َهو�مِّ �الأر�س و�سغطة �لقبر«)3)

)1)   الكافي، ج7، �س198.
)2)   ثواب الأعمال، ال�شدوق، �س 131.

)3)   م. ن. �س 141.
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قراءة �صورة القلم: 13 

ُرِوَي ع���ن اأب���ي عبد اهلل ال�شادق Q: »َمن قر�أ �س���ورة ن و�لقلم في فري�سة �أو 

 .
(1(

ة �لقبر« نافلة... و�أعاذه �هلل �إذ� مات ِمن �سمَّ

�صالة الليل: 14 

فق���د ُرِوَي ع���ن الإمام الر�شا Q اأنَّه قال: »عليكم ب�س���الة �لليل، فما من عبد 

يق���وم �آخر �لليل في�سّل���ي ثمان ركعات، وركعتي �ل�سفع، وركع���ة �لوتر، و��ستغفر �هلل 

ف���ي قنوت���ه �سبعي���ن م���ّرًة �إاّل �أجي���ر ِمن ع���ذ�ب �لقبر وِمن ع���ذ�ب �لنار، وُم���دَّ له في 

 .
(2(

عمره، وو�ّسع عليه في معي�سته«

الدعاء:  15 

ق���راءة الدع���اء، ومنه دعاء: »�أع����ددت لكلِّ هوٍل ال �إله �إال �هلل، ول����كلِّ همٍّ وغمٍّ ما �ساء 

�هلل، ول����كلِّ نعم����ة �لحم����د هلل، ول����كلِّ رخاٍء �ل�سك����ر هلل، ولكلِّ �أعجوبٍة �سبح����ان �هلل، ولكلِّ 

ذنٍب �أ�ستغفر �هلل، ولكلِّ م�سيبٍة �إنَّا هلل و�إنَّا �إليه ر�جعون، ولكلِّ �سيٍق ح�سبَي �هلل، ولكلِّ 

ق�س����اٍء وقدٍر توّكلُت عل����ى �هلل، ولكلِّ عدّو �عت�سمت باهلل، ولكلِّ طاعٍة ومع�سيٍة ال حول 

.
(3(P

وال قوة �إال باهلل �لعليِّ �لعظيم« ع�شر مرات، وهو دعاء مرويٌّ عن النبيِّ الأكرم 

السؤال في القبر
اإنَّ ال�ش���وؤال في القبر، وما ي�شتتبع من الرحمة اأو العذاب، من الأمور الم�شّلمة عند 

. فع���ن الإمام ال�شادق Q: »من �أنكر ثالث���ة �أ�سياء، فلي�س 
P

اأئم���ة اأهل البيت 

.
(4(

فاعة« من �سيعتنا: �لمعر�ج، و�لُم�ساءلة في �لقبر، و�ل�سَّ

)1)   ثواب الأعمال، �س147.
)2)   بحار الأنوار، ج 87، �س، 161.

)3)   م. �س. ج 84، �س 5.
)4)   م. �س. ج 6، �س 223.
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���ت وهو في قبره  فعندم���ا يوَدُع ب���دن الإن�شان في القبر، يبع���ث اهلل تعالى اإلى الميِّ

���ه اّلذي كان يعبده، ودينه اّلذي  ملكي���ن، وهما منكر ونكير، فيقعدانه وي�شاألنه عن ربِّ

ر�شل اإليه، وكتابه اّلذي كان يتلوه، واإمامه اّلذي كان يتوّله، 
ُ
ه اّلذي اأ كان يدين به، ونبيِّ

وعم���ره فيما اأفن���اه، وماله من اأين اكت�شبه، وفيما اأنفقه، ف���اإن اأجاب بالحقِّ ا�شتقبلته 

���ة والر�شوان، وف�شحت له ف���ي قبره مّد  رته بالجنَّ المالئك���ة بال���روح والريح���ان، وب�شَّ

، اأو لم يدِر ما يقول،  الب�شر، واإن تلجلج ل�شانه وعيي عن الجواب، اأو اأجاب بغير الحقِّ

ار. رته بالنَّ ا�شتقبلته المالئكة بُنزٍل من حميم وت�شلية جحيم، وب�شَّ

ما يدخل مع اإلنسان في قبره

ي�شتف���اد من الروايات ال�شريفة اأنَّ الأعمال اّلت���ي يرتكبها الإن�شان تتج�ّشم معه في 

: »ال بّد لك يا قي�س من قري���ِن ُيدفن معك وهو حّي، 
P

قب���ره، وم���ن جملة ما قال 

وتدفن معه و�أنت ميِّت، فاإن كان كريماً �أكرمك، و�إن كان لئيماً �أ�سلمك، ثمَّ ال يح�سر 

�إاّل مع���ك وال ُتبع���ث �إاّل معه، وال ُت�ساأل �إاّل عنه، فال تجعله �إاّل �سالحاً، فاإَنَّه �إن �سلح 

.
(1(

�أَن�سَت به، و�إن ف�سد ال ت�ستوح�س �إاّل منه، وهو فعلك«

ما ينفع الميِّت في قبره

���ه واإن غيَّب الموت الأهل والأحباب والأقارب والموؤمنين، فاإنَّ التوا�شل ل ينقطع  اإنَّ

بالمطل���ق بينن���ا وبينهم، بل تبقى روابط الخير والبرِّ تفع���ل فعلها، فتزيل كربًا عنهم، 

وتو�ش���ع عليه���م في قبورهم، كما دّلت على ذلك الرواي���ات ال�شريفة، ففي الخبر: كان 

الموت���ى ياأتون في كّل جمعة من �شهر رم�شان فيقفون، وينادي كّل واحد منهم ب�شوت 

حزي���ن باكي���ًا: يا اأهاله ! يا ول���داه ! ويا قرابت���اه ! اعطفوا علينا ب�ش���يء يرحمكم اهلل 

واذكرونا ول تن�شونا بالدعاء - اإلى اأن يقول-: 

)1)   بحار الأنوار، ج 7،  �س 229.
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في���ا عب���اد اهلل! ا�شمعوا كالمنا ول تن�شونا فاإّنكم �شتعلم���ون غدًا فاإّن الف�شول اّلتي 

في اأيديكم كانت في اأيدينا فكّنا ل ننفق في طاعة اهلل، ومنعنا عن الحّق، ف�شار وباًل 

علينا ومنفعًة لغيرنا. اعطفوا علينا بدرهم اأو رغيف اأو بك�شرة. 

ث���ّم ينادون: ما اأ�شرع ما تبك���ون على اأنف�شكم ول ينفعكم كما نحن نبكي ول ينفعنا 

 .
(1(

فاجتهدوا قبل اأن تكونوا مثلنا

���ت في قب���ره ما يفعل م���ن الخير من اأقارب���ه، ويهدى اإليه م���ن اأحبته  ويلح���ق الميِّ

 اأَنَّه ق���ال: »�أهدو� لموتاكم«. فقلن���ا: يا ر�شول اهلل وما 
P

الأحي���اء، فع���ن ر�شول اهلل 

.
(2(

: »�ل�سدقة و�لدعاء«
P

هدّية الأموات؟ قال 

 

)1)  م�شتدرك الو�شائل، الميرزا النوري ، ج 2،  �س 163.
)2)  م.ن، ج2، �س 484.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

الم���وت هو اآخر اأي���ام الدنيا واأول من���ازل الآخرة، وهو بمثابة القنط���رة اّلتي يعبر 1 1

عبرها الإن�شان من مكان اإلى اآخر.

ر عن ذل���ك بغريزة حبِّ 1 2 اإّن الإن�ش���ان مح���بٌّ للبقاء، وه���ذا ميٌل طبيعيٌّ في���ه، وُيعبَّ

البقاء، والنا�س في العالقة مع الموت على حالتين: 

فئ���ة يخافون الموت لأّن كواهلهم مثقلة بعظائ���م الذنوب وفئة ي�شتاقون اإلى الموت 1 3

ون���ه ب�شدور رحبة، ووج���وه م�شرقة، وه���وؤلء هم الأنبياء والأولي���اء والعلماء  ويتلقَّ

وال�شهداء، ومن كان يعمل �شالحًا في حياته الدنيا.

�شك���رات الموت عقبة �شعبة ج���دًا واإنَّ �شدائدها و�شعوباتها تحيط بالمحت�شر من 1 4

جميع الجهات وللتخفيف م���ن �شكرات الموت، واإبعاد �شبح العديلة ورد الكثير من 

الأعمال والأدعية على الإن�شان الموؤمن اأن يواظب عليها.

� البرزخ ما بين الدنيا والآخرة: قبل الح�شر من وقت الموت اإلى البعث، فمن مات 1 5

فقد دخل البرزخ.

الإن�شان يواجه في لحظة دخوله القبر، وحّتى يوم القيامة، اأمورًا هي كالآتي:1 6

وح�شة القبر 1-

�شغطة القبر  2-

الم�شاءلة في القبر 3-
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما المق�شود باأنَّ الموت قنطرة ؟ 1-

لَم يخاف بع�س النا�س من الموت ؟ 2-

ف من �شكرات الموت؟ 3- كيف نخفِّ

ما المراد بعالم البرزخ؟ 4-

ما هي �شغطة القبر ولمن تكون؟ 5-

النا�س في الم�شاءلة على اأنواع ثالث، فما هي؟  6-

للمطالعة

روي  ع���ن  اأبي  ب�شير قال : ُقلُت لأبي  عبد اهلل  Q: ُجعلُت فداك  ُي�شتكره  الموؤمُن 

 نف�شه ؟
ِ
على خروج

قال : ل واهلِل.

قال : قلُت: وكيَف ذاك ؟

 واأهُل بيت���ه : اأمير 
P

ق���ال : اإنَّ الموؤم���َن اإذا ح�شرْت���ه  الوف���اُة ح�ش���َر ر�ش���وُل اهلل  

، ولكْن 
P

الموؤمنين  عليُّ بن  اأبي  طالب ، وفاطمة،  والح�شُن والح�شيُن، وجميُع الأئّمِة 

 فاطمة ويح�شره  جبرئيل  وميكائيُل واإ�شرافيُل وعزرائيُل«.
ِ
ِكنُّوا عن  ا�شم

َ
اأ

ق���اَل: فيقوُل اأميُر الموؤمنين  عليُّ بن  اأبي  طالب  Q: يا ر�شوَل اهلل  اإّنه  كاَن مّمْن 

: يا جبرئيل  اإّنه  مّمْن كاَن يحبُّ عليًا 
P

ْه. قال : فيقوُل ر�شوُل اهلل   يحّبنا ويتوّلنا فاأِحبَّ

َت���ُه فاأحّبُه، وقاَل جبرئيُل لميكائي���ل  واإ�شرافيل  مثَل ذلك . ثمَّ يقولون  جميعًا لملِك  وذّريَّ

الموِت: اإن�َّه  مّمن  كاَن يحّب محّمدًا واآله  ويتولَّى  علّيًا وذّرّيَتُه فارفْق به . 
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 بالنبّوِة، 
P

قال : فيقوُل َمَلُك الموِت: واّلِذي  اختاركم  وَكّرمكم  وا�شطفى محّمدًا 

رفُق ِبِه من  والٍد رفيٍق، واأ�شفُق عليه  من  اأٍخ �شفيٍق.
َ
�شالِة،َ لأَنا اأ ُه بالرِّ وَخ�شّ

َخْذَت َرْهَن 
َ
ث���ّم قاَم اإليه  مل���ُك الموِت فيقول: يا عب���َد اهلل  اأخذَت فكاك  رقبت���َك؟ اأ

ماِنَك؟
َ
اأ

فيقوُل: َنَعم . فيقوُل ملُك الموِت: فبماذا؟ فيقول : بحّبي  محّمدًا واآله، وبوليتي  علي 

ته . بن  اأبي  طالب  وذّريَّ

 
ُ
 منه ، واأّم���ا ما كنَت َترجو فقد اأتاَك اهلل

ُ
فيق���ول : اأّم���ا ما كنَت تحذُر فقد اآمنك  اهلل

به . اإفتْح عينيَك فانظْر اإلى  ما عندك .

ق���ال : فيفتح  عيني���ه  فينظُر اإليهم  واح���دًا واحدًا، وُيفتُح له  باٌب اإل���ى  الجّنِة فينظر 

 لَك، وهوؤلِء رفقاوؤك ، اأَفتحّب اللحاَق بهم  اأو الرجوَع 
ُ
اإليها. فيقوُل له : هذا ما اأَعدَّ اهلل

ُه َوَرْفَع حاجبْيه  اإلى  فوق   اإلى الدنيا؟ قال : فقال  اأبو عبد اهلل  Q: اأَما َراأيَت �ُشخو�شَ

نيا ول الرجوع  اإليها. ويناديه  من���اٍد من  بطناِن العر�س   ِم���ن  قوله : َل حاجَة لي  اإل���ي  الدُّ

ِه والأئمة  يِّ ���ٍد َو َو�شِ ي�شمع���ه  وي�شمع  م���ن  بح�شرته : {ٺ ٿ ٿ} اإلى ُمَحمَّ

���َواِب، {ڤ ڤ  ڤ} َمَع  ِمْن َبْع���ِدِه { ٿ  ٹ   ٹ ٹ}باْلِوَلَيِة، {ٹ} ِبالثَّ

.
(1(

ْهِل َبْيِتِه {ڦ      ڦ}َغْيَر َم�ُشوَبٍة«
َ
ٍد َو اأ ُمَحمَّ

)1)  بحار الأنوار، ج6، �س163.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى بع�س ما يح�سل عند �لخروج من  1-

�لقبر.

�أن يبّين �لفرق بين �لح�سر و�لن�سر. 2-

�أن يذكر �لطالب معنى �سحائف �الأعمال و�سفتها. 3-

الدرس السابع عشر

 الخروج من القبر
 وصحائف األعمال
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تمهيد

يقول �شبحانه في النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې  ې ې     ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  
.

(1(
ۈئ ۈئ}

اإنَّ �شاع���ة خروج الإن�ش���ان من القبر هي اإح���دى ال�شاعات الث���الث اّلتي اعتبرتها 

الرواي���ات ال�شريفة من اأ�شعب واأوح�س ال�شاعات على اأبناء اآدم، فقد جاء في الرواية 

ع���ن الإمام علّي بن مو�شى الر�شا Q: »�إنَّ �أوح�س ما يكون هذ� �لخلق في ثالثة 

مو�ط���ن: ي���وم يول���د ويخرج من بطن �أمه فيرى �لدنيا. وي���وم يموت فيرى �الآخرة 

و�أهله���ا وي���وم يبع���ث فيرى �أحكام���اً لم يرها ف���ي د�ر �لدنيا. وقد �سّل���م �هلل عّز وجّل 

عل���ى يحيى في ه���ذه �لثالثة �لمو�ط���ن، و�آمن روعته فق���ال: {ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ})2)، وق���د �سلَّ���م عي�س���ى ب���ن مريم Q عل���ى نف�سه في 

ه���ذه �لمو�ط���ن �لثالث���ة فق���ال: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ 

.
(4(

»
ھ})3)

)1)   �شورة ي�س، الآيتان: 51 و 52.
)2)   �شورة مريم، الآية: 15.
)3)   �شورة مريم، الآية: 33.

)4)   بحار الأنوار، ج 6، �س 158.
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 وُرِوَى عن الإمام علّي بن الح�شين بن علّي بن اأبي طالب Q »�أ�سّد �ساعات �بن �آدم 

ثالث �ساعات: �ل�ساعة �ّلتي يعاين فيها ملك �لموت، و�ل�ساعة �ّلتي يقوم فيها من قبره، 

.
(1(

ا �إلى �لنار« ا �إلى �لجّنة و�إمَّ و�ل�ساعة �ّلتي يقف فيها بين يدي �هلل تبارك وتعالى، فاإمَّ

الفرق بين الحشر والنشر

هم، واإزعاجهم، و�شوقه���م اإلى الحرب،  �لح�س���ر لغ���ة: اإخراج الجماعة ع���ن مقرِّ

ونحوها.

.
(2(

و�لن�سر لغة: ن�شر الغنم اأي بّثه

فالح�شر ُخ�سَّ في عرف ال�شرع باإخراج الموتى من قبورهم، و�شوقهم اإلى الموقف 

للح�ش���اب والجزاء. والن�ش���ر اإحياء الميِّت بع���د موته، ومنه قول���ه تعالى: {ہ ہ ہ 

 اأي اأحياه.
(3(

ھ}
.

(4(
وفي �لدعاء: »و�رحمني في ح�سري ون�سري«

فعند الن�شر تعود الأرواح اإلى اأج�شادها، وبعد اأن تنبت الأج�شاد ياأمر اهلل اإ�شرافيل 

فينف���خ في ال�شور، فتع���ود الأرواح اإلى اأج�شادها، تدخ���ل كلُّ روح في ج�شدها، فيقوم 

النا�س فينف�شون التراب عن روؤو�شهم. 

 والبع���ث والح�ش���ر حق ثابت بالكت���اب وال�شّنة واإجماع الم�شلمي���ن، قال اهلل تعالى: 

.
(5(

{ڭ  ۇ ۇ    ۆ}

من يحشر؟

، ول يتخّلف اأحد، قال �شبحانه وتعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ 
ً
يح�شر الل�ه الخلق جميعا

)1)   م. �س.ج 6، �س 159.
)2) الم�شباح المنير، الفيومي، مادة )ن�شر(.

)3)   �شورة عب�س، الآية: 22.
ادية، �س 226. )4)   ال�شحيفة ال�شجَّ

)5)   �شورة التغابن، الآية: 7.
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مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ 
.
(1(

ىئ يئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ}
فال يتخّلف مخلوق، فلقد اأح�شى اهلل الخلق من لدن اآدم اإلى اآخر رجل قامت عليه 

القيامة، فهم ينطلقون جميعًا وراء هذا الداعي الكريم اّلذي جاء ليقود الخلق جميعًا 

اإلى المح�شر.

األزواج الثالثة

النا�س يومئذ على ثالثة اأق�شام:

.
(2(

يقول �شبحانه: {ۀ ہ ہ}

اأطل���ق عليها لفظ اأزواج لكون اأ�شناف النا�س في القيامة والح�شر والن�شر متقارنة 

مع بع�شها بع�شًا. 

وح���ول الق�شم الأّول يحّدثنا الق���راآن الكريم بقوله: {ہ  ھ ھ ھ 

. والمق�شود من اأ�شح���اب الميمنة هم الأ�شخا�س اّلذين يعطون �شحيفة 
(3(

ھ}
اأعماله���م باأيديه���م اليمن���ى، اأو اأنَّ كلمة )ميمن���ة( من ماّدة )يم���ن( اّلتي اأخذت من 

معنى ال�شعادة، وعلى هذا الّتف�شير فاإنَّ الق�شم الأّول هم طائفة ال�شعداء واأهل الحبور 

وال�شرور.

���ا المجموعة الثاني���ة فهم اأ�شحاب الم�شاأمة، ق���ال تعالى: {ے ۓ ۓ  اأمَّ

، حيث ال�شوؤم والتعا�شة، وت�شّلم �شحائف اأعمالهم باأيديهم الي�شرى 
(4(

ڭ    ڭ}
اّلتي هي رمز �شوء عاقبتهم وعظيم جرمهم وجنايتهم.

)1)   �شورة مريم، الآيات : 93 و95.
)2)   �شورة الواقعة، الآية: 7.
)3)   �شورة الواقعة، الآية: 8.
)4)   �شورة الواقعة، الآية: 9.
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���ا المجموعة الثالث���ة فقد اأ�شار اإليها بقول���ه �شبحانه: {ڭ ۇ ۇ  اأمَّ

.
(1(

ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ}

)ال�شابق���ون( لي�ش���وا اّلذين �شبقوا غيرهم بالإيمان فح�ش���ب، بل في اأعمال الخير 

والأخ���الق والإخال����س، فهم اأ�ش���وة وقدوة وقادة للنا����س. وهذه الكلم���ة )ال�شابقون( 

ت�شمل جميع هذه الأعمال، والطاعات وغيرها.

 قال: »�أتدرون م���ن �ل�سابقون �إلى ظلِّ �هلل 
P

وج���اء في الحدي���ث اأنَّ ر�شول اهلل 

ف���ي ي���وم �لقيامة؟« فقال اأ�شحاب���ه: اهلل ور�شوله اأعلم، قال P: »�لذي���ن �إذ� �أعطو� 

.
(2(

�لحقَّ قبلوه، و�إذ� �ساألوه بذلوه، وحكمو� للنا�س كحكمهم الأنف�سهم«

وجاء في بع�س الّروايات اأي�شًا اأّن المق�شود ب� )ال�شابقون( هم الأنبياء المر�شلون 

وغير المر�شلين.

: »هكذ� 
P

 حول هذه الآية فقال 
P

وع���ن ابن عّبا�س اأنَّه قال: �شاألت ر�شول اهلل 

�أخبرن���ي جبر�ئي���ل، ذلك عليٌّ و�سيعته، هم �ل�سابقون �إلى �لجّنة، �لمقّربون من �هلل 

:Q وفي اأحوال النا�س يوم الح�شر  قال الإمام اأمير الموؤمنين .
(3(

لكر�مته لهم«

»وذل���ك ي���وٌم َيجَمُع �هلل فيه �الأّولين و�الآخرين لنقا����س �لِح�ساب َوجز�ِء �الأعمال 

وع���اً قيام���اً قد �ألَجَمُه���ُم �لَعَرُق َوَرَجَف���ت ِبِهَم �الأر�س فاأح�سنه���م حااًل من وَجَد  ُخ�سُ

 .
(4(

عاً َوِلَنف�ِسِه َمتَّ�سعاً« ِلَقَدميِه َمو�سِ

صحائف األعمال

ة اّلتي تحدث في يوم القيامة، وفيه تتطاير  َن�شر ال�شحف هو اأحد الحوادث المهمَّ

الكت���ب ، َوَتَطاُيُر الكت���ِب  يعني:  فتح  �شحائ���ف  الأعمال  ون�شرها، فحينه���ا ين�شغل فيها 

)1)   �شورة الواقعة، الآيات: 10 � 12.
)2)   الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل، ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج 17، �س 449.

)3)   بحار الأنوار، ج24، �س4. 
)4)   نهج البالغة، ال�شيد الر�شي، ج 1، �س 196.
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الإن�ش���ان عن اأهل���ه واأقاربه واأحبابه واأ�شدقائه، يق���ول اهلل تعالى: { ىئ ىئ      ی ی 

.
(1(

ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   جت  ِ}
 ويخب���ر اهلل تعالى في الق���راآن الكريم عن تطاير ال�شح���ف ون�شرها بقوله تعالى:

.
(2(

 {ڄ ڃ ڃ}

وق���ال تعال���ى{ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  

 .
(3(

ھ ھ ھ ھ ے     ے           ۓ ۓ ڭ ڭ }

صفة صحيفة األعمال

للمتاأّم���ل فيما ورد من الروايات والآي���ات القراآنية الكريمة اأن يالحظ عدة �شفات 

اأ�شا�شية لهذه ال�شحف اّلتي �شتن�شر منها:

الدّقة في الإح�صاء:1 1 

وهذا الكتاب اّلذي يتلّقاه الإن�شان كتاب دقيق، وفيه اإح�شاٌء �شامل متكامل لكلِّ ما �شدر 

.
(4(

عنه، قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

و�شب���ب الدّقة  في  التدوين ، هو اأنَّ اهلل  تعالى ق���د اأوكل مالئكة تح�شي على النا�س 

 Q جمي���ع  الأعمال  الظاهرّي���ة  والباطنّية، فعن اأمير الموؤمني���ن  ومولى الموّحدين

ْلَتُهْم  َمْرَت ِباإِْثَباِتَها �لِك���َر�َم �لَكاِتِبيَن �لَِّذيَن َوكَّ
َ
َئٍة �أ في دع���اء كميل بن زياد: »َوُكلَّ �َسيِّ

َّ َمَع َجَو�ِرِحي «. ِبِحْفِظ َما َيُكوُن ِمنِّي  َوَجَعْلَتُهْم �ُسُهود�ً َعلَي 

ولي�س هذا فح�شب، بل اإنَّ اهلل تعالى هو الرقيب من ورائهم. 

اِهَد ِلَما َخِفي َ َعْنُهْم«. َّ ِمْن َوَر�ِئِهْم َو�ل�سَّ ِقيَب َعلَي  ْنَت �لرَّ
َ
»َوُكْنَت �أ

)1)   �شورة عب�س، الآيات: 34 - 37.
)2)   �شورة التكوير، الآية: 10.

)3)   �شورة الإ�شراء، الآيتان: 13و 14.
)4)   �شورة القمر، الآيتان: 52 و53.
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ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  {ەئ  تعال���ى:  اهلل  ويق���ول 

، فهو اّلذي ل ي�شغله �شيء عن �شيء، وي�شمع الأنين 
(1(

ېئېئ ىئ ىئ ىئ        ی ی }
وال�شكوى ويعلم ال�شرَّ واأخفى.

وعن الإمام اأمير الموؤمنين Q قال: »ون�ستغفره مّما �أحاط به علمه و�أح�ساه 

 .
(2(

كتابه، علم غير قا�سر وكتاب غير مغادر«

الحّجة القاطعة: 12 

اإنَّ حّج���ة الكت���اب قاطعة، بحيث ل يرتاب فيها قارئه، ول���و كان هو المجرم نف�شه، 

وكيف ل وفيه معاينة نف�س العمل وبه الجزاء؟ قال تعالى:{ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ىئ 

.
(3(

ىئ ی            ی}
�صموله للح�صنات ولل�صيئات: 13 

ن في الكتاب كلُّ اأعمال الإن�شان، �شواء كان���ت ح�شنة اأم قبيحة، فلي�س الكتاب  ت���دوَّ

اإّل مجرد اإح�شاء لأعم���ال الإن�شان كما قال تعالى: {ې ې       ې  ې ىى ائ 

.
(4(

ائ         ەئ  ەئ وئوئ}
ل ل���ه الح�شنات طالما  ن في كتاب���ه بناء م�شجد، وت�شجَّ فال���ذي  بن���ى  م�شجدًا �شيدوَّ

هن���اك من ي�شّلي في الم�شجد، وكذلك هو حال من يدّون كتابا ً، اأو ي�شّيد  ج�شرًا لعبور 

ر عنه بال�شدقات الجارية. وق���د جاء في  الرواية  عن ر�شول اهلل  النا����س ، وهذا ما يعبَّ

اِلٌح َيْدُعو َلُه، َوِعْلٌم  الَّ َعْن َثاَلٍث، َوَلٌد �سَ : »�إَِذ� َماَت �ْبُن �آَدَم �ْنَقَطَع َعَمُلُه �إِ
P

الأكرم 

.
(5(

َدَقٌة َجاِرَيٌة« ُيْنَتَفُع ِبِه، َو�سَ

)1)   �شورة المجادلة، الآية: 6.
)2)   نهج البالغة، ال�شيد الر�شي، خطبة 114.

)3)   �شورة التحريم، الآية: 7.
)4)   �شورة الجاثية، الآية: 29.

)5)   م�شتدرك �شفينة البحار، ج 9، �س 469.
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ن  في  �شحيفة  العمل  اأعمال  كثيرة  لم  يقم  بها بنف�شه ، وهي  الأعمال  اّلتي يقوم   و تدوَّ

بها النا�س  اإثر ترغيبه  اإّياهم  في  القيام  بها.

 ع���ن  الإم���ام  محّمد الباقر Q ف���ي  تف�شير الآي���ة  ال�شريفة : {ې ى  ى 

َر ِفيَم����ا �َسنَّ ِمْن �ُسنٍَّة  خَّ
َ
َم ِم����ْن َخْيٍر َو�َسرٍّ َوَما �أ ، ق���ال Q : »ِبَم����ا َقدَّ

(1(
ائ ائ ەئ}

�ً َكاَن َعلَْيِه ِمْث����ُل ِوْزِرِهْم َواَل ُيْنِق�ُس ِم����ْن ِوْزِرِهْم  ِلُي�ْسَت����نَّ ِبَه����ا ِم����ْن َبْعِدِه، َف����اإِْن َكاَن �َس����رَّ

.
(2(

ُجوِرِهْم �َسْيئاً«
ُ
ُجوِرِهْم َواَل ُيْنِق�ُس ِمْن �أ

ُ
ْن َكاَن َخْير�ً َكاَن َلُه ِمْثُل �أ �َسْيئاً، َو�إِ

كيف يرى اإلنسان عمله؟
عن الإمام ال�شادق Q اأنَّه قال: »�إذ� كان يوم �لقيامة ُدفع �إلى �الإن�سان كتابه، 

ثّم قيل له: �قر�أه. قيل: فيعرف ما فيه؟، فقال Q: �إَنَّه يذكره، فما من لحظة 

وال كلم���ة وال نق���ِلِ ق���دم وال �س���يء فعل���ه �إاّل ذك���ره، كاأنَّه فعل���ه تلك �ل�ساع���ة، فلذلك 

 .
قالو�: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک })3)«)4)

ً هو موقف ال يذكر فيه أحٌد أحدا
ة وقعه على النفو����س، وما ي�شاب به المرء م���ن الن�شغال بنف�شه  فه���و موق���ف ل�شدَّ

وعمل���ه، وم���ا �شيوؤول اإلي���ه اأمره، ين�ش���ى كلَّ من كان يهت���مُّ لأمره في الدني���ا، جاء في 

ا ف���ي ثالثة مو�طن فال يذكُر �أحٌد �أح���د�ً: عند �لميز�ن، حّتى  الحدي���ث النبوي: »�أمَّ

يعلم �أيخفُّ ميز�نه �أم يثقل، وعند �لكتاب حين يقال: {ں ں ڻ})5)، حّتى 

يعل���م �أي���ن يقع كتابه �أف���ي يمينه �أم في �سماله �أم من ور�ء ظهره، وعند �ل�سر�ط �إذ� 

و�سع بين ظهر�ني جهنم، حافتاه كالليب كثيرة وح�سك كثيرة، يحب�س �هلل بها من 

.
(6(

ي�ساء من خلقه حّتى يعلم �أينجو �أم ال«

)1)   �شورة القيامة، الآية: 13.
)2)    تف�شير القمي، ج 2، �س 397.

)3)   �شورة الكهف، الآية: 49.
)4)   بحار الأنوار، ج 7 ، �س 315.

)5)   �شورة الحاقة، الآية: 19.
)6)   كنز العمال، المتقي الهندي، ج 14، �س 382.
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حّب أهل البيت R نافع في ذلك الموقف

وح���بُّ اأهل البي���ت R يظهر اأثره في الآخرة في مواطن الخوف والفزع الأكبر، 

: »من رزق���ه �هلل حبَّ 
P

فف���ي الرواية ع���ن جابر عن الر�ش���ول الم�شطفى الأك���رم 

�الأئم���ة م���ن �أه���ل بيتي، فق���د �أ�ساب خي���ر �لدنيا و�الآخرة.. ف���ال ي�سّكنَّ �أح���ٌد �أنَّه في 

�لجّن���ة، ف���اإنَّ ف���ي حبِّ �أه���ل بيتي ع�سرين خ�سل���ة: ع�سٌر منها في �لدني���ا، وع�سٌر في 

�الآخ���رة، �أّم���ا �ّلت���ي ف���ي �لدني���ا فالزه���د، و�لحر�س على �لعم���ل، و�لورع ف���ي �لدين، 

و�لرغبة في �لعبادة، و�لتوبة قبل �لموت، و�لن�ساط في قيام �لليل، و�لياأ�س مّما في 

، و�لتا�سعة بغ�س �لدنيا، و�لعا�سرة  �أي���دي �لنا�س، و�لحفظ الأمر �هلل ونهيه عزَّ وجلَّ

ا في �الآخرة: فال ُين�سر له ديو�ن، وال ُين�سب له ميز�ن، وُيعطى كتابه  �ل�سخاء، و�أمَّ

بيمين���ه، وُيكت���ب له بر�ءة من �لنار، ويبّي�س وجهه، وُيك�سى من حلل �لجنة، وي�سّفع 

ج من تيجان �لجّنة،  حمة، وُيتوَّ في مائٍة من �أهل بيته، وينظر �هلل عّز وجّل �إليه بالرَّ

.(1(
و�لعا�سرة يدخل �لجنَّة بغير ح�ساب، فطوبى لمحبِّ �أهل بيتي«

كتاب لألمم أيضاً

وف���ي يوم القيامة ُتن�َشر �شحف الأعمال، فيخرج اهلل �شبحانه لكّل ُاّمٍة كتابًا ينطق 

بجمي���ع اأقوالهم وحقائ���ق اأفعالهم، قال تعال���ى: {ڭ ڭ          ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ         ۋ    ۋ ۅ ۅ          ۉ ۉ ې ې       ې  ې ىى ائ ائ         ەئ  
.

(2(
ەئ وئ            وئ}

)1)   بحار الأنوار، ج 27، �س 163.
)2)   �شورة الجاثية، الآيتان: 28 29.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

اإنَّ �شاع���ة خروج الإن�ش���ان من القبر هي اإح���دى ال�شاعات الث���الث اّلتي اعتبرتها 1 1

الروايات ال�شريفة من اأ�شعب واأوح�س ال�شاعات على اأبناء اآدم.

الح�ش���ر اإخ���راج الموتى م���ن قبورهم، و�شوقهم اإل���ى الموقف للح�ش���اب والجزاء، 1 2

والن�شر اإحياء الميت بعد موته.

النا�س يومئذ على ثالثة اأق�شام: اأ�شحاب الميمنة، اأ�شحاب الم�شاأمة، ال�شابقون.1 3

ة اّلتي تحدث في يوم القيامة، وفيه تتطاير 1 4 َن�شُر ال�شحف هو اأحد الحوادث المهمَّ

الكتب ، وَتَطاُيُر الكت���ب  يعني : فتح  �شحائف  الأعمال  ون�شرها، فحينها ين�شغل فيها 

الإن�شان عن اأهله واأقاربه واأحبابه واأ�شدقائه.

لهذه ال�شحف اّلتي �شتن�شر ميِّزات، منها:1 5

الدّقة في الإح�شاء -

ة القاطعة - الحجَّ

�شمولها للح�شنات ولل�شيئات -

 يظهر اأثره في الآخرة في مواطن الخوف والفزع الأكبر.1 6
P

حبُّ اأهل البيت 

ّمٍة كتابًا ينطق 1 7
ُ
وف���ي يوم القيامة ُتن�َشر �شحف الأعمال، فيخرج اهلل �شبحانه لكّل اأ

بجميع اأقوالهم وحقائق اأفعالهم.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما الفرق بين الح�شر والن�شر؟ 1-

ماذا يعني ن�شر ال�شحف؟ 2-

ما هي مميزات �شحيفة الأعمال؟ 3-

ما هو المراد من كتاب اأعمال الأمم؟ 4-

للمطالعة

Q عن اأبي عبد اهلل

كان عل���يُّ ب���ن الح�شي���ن Q اإذا اأذنب العب���د والأَمة يكتب عن���ده: اأذَنَب ُفالٌن، 

اأذَنَبت فالنة يوم كذا وكذا، ولم يعاقبه، فيجتمع عليهم الأدب، حّتى اإذا كان اآخر ليلة 

من �شهر رم�شان دعاهم وجمعهم حوله، ثمَّ اأظهر الكتاب، ثمَّ قال: يا فالن فعلت كذا 

وؤّدبك اأتذكر ذلك؟
ُ
وكذا، ولم اأ

فيقول: بلى يا بن ر�شول اهلل.

حّتى ياأتي على اآخرهم...

ث���ّم يقوم و�شطهم، ويقول لهم: ارفع���وا اأ�شواتكم، وقولوا: يا عل���يُّ بن الح�شين اإنَّ 

���ك قد اأح�شى عليك كلَّ م���ا عملت، كما اأح�شيت علينا كلَّ م���ا عملنا، ولديه كتاب  ربَّ

ينط���ق علي���ك بالحّق ل يغادر �شغي���رًة ول كبيرًة مما اأتي���ت اإلَّ اأح�شاها، وتجد كّل ما 

ا تجده عفّوًا،  عمل���َت لديه حا�شرًا، كما وجدنا كّل ما عملن���ا لديك حا�شرًا، فاعُف عنَّ

وب���ك رحيمًا، ولك غفورًا، ول يظل���م ربُّك اأحدًا، كما لديك كت���اب ينطق علينا بالحّق 

ل يغ���ادر �شغيرًة ول كبيرة مم���ا اأتيناها اإّل اأح�شاها، فاذكر ي���ا عليُّ بن الح�شين ُذلَّ 

مقام���ك بين َيدي رّبك الحكم العدل اّلذي ل يظلم مثق���ال حّبٍة من خردل، وياأتي بها 
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يوم القيام���ة، وكفى باهلل ح�شيبًا و�شهيدًا، فاعُف وا�شَفح يعُف عنك المليك وي�شفح، 

 .
(1(

فاإَنَّه يقول: {ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ}

نهم، وهم ين���ادون معه، وهو واقٌف بينهم  ق���ال: وهو ين���ادي بذلك على نف�شه، ويلقِّ

���ك اأمرتنا اأن نعفو عّمن ظلمنا فق���د ظلمنا اأنف�شنا، فنحن  يبك���ي وينوح ويقول: رّب اإنَّ

ا ومن الماأمورين،  ا فاإّنك اأول���ى بذلك منَّ ق���د عفونا عّمن ظلمنا كما اأمرت، فاعف عنَّ

واأمرتن���ا اأْن ل َنُرّد �شاِئاًل ع���ن اأبوابنا وقد اأتيناك �شوؤّاًل وم�شاكين، وقد اأنخنا بفناِئك 

بَن���ا، فاإَنَّك  وِبَباب���ك َنطُل���ب َناِئل���ك ومعُروَف���ك وعطاَءك فامن���ن بذلك علين���ا ول تخيِّ

���ا وِمَن الماأمورين، اإلهي كرمُت فاأكرمن���ي اإذ كنت من �شوؤّالك، وُجدُت  اأول���ى بذلك ِمنَّ

بالمعروف فاخلطني باأهل نوالك يا كريم.

ث���ّم يقبل عليهم، فيقول: قد عفوُت عنك���م، فهل عفوتم عني، ومما كان مني اإليكم 

م���ن �شوء ملكة، فاإنني مليك �شوء لئي���م ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل مح�شن 

متف�شل؟

فيقولون: قد عفونا عنك يا �شيدنا، وما اأ�شاأت.

ا، واعتقه من النار  فيقول لهم: قولوا: اللهّم اعف عن عليِّ بن الح�شين كما عفا عنَّ

...(2(
كما اأعتق رقابنا من الرّق

 

)1)   �شورة النور، الآية: 22.
)2)  بحار الأنوار، ج46، �س104.
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أهداف الدرس

�أن يبّين �لطالب معنى �لميز�ن وكيفّيته و�أنو�عه. 1-

�أن يعّدد �أهم �الأعمال �لتي تثقل �لميز�ن. 2-

�أن يبّين معنى وحقيقة �ل�سر�ط و�لمر�ساد. 3-

الدرس الثامن عشر

الميزان والصراط والمرصاد
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الميزان

المي���زان ف���ي اللغة ا�شم اآلة ي���وزن بها ال�ش���يء، والمراد به في الآي���ات عبارة عّما 

يعرف به مقادير الأعمال.

يق���ول �شدر المتاأّلهين } »�إنَّ حقيقة �لميز�ن لي����س يجب �أن يكون �لبّتة مّما 

ل���ه �س���كل مخ�سو����س، �أو �سورة ج�سمانية، ف���اإنَّ حقيقة معناه وروح���ه و�ّسره، هو ما 

يقا�س ويوزن به �ل�سيء، و�ل�سيء �أعمُّ من �أن يكون ج�سمانياً �أو غير ج�سمانّي، فكما 

���ان، وذ� �لكّفتي���ن وغيرهما ميز�ن لالأثقال،... فكذل���ك علم �لمنطق ميز�ن  �أنَّ �لقبَّ

للفك���ر في �لعلوم �لنظرية، وعلم �لنحو ميز�ن لالإعر�ب و�لبناء، و�لعرو�س ميز�ن 

لل�سع���ر، و�لح����ّس ميز�ن لبع����س �لمدركات، و�لعقل �لكامل مي���ز�ن لجميع �الأ�سياء، 

وبالجملة ميز�ن كّل �سيء يكون من جن�سه، فالمو�زين مختلفة، و�لميز�ن �لمذكور 

ف���ي �لق���ر�آن ينبغ���ي �أن ُيحمل على �أ�س���رف �لمو�زين، وهو ميز�ن ي���وم �لح�ساب، كما 

دلَّ علي���ه قول���ه تعال���ى: {ڤ ڤ     ڤ ڤ     ڦ})1) وهو ميز�ن �لعلوم، 

.
(2(

وميز�ن �الأعمال �لقلبية، �لنا�سئة من �الأعمال �لبدنية«

)1)   �شورة الأنبياء، الآية: 47.
)2)   الأ�شفار،  �شدر المتاألهين ال�شيرازي، ج 9، �س 299.
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»و�إذ� كان �لب�س���ر ق���د �خترع���و� مو�زي���ن لالأعر�����س كالح���رِّ و�لب���رد، �أفيعج���ز 

�لخال���ق �لب���ارئ �لق���ادر عل���ى كّل �س���يء، ع���ن و�س���ع مي���ز�ٍن لالأعم���ال �لنف�ساني���ة 

و�لبدنية، �لمعبَّر عنها بالح�سنات و�ل�سيئات بما �أحدثته في �الأنف�س من �الأخالق 

 .
(1(

و�ل�سفات؟«

ميزان أم موازين؟

يالَحظ ورود الميزان في القراآن الكريم ب�شيغة الجمع، قال تعالى: {ڦ  ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ 
، فما هو المراد من 

(2(
ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

هذا الجمع؟

�لم�و�زي����ن: ج�م���ع ميزان، وه���و الو�شيلة لقيا�س الأ�شياء. وه���ذا التعبير يدّل على 

اأنَّ ف���ي ذلك اليوم ل يوج���د م�ي�زان واح�د لالأعمال، بل هناك عدة موازين. وقد يكون 

ٍة، اأو عمٍل، ميزانًا، فال�شالة  المراد من تعّدد الموازين اأن يكون لكّل اإن�شان، اأو لكلِّ اأمَّ

ِ واحٍد منها ميزان خا�ّس.
مثاًل توزن بميزان، وكذلك ال�شيام والحجُّ والجهاد، اأي لكلِّ

وق���د ق���ال بع����س �لمف�سري���ن: اإنَّ ال�شبب في ذك���ر اهلل تعالى المي���زان ب�شيغة 

الجمع، هو اأنَّ لكلِّ نوع من اأنواع الطاعات ميزانًا، فيقام لكّل منها هناك ميزان، فاهلل 

���ه و�شع لكلِّ �شيء ميزان���ًا يقّدر به، من غير ف���رق بين اأن يكون  �شبحان���ه يخب���ر عن اأنَّ

ج�شمًا اأو قوًل اأو فعاًل اأو عقيدة، فلكلِّ �شيٍء ميزاٌن يمّيز به الحّق من الباطل، وال�شدق 

من الكذب، والعدل من الظلم، والرذيلة من الف�شيلة.

وق�ي����ل: اإنَّ ال�م�يزان هو واحد ل اأكثر، والدليل على هذا القول بع�س الروايات في 

هذا المجال، وما �شيغة الجمع )موازين( اإّل لبيان عظمة الميزان.

)1)   المنار، محمد ر�شيد ر�شا، ج 8، �س 323.
)2)   �شورة القارعة، الآيات: 6 � 11.
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الميزان الدنيوّي لإليمان

وق���د جعل اهلل تعالى لت�شخي�س الإن�ش���ان �شّحة عقائده واأخالقه واأعماله موازين، 

كالكت���اب وال�شّن���ة والعقل، فق���د روي اأنَّ الإم���ام الباقر Q قال لبع����س اأ�شحابه: 

»�إعر����س نف�س���ك على م���ا في كتاب �هلل، فاإن كن���ت �سالكاً �سبيله، ز�ه���د�ً في تزهيده، 

ك ما قيل فيك،  ر�غب���اً ف���ي ترغيبه، خائفاً من تخويفه، فاثبت و�أب�سر، فاإنَّه ال ي�سرُّ

.
(1(

ك من نف�سك؟« و�إن كنت مبائناً للقر�آن، فماذ� �ّلذي يغرُّ

ما هي األعمال الثقيلة في الميزان؟

ي�الح�ظ في الروايات تعابير مختلفة حول الأعمال الثقيلة في الميزان، ومن جملة 

هذه الأعمال:

 1 1:P ال�صهادة بوحدانية اهلل ونبّوة الر�صول

فقد ج����اء ف�ي الحديث عن اأمير الموؤمنين Q في باب ال�شهادة بوحدانية اهلل 

 اأنَّه ق����ال: »نحمده بالحم���د �ّل���ذي �رت�ساه من خلق���ه، و�أوجب 
P

ونب���ّوة الر�ش���ول 

قبول���ه عل���ى نف�س���ه، و�أ�سهد �أن ال �إل���ه �إاّل �هلل وحده ال �سريك ل���ه، و�أ�سهد �أنَّ محمد�ً 

عبده ور�سوله، �سهادتان ترفعان �لقول وت�ساعفان �لعمل، خفَّ ميز�ن ترفعان منه، 

.
(2(

وثقل ميز�ن تو�سعان فيه، وبهما �لفوز بالجنَّة و�لنَّجاة من �لنار«

ذكر اهلل تعالى: 12 

ورد ف���ي بع�س الرواي���ات اأنَّ بع����س الأذكار مثل: الحم���د هلل، و�شبحان اهلل، واهلل 

، تمالأ ميزان العمل يوم القيامة. 
ّ

اأكبر، وكذلك ل اإله اإل اهلل

وي��ش�تف���اد م���ن الأحاديث ال�شابق���ة، وكثير من الأحاديث الأخ���رى، اأنَّ العمل قد يكون 

)1)   بحار الأنوار، ج 75، �س 163.
)2)   م. ن، ج 8، �س 19.
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تيه، بحيث اإنَّ تمرة  �شغي���رًا، ولكن له اأهمية كبيرة، يجعل ميزان العمل ث�ق�ي�اًل، وي�مالأ كفَّ

ة ميزان العدل الإلهّي،  واحدة تنفق باإخال�س لوجه اهلل تعالى، وابتغاء مر�شاته، تمالأ كفَّ

���ذي يمالأ ما بين الم�شرق والمغرب، ففي الرواية عن الإمام ال�شادق Q: »...حّتى  الَّ

.
(1(

�أنَّ �لرجل ليت�سّدق بالتمرة �أو ب�سقِّ تمرة فاأربيها له كما يربي �لرجل فلوه وف�سيله«

 13 :P ال�صالة على محّمد واآل محّمد

ع���ن الإمام محّم���د الباقر اأو الإمام ال�شادق Q: »ما ف���ي �لميز�ن �سيٌء �أثقل 

من �ل�سالة على محّمد و�آل محّمد، و�إنَّ �لرجل لتو�سع �أعماله في �لميز�ن فتميل 

.
(2(

به، فيخرج P �ل�سالة عليه في�سعها في ميز�نه فيرجح به«

 14 :P حبُّ النبي واآله

، الميزان ي���وم القيامة، ففي 
P

ته���م  وم���ن المواط���ن اّلتي تظهر فيه���ا اآثار مودَّ

: »حبِّي وح���بُّ �أهل بيتي نافع في �سبعة مو�طن 
P

الحدي���ث عن ر�شول اهلل الأكرم 

�أهو�له���نَّ عظيم���ة: عن���د �لوف���اة، وف���ي �لقب���ر، وعن���د �لن�س���ور، وعند �لكت���اب، وعند 

.
(3(

�لح�ساب، وعند �لميز�ن، وعند �ل�سر�ط«

ح�صن الخلق: 15 

: »ما من �سيء �أثقل في �لميز�ن من خلق 
P

ففي الرواية عن ر�شول اهلل الأكرم 

.
(4(

ح�سن«

مداد العلماء: 16 

اإنَّ م���داد العلماء لما فيه من �شالح لالأمة، ولما له من اأثر كبير في اإيمان النا�س، 

)1)   بحار الأنوار، ج 4، �س 47.
)2)   م. ن، ج 2، �س 494.

)3)   م.ن، ج7، �س248.
)4)   م.ن، ج68، �س383.
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كان اأثقل من كثير من الأعمال اّلتي ل ي�شتقّل بما فيها من المثوبة والجزاء، ومن ذلك 

دم���اء ال�شهداء، فمداد العلماء على منزلة وعظم���ة تلك الدماء، فعن الإمام ال�شادق 

Q: »�إذ� كان ي���وم �لقيام���ة جم���ع �هلل عزَّ وجلَّ �لنا�س ف���ي �سعيد و�حد، وو�سعت 

�لمو�زي���ن، فت���وزن دم���اء �ل�سهد�ء مع مد�د �لعلماء فيرجح م���د�د �لعلماء على دماء 

.
(1(

�ل�سهد�ء«

 الصراط والمرصاد

ال�شراط في اللغة هو الطريق، ويغلب ا�شتعماله على الطريق اّلذي يو�شل الإن�شان 

 .
(2(

اإلى الخير، بخالف ال�شبيل، فاإَنَّه يطلق على كلِّ �شبيل يتو�ّشل به، خيرًا كان اأم �شّرًا

ا كلمة المر�شاد، فهي م�شتّقة من مادة )ر�شد(، على وزن )ح�شد(، وهو المكان  اأمَّ

اّلذي ير�شد منه ويرقب، والمر�شد: مو�شع الر�شد.

.
(3(

قال تعالى: {ہ ھ ھ       ھ  ھ ے  ے }

���ر المر�شاد اأي�شًا بمعنى ال�ش���راط، واأحيانا اأخ���رى باأنَّه ممر خا�س من  وق���د ف�شِّ

نف����س ال�شراط، فف���ي الرواية عن الإمام ال�ش���ادق Q: »�لمر�س���اد قنطرة على 

.
(4(

�ل�سر�ط، ال يجوزها عبد بمظلمة«

صراط في الدنيا وآخر في اآلخرة

باع  وق���د جعل اهلل تعالى للنا�س في الدنيا �شراطًا، وفر�س عليهم اّتباعه، وعدم اتِّ

�شب���ٍل غي���ره، ق���ال تعال���ى: {چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

.
(5(

ڍ ڌ ڌ ڎ}

)1)   بحار الأنوار، ج 2، �س 14.
)2)   المفردات، الراغب الأ�شفهاني، مادة �شبل.

)3)   �شورة النباأ، الآيتان: 21و22.
)4)  الكافي، ج 2، �س 331.

)5)   �شورة الأنعام، الآية: 153.
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وه���و طري���ق على الإن�ش���ان اأن ي�شلكه باختياره لين���ال �شعادته ف���ي الدنيا، ومن ثّم 

.
(1(

الآخرة، قال اهلل تعالى: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

ل بن عمر :  �شاألت الإمام ال�شادق Q عن ال�شراط  وق���د ورد في حديث مف�شّ

فقال:

»�ل��س�����ر�ط: �ل�طري����ق �إل����ى معرف����ة �هلل �سبحان����ه وتعال����ى«، ث���مَّ ق���ال Q: »هم����ا 

ا �ل�سر�ط �ّل����ذي في �لدنيا،  �سر�ط����ان: �س����ر�ط ف����ي �لدنيا، و�س�ر�ط ف�ي �الآخ����رة، فاأمَّ

فه����و �الإمام �لمفرو�س �لطاع����ة، من عرفه في �لدنيا و�قتدى بهد�ه مرَّ على �ل�سر�ط 

�ّل����ذي ه����و ج�سر جهنَّم في �الآخرة، ومن لم يعرفه ف����ي �لدنيا زلَّت قدمه عن �ل�سر�ط 

.
(2(

في �الآخرة فتردَّى في نار جهنَّم«

 قال: »هو 
(3(

وع���ن اأبي عبد اهلل Q في قوله تعال���ى: {ٹ  ٹ ٹ}

.
(4(

�أمير �لموؤمنين Q ومعرفته«

 
P

ف���كّل ما جعل���ه اهلل تعالى من �شبل للهداية، كالقراآن الكري���م، والنبّي الأكرم 

واأه���ل بيته الطاهرين، هو ال�شراط اّلذي ل ب���ّد من الهتداء بهديه و�شلوك م�شالكه، 

لتح�شيل ر�شا اهلل ونعيمه في الدنيا والآخرة.

ويظه���ر من الذكر الحكي���م، ويدلُّ عليه �شريح الروايات، وج���ود �شراط اآخر، في 

م، وعلى الجميع  الن�شاأة الأخروية ي�شلكه كلُّ موؤمٍن وكافٍر، وهو ج�شٌر ين�شب على جهنَّ

عب���وره، واأ�شي���ر اإليه في الآي���ات الكريمة، بينم���ا ورد ذك�ره ب�التف�شيل ف���ي الروايات 

ال�شريف���ة. وي�شير الإم���ام الح�شن بن علّي الع�شكرّي Q اإلي���ه في حديثه عن اأمير 

ر�ط �لم�ستقيم �سر�طان: �سر�ط في �لدنيا و�سر�ط  الموؤمنين Q، قال: »و�ل�سّ

ا �ل�سر�ط �لم�ستقيم في �لدنيا فهو ما ق�سر عن �لغلّو، و�رتفع عن  ف���ي �الآخ���رة، �أمَّ

)1)   �شورة الدهر، الآية: 3.

)2)   �شورة الدهر، الآية: 3.
)3)   �شورة الفاتحة، الآية: 6.

)4)   بحار الأنوار، ج 24، �س 12.
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ا �لطريق �الآخر فهو طريق  �لتق�سير، و��ستقام فلم يعدل �إلى �سيٍء من �لباطل، و�أمَّ

 .
(1(

�لموؤمنين �إلى �لجنَّة«

ما هي حقيقة الصراط؟

ىب  مب  خب  حب  جب   يئ     ىئ  مئ     حئ  {جئ  �شبحان���ه:  يق���ول 

.
(2(

يب  جت حت خت}
ة،  م في طريق الجنَّ ي�شتف���اد م�ن الروايات ال�شريفة، اأنَّ ال�شراط ج�ش���ر على جهنَّ

ار فتزلُّ اأقدامهم ويترّدون  ا الفجَّ ون عليه ب�شرعة، اأمَّ ويرده كّل برٍّ وف�اج�ٍر، فالأبرار يمرُّ

في نار جهنَّم.

ون على �ل�س���ر�ط طبقات، و�ل�سر�ط  فعن الإم���ام ال�شادق Q: »�لنَّا�س يمرُّ

�أدقُّ م���ن �ل�سع���ر، و�أحدُّ من �ل�سيف، فمنهم م���ن يم�سي عليه مثل �لبرق، ومنهم من 

يم���رُّ علي���ه مثل ع���دو �لفر�س، ومنهم من يمرُّ حبو�ً، ومنهم م���ن يمرُّ م�سياً، ومنهم 

 .
(3(

من يمرُّ متعلِّقا قد تاأخذ �لنَّار منه �سيئاً وتترك �سيئاً«

الصراط ممرٌّ حتميٌّ

خرى، ويختلفون في ال�شرعة والبطء، بح�شب 
ُ
فالكلُّ ي�شلك ال�شراط في الن�شاأة الأ

�ش���ّدة �شلوكهم لل�ش���راط الدنيوّي، ولأجل ذل���ك ت�شافرت الرواي���ات باختالف مرور 

النا�س، ح�شب اختالفهم في �شلوك �شراط الدنيا.

يق���ول �شبحانه وتعال���ى: {ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ      ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ              ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ      ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ  ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ  گگ گ           ڳ ڳ     ڳ ڳ ڱ 

)1)   بحار الأنوار، ج 8، �س 70.
)2)   �شورة الموؤمنون، الآيتان: 73 و 74.

)3)   بحار الأنوار، ج 8، �س64 و 65.
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.
(1(

ڱ ڱ ڱ ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ }
وعل���ى كلِّ تقدير، فال بدَّ للم�شلم من العتقاد بوجود �شراط في الن�شاأة الأخروية، 

ار. ة، والكافر اإلى النَّ وهو طريق الموؤمن اإلى الجنَّ

ما بين صراط الدنيا واآلخرة

اإنَّ من ي�شلك ال�شراط الدنيوّي اّلذي جعله اهلل معبرًا لطاعته {چ چ چ 

، واهت���دى بهدي 
(2(

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ}
، فله الأمن، وي�شلك ال�شراط 

P
بَعه واأهَل بيته   واتَّ

P
القراآن واقتدى بالنبيِّ الأكرم 

ة.  الأخروّي ويجتازه باأمان اإلى الجنَّ

���ه، ون�شي ذكره، واتَّبع �شبيل ال�شيط���ان، وانطوى تحت وليته،  وم���ن اأعر�س عن ربِّ

عير. خروّي، فتزلُّ قدمه ويهوي في عذاب ال�شَّ
ُ
ياأتي يوم القيامة لي�شلك ال�شراط الأ

اإنَّ قي���ام الإن�شان بالوظائف الإلهية، في مجالي العقيدة والعمل، اأمر �شعب، اأ�شبه 

ب�شلوك طريق اأدّق من ال�شعر، واأحّد من ال�شيف، فاإذا كان هذا حال ال�شراط الدنيويِّ 

؟  خرويِّ
ُ
من حيث ال�شعوبة والدقة، فكيف يكون حال ال�شراط الأ

مواقف على الصراط

عل���ى ال�شراط عّدة م�واقف كما ورد ف���ي الروايات ال�شريفة، وفي كلِّ موقف ُي�شاأل 

ين واأ�شا�شه.  ا الأول، فُي�شاأل عن ال�شالة، فهي عمود الدِّ فيه عن �شي، فاأمَّ

ا الثاني، فع���ن الأمانة و�شلة ال�رحم، وهما من اأهم عالمات الموؤمن، و�شفات  واأمَّ

يتميَّز بها عن �شواه.

والثال���ث عن العدالة وما �شابه ذلك. كما ل يمكن لأح���د العبور عليه واجتيازه، اإّل 

)1)   �شورة مريم، الآيات: 68 � 72.
)2)   �شورة الأنعام، الآية: 153.
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.Rوولية الإمام علّي واأهل بيته 
P

بولية الر�شول الأعظم 

فعن جابر ع���ن الإمام ال�شادق Q قال: »�أدقُّ من �ل�سعرة، و�أحدُّ من �ل�سيف، 

عليها ثالث قناطر.

ا و�حدة: فعليها �الأمانة و�لرحم. فاأمَّ

ا ثانيها: فعليها �ل�سالة. و�أمَّ

���ا �لثالث���ة: فعليها ع���دل رّب �لعالمين، ال �إله غيره، فيكّلف���ون �لممّر عليها،  و�أمَّ

فتحب�سه���م �لرح���م و�الأمان���ة، ف���اإن نج���و� منه���ا حب�ستهم �ل�س���الة، فاإن نج���و� منها 

، وه���و قول���ه تب���ارك وتعال���ى: {ک ک  كان �لمنته���ى �إل���ى ربِّ �لعالمي���ن ج���لَّ وع���زَّ

ک}، و�لنَّا�س على �ل�سر�ط، فمتعلِّق بيد وتزول قدم م�ستم�سك بقدم.
و�لمالئك���ة حولها ين���ادون: يا حليم �ع���ف و��سفح وعد بف�سل���ك، و�سّلم، و�سّلم. 

و�لنَّا����س يتهافت���ون ف���ي �لنَّار كالفر�����س فيها، فاإذ� نج���ا برحمة �هلل م���رَّ بها، فقال: 

�لحمد هلل، وبنعمته تتمُّ �ل�سالحات، تزكو �لح�سنات، و�لحمد هلل �لَّذي نّجاني منك 

بعد �لياأ�س بمنِّه وف�سله، �إنَّ ربَّنا لغفوٌر �سكوٌر«)1).

)1)  الكافي، ج 8، �س 312.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

المي���زان ف���ي اللغة ا�شم اآلة ي���وزن بها ال�ش���يء، والمراد به في الآي���ات عبارة عّما 1 1

يعرف به مقادير الأعمال.

الأعمال الثقيلة في الميزان:1 2

- .
P

ال�شهادة بوحدانيَّة اهلل ونبّوة الر�شول 

ذكر اهلل تعالى. -

- .
P

ال�شالة على محّمد واآل محّمد 

- Rحبُّ النبّي واآله

ح�شن الخلق. -

مداد العلماء. -

 ال�شراط في اللغة هو الطريق، ويغلب ا�شتعماله على الطريق اّلذي يو�شل الإن�شان 13 

اإلى الخير.

المر�شاد: هو المكان اّلذي ير�شد منه ويرقب. 1 4

ة، 1 5 ���م في طريق الجنَّ ي�شتف���اد من الروايات ال�شريف���ة اأنَّ ال�شراط ج�شر على جهنَّ

���ار فتزلُّ اأقدامهم  ا الفجَّ ون عليه ب�شرعة، اأمَّ وي���رده كّل ب���رٍّ وف�اج�ر، فالأبرار يم���رُّ

م. ويترّدون في نار جهنَّ

خرى، ويختلفون في ال�شرعة والبطء، بح�شب 1 6
ُ
الكلُّ ي�شلك ال�شراط ف���ي الن�شاأة الأ

�شّدة �شلوكهم لل�ش���راط الدنيوّي، ولأجل ذلك ت�شافرت الروايات باختالف مرور 

النا�س، ح�شب اختالفهم في �شلوك �شراط الدنيا.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة
 

ما هو المق�شود بالميزان؟ 1-

ما هي الأعمال اّلتي تثقل الميزان يوم القيامة؟ 2-

راط والمر�شاد؟ 3- ما المراد من ال�شِّ

راط؟ 4- ما هي العقبات اّلتي تعتر�س الإن�شان على ال�شِّ

للمطالعة

بهلول و�لعبور على �ل�سر�ط

كان بهلول يذهب في بع�س الأوقات اإلى المقبرة ويجل�س بين القبور، ثمَّ يقراأ �شورة 

الفاتحة لالأموات �شواء كان يعرفهم اأم ل. وذات يوم وعلى عادته، كان البهلول قا�شدًا 

مقبرة الم�شلمين، ف�شادفه هارون الر�شيد، وهو يريد الذهاب الى ال�شيد.

راط«.  راط... ال�شِّ حينما و�شل هارون قرب البهلول �شمعه يردد كلمة: »ال�شِّ

راط؟ فلما �شاهده هارون �شاأله قائاًل: ماذا تفعل يا بهلول؟ وماذا تعني بال�شِّ

اأجاب���ه بهلول وكان جال�شًا على قب���ر من القبور: »جئت اأنا�ش���ًا ل يغتابون اأحدًا ول 

يرجون مني �شيئًا ول يوؤذونني«.

نه����س بهلول عن القبر، ووقف الى جانب هارون، وكان مطرقًا اإلى الر�س و�شاأله: 

تريد معرفة معنى ال�شراط؟ قل لهوؤلء اأن يوقدوا نارًا هنا.

���ار قال بهلول  اأم���ر هارون م���ن حوله ليذهب في طلب الحط���ب، فّلما اأح�شرت النَّ

ذوا اأمر هارون، وا�شتّدت  لهارون اأن ياأمر له بط�شت فيه ماء وي�شعوه على النار، فلما نفَّ

ح���رارة الط�شت، واأخذ الماء يغلي، قال لهارون: ي���ا هارون قف على هذا الط�شت، ثمَّ 
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ف عن نف�شك، وماأكلك وملب�ش���ك، فاإن اأتممت كالمك اأقف اأن���ا اأي�شًا واأفعل مثل  ع���رِّ

ذلك.

كان ه���ارون يخ�شى الوقوف داخ���ل الط�شت، فحاول �شرف بهلول عّما ينويه، فقال 

لبهلول: عليك اأن تفعل ذلك اأنت اأّوًل.

كان ي�ش���مُّ من كالم ه���ارون رائحة الخوف الممزوج بالتهدي���د، لكنَّ ذلك لم يكن 

ليثنَي بهلوًل عن عزيمته، فقال: نعم اأفعل ذلك اأنا اأوًل.

ث���مَّ ذهب اإل���ى الط�شت فوقف ف���ي و�شطه وقال: اأن���ا بهلول طعام���ي التمر وخبزي 

ال�شعير ولبا�شي من ال�شوف.

ا اأتمَّ بهلول كالمه، خرج ولي�س في قدميه اآثار الحروق. فلمَّ

م وهو  والآن و�شلت النوبة لهارون، وقد اأم�شكوا به من تحت اإبطيه ليخلع نعليه. تقدَّ

يلف���ظ اأنفا�شه ب�شرعة، والعرق يت�شّبب من جبينه، واأخي���رًا خلع نعليه ودخل الط�شت 

عل���ى عجل فلم تكن له طاقة الوقوف اأكثر من لحظه ق���ال فيها: اأنا هارون... ثمَّ قفز 

ب�شرعة.

ل���م يجروؤ م���ن كان حول هارون عل���ى ال�شحك علي���ه، وحاولوا اأن يم�شك���وا اأمامه 

اأفواههم، لم يكن هارون ي�شتطيع الوقوف على قدميه اأمام حا�شيته، فاأخذ ينظر اإلى 

من حوله بغ�شب. ثم �شاأل بهلوًل: قل لي الآن ماذا اأردت من ذلك؟

م بهلول وقال: اإعلم اأنَّ يوم القيامة بهذا النحو، فاإنَّ الَّذين ل يملكون في الدنيا  تب�شَّ

نيا وزينتها، فلي�س له  ا من كان متعّلقًا بالدُّ راط اآمنين، واأمَّ م���اًل ول ذهبًا يعبرون ال�شِّ

ق���درة العبور على ال�شراط، فاإنَّ م���ن كان كذلك ي�شقط في الَّلحظة الأولى من وقوفه 

عليه.

 



227

ب
فا

ا
 سر
ل
تو
 ا
لة
ر
سة
ا 
يّ

ا
ل

أهداف الدرس

ي فيه. 1- �أن يتعّرف �إلى ِعَظم يوم �لقيامة و�لحاكم و�لقا�سِ

�أن يعدد بع�س خ�سائ�س �لحكم �الإلهي يوم �لقيامة. 2-

�أن يبّين �أنو�ع �ل�سهود في يوم �لقيامة. 3-

�أن يذكر �أنو�ع �لح�ساب و�أ�سناف �لمحا�سبين في يوم �لقيامة. 4-

محكمة اآلخرة ويوم الحساب

الدرس التاسع عشر
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يوم القيامة

ي���وم القيام���ة يوم جليل خطبه، عظيم خطره، بل هو اليوم اّلذي لي�س قبله مثله ول 

بعده مثله، وكلُّ ما فيه ظاهٌر ومنك�شف، اإذ ُتَبيَّن كلُّ الأمور على حقائقها، فال زيف ول 

 .
(1(

خداع ول كذب {ک گ گ گ گ    ڳ}

لين والآخري���ن للح�شاب: {ىئ يئ        جب حب  ه���و يوم يجمع اهلل فيه الأوَّ

. {ی ی  ی  ی جئ     حئ   مئ ىئيئ 
(2(

خب مب ىب يب جت حت}
 .

(3(
جب  حب خب مب ىب}

ي���وٌم ي�شيب من هوله الوليد، وتذهل الأمُّ الحن���ون عن طفلها، وت�شقط فيه الحامل 

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  حمله���ا: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.

(4(
ٹ ٹ     ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

ف���ي ه���ذا الموقف ل يملك الإن�ش���ان اإّل اأن يعتِرف ويقرَّ على نف�ش���ه، لأنَّ ال�شهود ل 

يمك���ن اأن ُت���ردَّ �شهادته���م، فيتبيَّن لكلِّ اإن�شان م���ا له وما عليه من حق���وق اهلل تعالى، 

)1)   �شورة الحاقة، الآية: 18.
)2)   �شورة الواقعة، الآيتان: 49 و 50.

)3)   �شورة اآل عمران، الآية: 9.
)4)   �شورة الحج، الآية: 2.
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ه، واآذاه واعتدى عليه. ب حقَّ ه ِمّمن ظلمه، وغ�شَ وحقوق النا�س، فياأخذ كلُّ اإن�شان حقَّ

ة  ة، اّلت���ي يق�شي فيها ربُّ العزَّ ف���ي ذلك الي���وم الم�شهود تقام محكمة العدل الإلهيَّ

�شبحان���ه بي���ن خلقه وعباده، وكما هو ح���ال الدنيا، فاإنَّه ل بدَّ ل���كلِّ محكمٍة من َحاكم 

، واأر�ٍس يقام عليها الحكم. 
ٍ
يحكم ويق�شي، و�شهوٍد ي�شهدون، ومتََّهم

الحاكم والقاضي هو الله تعالى

���ار الأر�س وال�شم���اء، تباركت  الحاك���م ف���ي ي���وم القيامة فهو اهلل ج���لَّ جالله، جبَّ

ر واأخف���ى، اّلذي يعلم خائن���ة الأعين وما  اأ�شم���اوؤه، وعظم���ت �شفاته، اّل���ذي يعلم ال�شِّ

تخف���ي ال�شدور، الخال���ق لكلِّ �ش���يء �شبحانه وتعال���ى: {ھ ے ے ۓ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

 .
(1(

ەئ ەئ}
(2(

وقال تعالى:{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ}.

صفة حكمه تعالى

من خ�شائ�س الحكم الإلهّي في يوم القيامة:

العدل المطلق: 1 1 

.
(3(

{ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  }

لأنَّ اهلل تعالى هو العدُل اّلذي ل يُجور، واإنَّما يحَتاُج اإلى الظلم ال�شعيف. يقول اهلل 

. ويقول اهلل تعالى: {پ پ ڀڀ ڀ     ڀ ٺ 
(4(

تعال���ى: {ڳ ڳ  ڳ ڱ}

.
(5(

ٺ}

)1)   �شورة غافر، الآية: 47 - 48.
)2)   �شورة يون�س، الآية: 93.

)3)   �شورة الزلزلة، الآيتان: 7 و 8.
)4)   �شورة الكهف، الآية: 49.

)5)   �شورة غافر، الآية: 17.
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ل محاباة ول اأن�صاب تنفع: 12 

وئ    ەئ    ەئ    ائ  ائ  ى  ى  ې   {ې  تعال���ى:  اهلل  يق���ول 

ر الحكم، فالحاكم  . اأي ل تنف���ع الإن�ش���ان يومئذ قرابة، ول ر�ش���وة تغيِّ
(1(

وئ}
ه���و الغنّي المتعال، وال���كلُّ مفتقر اإليه �شبحان���ه: { ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ 

 .
(2(

ھ ھ  ے       ے   }
ول تهدي���د ول �شغوط، فالحاكم هو القوّي �شبحانه:{ک ک ک گ گ گ  

، ويق���ول تعالى:{وئ ۇئ ۇئ 
(3(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }
 .

(4(
ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ  ېئ}

حكمه ل يقبل النق�س: 13 

تع���ارف النا�س ف���ي الدنيا على نق�س الحك���م، اأو محاولة ا�شتئناف���ه، لعلَّ خلاًل ما 

يظه���ر فيه. وهذا يمكن ت�شوُّره ف���ي حّق الق�شاة الب�شر، المعر�شين للوقوع في الخطاأ 

وال�شتب���اه، ولك���ن ل يمك���ن ت�شّوره ف���ي حّق اهلل تعال���ى العليم الخبير الع���ادل، يقول 

.
(5(

�شبحانه وتعالى: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی  ی}

الشهود يوم القيامة

واأّما ال�شهود فهم كثٌر فال مكان لالإنكار والكذب والمراوغة.

ال�صاهد الأّول: اهلل �صبحانه 1 1 

اإنَّ اهلل �شبحان���ه هو القا�ش���ي والحاكم بين العباد، وهو بنف�ش���ه اأي�شًا �شاهد على 

)1)   �شورة الموؤمنون، الآية: 101.
)2)   �شورة فاطر، الآية: 15.

)3)   �شورة البقرة، الآية: 165.
)4)   �شورة مريم، الآية: 93.

)5)   �شورة الرعد، الآية: 41.
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اأعماله���م، يقول �شبحانه: {ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ           ڦ   

.
(2(

، ويقول تعالى: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ  ېئ }
(1(

ڦ }
وع���ن اأمير الموؤمنين Q: »�ّتق���و� معا�سي �هلل في �لخلو�ت، ف���اإنَّ �ل�ساهد هو 

.
(3(

�لحاكم«

 12 R ال�صاهد الثاني: الأنبياء والأو�صياء

{ٺ ٺ ٺ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ق���ال تعال���ى: 

.
(4(

ڤ ڤ  ڤڦ}
بّي���ن �شبحانه اأنَّه يبعث في يوم القيامة من كلِّ ُاّم���ة �شهيدًا، وهم الأنبياء والعدول 

م���ن كلِّ ع�شر، ي�شهدون على النا�س باأعمالهم، هوؤلء ه���م ذوو ع�شمة اإلهية، ليمتنع 

عليه���م الخط���اأ وال�شتباه عند تحّمل ال�شه���ادة، والكذب والخيانة عن���د اأدائها، وهذا 

الو�ش���ف هو ما تقت�شيه محكم���ة العدل الإلهيَّة، حيث ل ظلم الي���وم، وياأتي على راأ�س 

ه الق���راآن ال�شاهد على  ، اّلذي عدَّ
P

ه���وؤلء ال�شهود خاتم الأنبي���اء و�شّيدهم محّمد 

ّمته، يقول �شبحانه وتعالى:
ُ
اأ

.
(5(

{ڎ ڈ   ڈ ژ ژ          ڑ ڑ     ک ک ک ک گ }

ويقول �شبحانه: {ٺ ٺ ٺ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

.
(6(

ڤ ڤ  ڤ}

)1)   �شورة الحج، الآية: 17.
)2)   �شورة يون�س، الآية: 61.

)3) نهج البالغة، ال�شيد الر�شي،الحكمة: 324.
)4)  �شورة النحل، الآية: 89.

)5)   �شورة الن�شاء، الآية: 41.
)6)   �شورة النحل، الآية: 89.
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ال�صاهد الثالث: الأع�صاء والجوارح 13 

.
(1(

يقول �شبحانه: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ         ھ}

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   {ڻ  �شبحان���ه:  ويق���ول 

 .
(2(

ہ ہ            ھ َ}

دلَّ كثي���ر م���ن الآيات ال�شريف���ة على اأنَّ الج���وارح ت�شه���د على اأ�شحابه���ا، بكيفية 

ا�شتخدامهم لها، فهل ا�شتعملوها في ر�شا اهلل تعالى اأم في �شخطه؟

فم���ا كان منها م���ن قبيل الأقوال، كالقذف والكذب والغيب���ة ونحوها، �شهدت عليه 

الأل�شنة، وما كان منها من قبيل الأفعال، كال�شرقة والم�شي للنميمة وال�شعاية وغيرها، 

.
(3(

�شهدت عليه بقية الأع�شاء

خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی  ی  ىئ 
 .

(4(
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ            ڀ}

ال�صاهد الرابع: المالئكة 14 

 .
(5(

يقول �شبحانه: { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ }

وه���ذا الرقي���ب العتيد ي�شهد اأعمال م���ن وّكل به يوم القيامة، عندم���ا يرُد الإن�شان 

�شعيَد الح�شاب.

يقول اأمير الموؤمنين Q في دعائه اّلذي عّلمه لكميل بن زياد ر�شي اهلل عنه: »َوُكلَّ 

ْلَتُه���ْم ِبِحْفِظ ما َيُكوُن ِمّن���ي َوَجَعْلَتُهْم  َم���ْرَت ِباإْثباِتَه���ا �ْلِك���ر�َم �ْلكاِتبي���َن �لَّذيَن َوكَّ
َ
َئ���ة �أ �َسيِّ

قيَب َعلَيَّ ِمْن َور�ِئِهْم، َو�ل�ّساِهَد ِلما َخِفَي َعْنُهْم«. ْنَت �لرَّ
َ
�ُسُهود�ً َعلَيَّ َمَع َجو�ِرحي، َوُكْنَت �أ

)1)  �شورة النور، الآية: 24.
)2)   �شورة ي�س، الآية: 65.

)3)   الميزان في تف�شير القراآن، ج 15، �س 94.
)4)   �شورة ف�شلت، الآيتان: 20 و 21.

)5)   �شورة ق، الآية: 17.
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ال�صاهد الخام�س: �صحيفة الأعمال 15 

يقول �شبحان���ه: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې ې ى 

.
(1(

ى ائ ائ     ەئ}
ويقول �شبحانه م�شّورًا حال المجرم عند الح�شاب و�شهادة الكتاب عليه: {ڇ 

.
(2(

ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ}

ال�صاهد ال�صاد�س: الأر�س  16 

فالأر����س ت�شه���د على الإن�ش���ان يوم القيامة بم���ا فعل عليها من طاع���ات ومعا�ٍس، 

فت�شه���د خطاه للم�شاجد علي���ه بالطاعة، وخطاه اإلى الجهاد اأي�شًا، وكذلك ت�شهد على 

اّلذي ي�شير عليها بالكبر والغرور...

 .
(3(

يقول �شبحانه وتعالى:{ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ }

، في و�شّيته له: »يا 
P

روى ال�شيخ الطو�شّي باإ�شناده عن اأبي ذّر عن النبّي الأكرم 

�أب���ا ذّر، م���ا م���ن رجٍل يجعل جبهته في بقعة من بقاع �الأر����س، �إاّل �سهدت له بها يوم 

.
(4(

�لقيامة«

السرعة في المحاكمة

اإنَّ محكم���ة الآخرة لي�شت كمحاكم الدنيا واأهله���ا اّلتي تطول ل�شنين، وربَّما تظهر 

براءة المّتهم بعد اإدانته، ويطول فيها الح�شم في الأحكام، ففي محكمة الآخرة يح�شم 

الحكم ب�شرعة. 

. وقد وردت حول هذا المو�شوع 
(5(

قال �شبحانه وتعالى {ک ک گ گ}

)1)   �شورة ي�س، الآية: 12.
)2)   �شورة الكهف، الآية: 49.

)3)   �شورة الزلزلة، الآيتان: 4 � 5.
)4)   و�شائل ال�شيعة، ج 5، �س 188.

)5)   �شورة اآل عمران، الآية: 19.
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)�شرعة الح�شاب( رواياٌت كثيرة نذكر منها:

عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب Q: »�إنَّه �سبحانه يحا�سب جميع عباده 

.
(1(

على مقد�ر حلب �ساة«

.
(2(

و في رواية اأخرى: »�إنَّ �هلل يحا�سب �لخالئق كلَّهم في مقد�ر لمح �لب�سر«

و �ش�ب����ب ه����ذه ال�شرعة وا�شح، حيث اإنَّ الح�شاب من���وط بالعلم والّطالع الكامل، 

وبالق���درة الخارق���ة ورعاية العدال���ة، واهلل �شبحان���ه وتعالى يمتل���ك كلَّ ذلك في حّد 

الكمال المطلق. 

المّتهم

مه عل���ى كثير مّمن  ه���و الإن�شان اّلذي خلق���ه اهلل بيده، واأ�شجد ل���ه المالئكة، وكرَّ

���ر الكون له، واأر�شل له الر�شل، واأنزل ل���ه الكتب، وجعل له واعظًا من عند  خل���ق، و�شخَّ

ره من ال�شيطان  نف�ش���ه بالفطرة اّلتي فطر النا����س عليها على معرفته �شبحانه، وح���ذَّ

���ه، واإذا كان في نعمة غفل  ر ربَّ وطاعت���ه، الإن�شان اّل���ذي اإذا اأحاطت به الخطوب تذكَّ

مب   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی    ی   ىئ  {ىئ  وكف���ر، 

.
(3(

ىب يبجت   حت خت مت ىت يت جث }

 أرض المحكمة

ه���ي اأر�س اأخرى غي���ر اأر�شنا، لم تطاأها قدٌم من قبُل، ول���م تعمل عليها بخطيئة، 

ول���م ي�شفك عليه���ا دٌم، اأر�س طاهرٌة من ذن���وب بني اآدم وظلمه���م، طهرها يتنا�شب 

ه، ويتوّلى �شبحانه  وطهِر الق�شاِء اّلذي �شيق�شى عليها، و�شوف يعر�ُس كّل عبٍد على ربِّ

: »كلُّك���م مكلِّم ربَّه يوم �لقيامة، 
P

ح�شاب���ه بنف�ش���ه، فقد ورد عن ر�شول اهلل الأكرم 

)1)   تف�شير مجمع البيان، ال�شيخ الطبر�شي، ج4، �س75.
)2)   الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل، ج 2، �س 64.

)3)   �شورة النحل، الآيتان: 53 � 54.
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م، وينظر عن يمينه فال  لي�س بينه وبينه ترجمان، فينظر �أمامه فال يجد �إاّل ما قدَّ

���ار ولو ب�سّق تمرة،  م، ثّم ينظر عن ي�ساره ف���اإذ� هو بالنَّار، فاّتقو� �لنَّ يج���د �إاّل م���ا ق���دَّ

.
(1(

فاإن لم يجد �أحدكم فبكلمة طيبة«

يوم الحساب

يقول اهلل تعالى في محكم اآياته وقراآنه: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

 .
(2(

پ}
ت�ش���ف الآية الكريمة ي���وم القيامة باأنَّه يوم الح�شاب. والح�ش���اب الإلهّي في عالم 

الآخ���رة هو عبارة عن الموازن���ة بين ما عمله الإن�شان من ح�شن���ات و�شيئات، ليك�شف 

لالإن�ش���ان ما له وما عليه فيجازى ب���ه، وتك�شف فيه ال�شحف وال�شرائر، ويتج�ّشد اأمام 

كلِّ فرد عمل���ه، فيراه بكامل تفا�شيله وجزئياته، يق���ول اهلل تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ       

، ويق���ول في اآية اأخرى {چ چ ڇ 
(3(

ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ې ې ې}
.

(4(
ڇ ڇ ڇڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

أنواع الحساب وأصناف المحاسبين

والنا�س في يوم الح�شاب اأ�شناف:

ق���ال اهلل تعالى: {چ چ چ  چ  ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ          ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ     ڎ   ڌ  
 .

(5(
گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ   ڱ}

ا�س يختلفون اختالفًا كبيرًا فيما بينهم بالح�شاب يوم القيامة، فطائفة ي�شّدد  فالنَّ

)1)   م�شتدرك الو�شائل، ج7، �س167.
)2)   �شورة الأنبياء، الآية: 1.

)3)   �شورة اإبراهيم، الآية: 51.
)4)   �شورة الأنعام، الآية: 62.

)5)   �شورة الأن�شقاق، الآيات: 7 � 13.
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ا�س في ال���دار ال�دنيا، وذوي  دون في ح�شاب النَّ اهلل ف���ي ح�شابه���ا، وت�شمُّ الَّذين ي�ش���دِّ

ئ���ة، والظلمة، وطائفة اأخرى يكون ح�شاُب اأفرادها �شهاًل ي�شيرًا، ب�شبب  الأخالق ال�شيِّ

اأعمالهم ال��ش�ال�حة، وح�شن اأخالقهم، وت�شاهلهم وت�شامحهم مع عباد اهلل.

ُرِوَي ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q اأنَّه قال: »و�لنا�س يومئٍذ عل���ى طبقات ومنازل، 

فمنهم من يحا�سب ح�ساباً ي�سير�ً وينقلب �إلى �أهله م�سرور�ً، ومنهم �لَّذين يدخلون 

���ة بغي���ر ح�ساب، الأنَّهم لم يتلّب�سو� من �أمر �لدني���ا ب�سيء، و�إنَّما �لح�ساب هناك  �لجنَّ

عل���ى م���ن تلبَّ����س هاهنا، ومنه���م من يحا�س���ب على �لنقي���ر و�لقطمي���ر، وي�سير �إلى 

ع���ذ�ب �ل�سعي���ر، ومنه���م �أئّمة �لكفر وق���ادة �ل�سالل، فاأولئك ال يقي���م لهم وزناً، وال 

يعب���اأ به���م، الأنَّهم لم يعب���اأو� باأمره ونهي���ه، فهم في جهنَّم خال���دون، تلفح وجوههم 

.(1(
�لنَّار، وهم فيها كالحون«

ويح���ّدد الإمام محّمد الباقر Q �شبب التاأّخر في الح�شاب يوم القيامة بالدّقة 

اّلت���ي يكون فيها الح�شاب، حيث ُرِوَي عنه Q: »�إنَّما يد�ّق �هلل �لعباد في �لح�ساب 

.
(2(

يوم �لقيامة على قدر ما �آتاهم من �لعقول في �لدنيا«

: »ثالث من كنَّ فيه حا�سبه �هلل ح�ساباً 
P

وورد ف����ي حديث عن الر�شول الأكرم 

ي�سير�ً، و�أدخله �لجنَّة برحمته، قالو�: وما هي يا ر�سول �هلل؟ قال P: تعطي من 

.
(3(

حرمك وت�سل من قطعك، وتعفو عّمن ظلمك«

وي�شتف���اد م����ن بع�س الرواي���ات اأي�شًا اأنَّ )ح�ش���ن الخلق( يخّفف م���ن ح�شاب يوم 

القيامة، فقد ُرِوَي اأنَّ اأمير الموؤمنين Q قال لنوف: »يا نوف �سل رحمك يزد �هلل 

.
(4(

في عمرك، وح�ّسن خلقك يخّفف �هلل ح�سابك«

)1)   بحار الأنوار، ج 90، �س 105.
)2)  الكافي، ج 1، �س 11.
)3)   م. ن. ج 7، �س 96.

)4)   بحار الأنوار، ج 68، �س 383.
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 :R ار بال ح�شاب، فهم اأهل ال�شرك. فعن الإمام علّي بن الح�شين ا من يدخل النَّ فاأمَّ

.
(1(

»�إنَّ �أهل �ل�سرك ال تن�سب لهم �لمو�زين، وَن�سُر �لدو�وين الأهل �الإ�سالم«

ون��ش�ت�ف�ي���د م���ن مجم���وع الرواي���ات، وحّت���ى الإ�شارات ال���واردة في بع����س الآيات 

القراآني���ة، اأنَّ ح�شاب يوم القيامة ح�شاب دقي���ق للغاية في حديث عن الإمام ال�شادق 

���ه ق���ال لرجل: »يا فالن م�ال���ك والأخيك؟ قال: جعلت ف���د�ك كان لي عليه  Q اأنَّ

 ح���قٌّ فا�ستق�سي���ت من���ه حّق���ي، ق���ال �أب���و عب���د �هلل Q: �أخبرن���ي ع����ن ق���ول �هلل 

{ڄ ڃ ڃ})2)، �أتر�ه���م خاف���و� �أن يج���ور عليه���م �أو يظلمه���م؟ ال و�هلل 

.
(3(

ة« خافو� �ال�ستق�ساء و�لمد�قَّ

المسائل الّتي يُسأل عنها يوم القيامة

.
(4(

قال تعالى: {مب     ىب يب        جت حت       خت مت}

وعن اأمير الموؤمنين Q في خطبة اأوائل خالفته: »�إّتقو� �هلل في عباده وبالده 

 .
(5(

فاإنَّكم م�سوؤولون حّتى عن �لبقاع و�لبهائم«

ومّما ُي�شاأل عنه الإن�شان يوم القيامة:

 1 1:R العمر والمال وحّب اأهل البيت

: »ال تزول قدما عبد ي���وم �لقيامة حّتى ُي�ساأل عن 
P

فق���د ُرِوَي ع���ن ر�شول اهلل 

�أرب���ع: ع���ن عم���ره فيما �أفناه. و�سبابه فيم���ا �أباله، وعن ماله من �أي���ن ك�سبه، وفيما 

 .
(6(

�أنفقه، وعن حبِّنا �أهل �لبيت«

)1)   بحار الأنوار، ج 7، �س 250.
)2)   �شورة الرعد، الآية: 21.

)3)   و�شائل ال�شيعة، ج 18، �س 349.
)4)   �شورة الن�شاء، الآية: 86.

)5)   نهج البالغة، خطبة: 176.
)6)   بحار الأنوار، ج 7، �س 258.
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ال�صالة: 12 

فع���ن الإمام الباقر Q: »�إنَّ �أّول ما ُيحا�سب به �لعبد �ل�سالة، فان ُقبِلت ُقِبل 

.
(1(

ما �سو�ها«

الحوا�ّس وا�صتعمالها: 13 

ق���ال �شبحانه وتعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ   

. وق���د مرَّ الكالم عل���ى اأّنها ت�شهد على �شاحبها بما فعله 
(2(

ی ی         ی ی}
بها، اإن خيرًا فخيرًا واإن �شرًا ف�شرًا.

الَدْين: 14 

ين  ففي الرواية عن اأحد ال�شادقين Q، قال: »يوؤتى يوم �لقيامة ب�ساحب �لدَّ

ي���ن... و�إن لم تكن له  ي�سك���و �لوح�س���ة، فاإن كانت ل���ه ح�سنات �أخَذ منها ل�ساحب �لدَّ

.
(3(

ين« لقي عليه من �سيِّئات �ساحب �لدَّ
ُ
ح�سنات �أ

الحقوق والمظالم: 15 

: »�أتدرون م���ا �لمفل�س؟ قال���و�: �لمفل����س فينا من ال 
P

فع���ن الر�شول الأك���رم 

دره���م ل���ه وال مت���اع عنده. فقال �لر�سول P: كاّل، �لمفل����س من ياأتي يوم �لقيامة 

ب�سالة و�سيام وزكاة، وياأتي وقد �ستم هذ� وقذف هذ� و�أكل مال هذ� و�سفك دم هذ� 

و�سرب هذ�، فيعطي هذ� من ح�سناته وهذ� من ح�سناته، فاإن فنيت ح�سناته قبل �أن 

.
(4(

يق�سي ما عليه �أخذ من خطاياهم فُطرحت عليه ثّم ُطرح في �لنَّار«

 

)1)  الكافي، ج 3، �س 268.
)2)   �شورة الإ�شراء، الآية: 36.

)3)   بحار الأنوار، ج 7، �س 274.
)4)   م. ن، ج69، �س6.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

ي���وم القيام���ة يوم جليل خطبه، عظيم خطره، بل هو اليوم اّلذي لي�س قبله مثله ول 1 1

بعده مثله، وكّل ما فيه ظاهٌر ومنك�شف.

ة 1 2 ف���ي ذلك اليوم الم�شهود تق���ام محكمة العدل الإلهية اّلتي يق�ش���ي فيها رّب العزَّ

�شبحانه بين خلقه وعباده.

ار الأر�س وال�شماء، تباركت اأ�شماوؤه، وعظمت 1 3 اأّما الحاكم: فهو اهلل جلَّ جالله، جبَّ

ّر واأخفى، اّلذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي ال�شدور. �شفاته، اّلذي يعلم ال�شِّ

من خ�شائ�س الحكم الإلهّي في يوم القيامة:1 4

العدل المطلق. اأ. 

ل محاباة ول اأن�شاب تنفع. ب. 

حكمه ل يقبل النق�س. ج. 

واأّما ال�شهود فهم كثٌر، فال مكان لالإنكار والكذب والمراوغة.1 5

المتَّه���م ه���و الإن�شان اّلذي خلقه اهلل بيده، واأ�شجد ل���ه المالئكة، وكّرمه على كثير 1 6

مّمن خلق.

ا�س ل 1 7  واأهل البيت R ف���ي اأ�شناٍف من النَّ
P

وردت رواي���ات الر�شول الأكرم 

ار دون ح�شاب  ة بغير ح�ش���اب، وبع�س يدخل النَّ يحا�شب���ون، فمنهم من يدخل الجنَّ

ار بال ح�شاب فهم اأهل ال�شرك. ا من يدخل النَّ ول ميزان، فاأمَّ

8 1 ،R ا ي�ش���األ عنه الإن�ش���ان يوم القيام���ة: العمر والم���ال وحّب اأه���ل البيت��� ممَّ

ْين، والحقوق والمظالم. وال�شالة، والحوا�ّس وا�شتعمالها، والدَّ
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ما المراد من محكمة الآخرة؟ 1-

من هم ال�شهود في هذه المحاكمة؟ 2-

ز محكمة الآخرة عن محاكم الدنيا؟ 3- ما يميِّ

اأين تقع اأر�س المحكمة؟ وما هي �شفتها؟ 4-

ْث عن �شفة يوم الح�شاب؟ 5- تحدَّ

ة في الح�شاب؟ 6- ما المراد بالمداقَّ

ما هي الأمور اّلتي يحا�شب عليها الإن�شان يوم القيامة؟ 7-
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للمطالعة

ف���ي كتاب كتبه اأمير الموؤمنين �شلوات اهلل و�شالمه عليه اإلى اأهل م�شر مع محّمد 

بن اأبي بكر:

... ي���ا عب���اد اهلل! اإنَّ بع���د البعث ما هو اأ�ش���ّد من القبر، يوم ي�شي���ب فيه ال�شغير، 

ا اأر�شعت، يوم عبو�س  وي�شكر فيه الكبير، وي�شقط فيه الجنين، وتذهل كلُّ مر�شعة عمَّ

قمطري���ر، يوم كان �شّره م�شتطيرًا، اإنَّ فزع ذلك اليوم ليرهب المالئكة اّلذين ل ذنب 

له���م، وترع���د منه ال�شبع ال�شداد، والجب���ال الأوتاد، والأر�س المه���اد، وتن�شقُّ ال�شماء 

فه���ي يومئذ واهية، وتتغّير فكاأَنَّها وردة كالدهان، وتك���ون الجبال �شرابًا مهياًل بعدما 

كان���ت �شّمًا �شالب���ًا، وينفخ في ال�شور فيفزع من في ال�شم���اوات والأر�س اإّل من �شاء 

اهلل، فكي���ف م���ن ع�شى بال�شمع والب�ش���ر والل�شان واليد والرجل والف���رج والبطن اإن 

ل���م يغفر اهلل له ويرحم���ه من ذلك اليوم؟ لأنَّه ي�شير اإلى غي���ره اإلى نار قعرها بعيد، 

وحّره���ا �شديد، و�شرابها �شديد، وعذابها جدي���د، ومقامها حديد، ل يغيَّر عذابها ول 

 .(1(
يموت �شاكنها، دار لي�س فيها رحمة، ول ُت�شمع لأهلها دعوة

)1)    بحار الأنوار، ج7، �س103.
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أهداف الدرس

�أن يتعّرف �لطالب �إلى �لجّنة، و�سفها �لعام، خ�سائ�س نعيمها،  1-

درجاتها، �أنو�عها، غرفها.

�أن يتعّرف �إلى جهّنم، �أو�سافها، �أبو�بها ودركاتها، �أنو�ع عذ�بها. 2-

الدرس العشرون

  الجّنة والنار
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معنى الجنَّة

المعنى اللغوّي: فهي بمعنى الب�شتان، والمكان الَّذي فيه زرع وثمار واأ�شجار، تواري 

ها اهلل تعالى  ا في الم�شطلح ال�شرعّي، فاإنَّها الدار اّلتي اأعدَّ من �شار فيها وت�شتره، اأمَّ

لثواب الموؤمنين في الآخرة.

الوصف العام للجنَّة

���ة فيها ما ل عي���ن راأت، ول اأذن �شمعت، ول خطر عل���ى قلب ب�شر، ولأنَّها  لأنَّ الجنَّ

 ،
(1(

كما قال تعال���ى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ           ھ}

ل���ذا ف���اإنَّ اهلل تعالى ل ي�شف الجّن���ة بما هو واقعها، واإنَّما ي�شفه���ا على نحو التقريب 

: {ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  ڀ ڀڀ  ڀ ٺ  فيقول عزَّ وجلَّ

 .
(2(

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ}
ويقول ف���ي اآية اأخ���رى: {ڎ ڎ      ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ 

ۀ           ۀ   ڻ  ڻ  ڻڻ   ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گ   گ  گ 
.

(3(
ہ ہ  ہ ہھ ھ           ھ ھ    ے  ے          ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}

)1)   �شورة ال�شجدة، الآية: 17.
)2)   �شورة الرعد، الآية: 35.
)3)   �شورة محمد، الآية: 15.
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فاهلل تعالى ي�شرب لنا المثل فقط، لأنَّ الألفاظ اّلتي نتخاطب بها نحن قد و�شعت 

لمعاٍن نعرفها، واإذا كانت في الجّنة اأ�شياء لم ترها عين ولم ت�شمعها اأذن، ولم تخطر 

عل���ى ب���ال ب�شر، فمن الممكن اأن نقول اإنَّه ل توجد األفاظ عندنا توؤّدي معنى ما هناك، 

وبهذا نعرف اأنَّ هناك فارقًا بين »مثل �لجنَّة« وبين »�لجنَّة«.

وهنا يتجلَّى عجز اللغة عن اأن توَجد فيها األفاٌظ تعّبر عن معنى ما هو موجود في الجّنة، 

ة. ا لم يَر الجنَّ فال اأحد فينا يعلم ما هي الأ�شياء الموجودة في الجنة ما دام اأحد منَّ

ال تفنى وال تبيد

، قال  ���ة ل تفن���ى ول تبيد، والدليل على هذا ظاهر في كت���اب اهلل عزَّ وجلَّ اإنَّ الجنَّ

، وقال �شبحان���ه: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
(1(

تعال���ى عن الجّن���ة: {حت خت مت}

ة:  ، وقال تعالى عن فاكهة الجنَّ
(3(

: {ڀ ٺ ٺٺ} ، وقال عزَّ وجلَّ
(2(

ڭ ٍ}
 .

(4(
{ڳ ڱ ڱ    ڱ}

نعيم محض

���ة نعيم مح�س، ف���ال يعتريها ما في الدنيا من الك���دورة وال�شقاء، فالمياه  اإنَّ الجنَّ

ف���ي الدنيا عندما تجري، تكون حلوة ورائقة و�شافي���ة، واإن ركدت فهي تاأ�شن وتف�شد. 

ه���ا تكون اأنهارًا  ولذل���ك يو�شح لن���ا الحقُّ �شبحانه اأنَّ المياه ف���ي الجنة غير اآ�شنة، واأنَّ

رها. وكذلك فاإنَّ اللبن اإذا بقي لمّدة طويلة، يتغيَّر طعمه،  منزوع���ًا من مياهها ما يكدِّ

ولذلك ي�شرب لهم المثل بوجود اأنهار من لبن لم يتغيَّر طعمه.

ى، وبذلك يقّدم لنا خير ما كّنا  واأي�ش���ًا ي�شرب المثل بوج���ود اأنهار من ع�شٍل م�شفَّ

ره.  نحبه من ع�شل الدنيا، ولكن دون ما يكدِّ

)1)   �شورة هود، الآية: 108.
)2)   �شورة �س، الآية: 54.

)3)   �شورة الرعد، الآية: 35.
)4)   �شورة الواقعة، الآية: 32.
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ه���ا خمٌر تختلف عن خمِر  ويو�ش���ح �شبحانه اأي�شًا اأنَّ ف���ي الجنة اأنهارًا من خمر، ولكنَّ

الدني���ا، فه���ي ل توؤّثر عل���ى التكوين الع�ش���وّي للعقل، كم���ا اأنَّ خمر الدنيا لي����س فيها لّذة 

لل�شاربين، لأنَّها من كحول يكوي الفم ويل�شعه. ويقول الحقُّ �شبحانه عن خمر اأنهار الجّنة: 

{ې ې ى  ى ائ ائ      ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ 

. اأي اأنَّه �شبحانه ينفي عن خمر 
(1(

ۈئ  ېئ   ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ   ی ی ی }
ة كّل المكّدرات اّلتي ت�شوب خمر الدنيا.  اأنهار الجنَّ

أبواب الجّنة
 عن اأب���واب الجّنة، ومن ذلك ما 

P
تحّدث���ت الروايات ال�شريفة ع���ن اأهل البيت 

 :Q عن اأبيه، عن جده، عن اأمير الموؤمنين علّي ،Q ُرِوَي عن الإمام ال�شادق

يقون، وباٌب يدخل منه  »�إنَّ للجّنة ثمانية �أبو�ب: باٌب يدخل منه �لنبّيون و�ل�سدِّ

�ل�سهد�ء و�ل�سالحون، وخم�سة �أبو�ب يدخل منها �سيعتنا ومحّبونا)2).

وُرِوَي عن الإم���ام الباقر Q اأنَّه قال: »�أح�سنو� �لظّن باهلل، و�علمو� �أنَّ للجّنة 

.
(3(

ثمانية �أبو�ب، عر�س كّل باب منها م�سيرة �أربعين �سنة«

درجات الجنَّة وأنواعها
���ة درجات بع�شها فوق بع�س، واأهلها متفا�شل���ون فيها بح�شب منازلهم فيها،  للجنَّ

.
(4(

قال اهلل تعالى: {حب خب  مب ىب  يب جت  حت خت مت ىت}

ويق���ول �شبحات���ه وتعال���ى ف���ي اآي���ة اأخ���رى: {ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌڌ 

.
(5(

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}

)1)   �شورة ال�شافات، الآيات: 43 � 47.
)2)   بحار الأنوار، ج 8، �س 39.

)3)   بحار الأنوار، ج 8، �س 131.
)4)   �شورة طه، الآية: 75.

)5)   �شورة الإ�شراء، الآية: 21.
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أنواع الجنَّة
ات نعيم..  ات ع���دن، وجنَّ ات الفردو����س، وجنَّ ���ات نف�شه���ا متنوع���ة، فهناك جنَّ والجنَّ

���ة الماأوى، وهناك عليُّون اّل���ذي هو اأعلى واأف�شل  وهن���اك دار الخل���د، ودار ال�شالم، وجنَّ

ات. الجنَّ

طعام أهل الجّنة وشرابهم

ة، فه���و كما قال اهلل تعالى: { ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  اأّم���ا طعام اأهل الجنَّ

.
(1(

ٹ ٹ ٹ}
ها تختلف  ���ة تحتوي عل���ى جميع ثمار وفواك���ه الدنيا من حيث ال�ش���كل، ولكنَّ فالجنَّ

تمام���ًا عم���ا في الدنيا م���ن حيث طعمها. وقد ُذك���ر من ثمار الجّنة التي���ن - العنب - 

الرّمان - الطلح )الموز( والبلح )النخيل( وال�شدر)النبق( وجميع ما خلق اهلل تبارك 

وتعالى لأهل الدنيا من ثمار.

وفواك���ه الجّنة وثمارها في متناول اأيادي اأهل الجن���ة، واأّنى �شاءوا، فما اأن ي�شتهي 

الموؤم���ن فاكهة ما حّتى يهبط اإليه غ�شنها وتقت���رب الثمرة المطلوبة من فمه، فهو ل 

يحتاج اإلى النطق والإف�شاح عن حاجته اأو رغبته اأبدًا كما قال تعالى {ڱ ں 

، ومعن���ى كلم���ة )دان( هو قري���ب، وهي م�شتّقة من الدنّو، ف���اإنَّ ثمار الجنتين 
(2(

ں}
وفواكههما قد دنت اإلى الموؤمن واأ�شحت في متناول يده وعند رغبته.

أنهار الجنَّة وعيونها

الأنه���ار والعيون مطلب لراحة النف�س في الدني���ا على ما فيها من مكّدرات، فكيف 

اإذا كان���ت اأ�شن���اف هذه الأنه���ار مما ل عي���ن راأت مثلها ول خطرت عل���ى قلب ب�شر؟ 

وق���د تكّرر في الق���راآن الكريم في ع���ّدة موا�شع قوله تعال���ى {پ  پ ڀ ڀ 

)1) �شورة الواقعة، الآية: 20-21
)2)   �شورة الرحمان، الآية: 54.
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.
(1(

ڀڀ}
وه���ذا يدّل عل���ى اأنَّها اأنهاٌر حقيقية، واأنَّها جارية ل واقف���ة، واأنَّها تحت ق�شورهم، 

 : وقد ذكر تعالى في اآية واحدة اأربعة اأجنا�س من الأنهار، قال عزَّ وجلَّ

ڳ     گ   گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ       {ڎ    

ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻڻ   ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ 
.

(2(
ہ  ہ ہھ...}

وقد نفى تعالى عن كلِّ واحٍد منها الآّفات اّلتي تعر�س لها في الدنيا، فاآّفة الماء اأن 

ياأ�ش���ن من طول مكثه، واآفة اللبن اأن يتغّير طعمه ال���ى الحمو�شة، واآّفة الخمر كراهة 

مذاقه المنافي للّذة �شربها، واآّفة الع�شل عدم ت�شفيته.

النعم الروحيَّة

ات ونعم روحيَّة كانت  اإ�شاف���ة اإلى كلِّ ما ذكر من الملّذات الج�شمانية، فهناك ملذَّ

 واآله الأطهار 
P

في الدنيا اأماًل واأمنية للموؤمنين، وهي لقاء ر�شول اهلل الأكرم محّمد 

 اإذ يقول لأمير 
P

R، ومجاورته���م والّت�ش���ال به���م، كما روي ع���ن ر�ش���ول اهلل 

���ك على �لحو�س خليفتي،  ���ك �أّول من يرد عليَّ �لحو�س، و�إنَّ الموؤمني���ن Q: »و�إنَّ

و�إنَّك �أّول من ُيك�سى معي، و�إنَّك �أّول د�خل �لجنَّة من �أّمتي، و�إنَّ �سيعتك على منابر 

.
(3(

ة وجوههم حولي �أ�سفع لهم، ويكونون غد�ً في �لجنَّة جير�ني« من نور مبي�سَّ

والأعظ���م م���ن كلِّ ما ذكر مكالم���ة اهلل �شبحانه وتعالى لعب���ده الموؤمن، يقول اهلل 

.
(4(

تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ}

)1)   �شورة البقرة، الآية: 25.
)2)   �شورة محمد، الآية: 15.

)3)   بحار الأنوار، ج 37، �س 272.
)4)   �شورة ي�س، الآية: 58.
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صفة جهّنم

ها اهلل لمن كفر به، ولمن اآمن به وع�شاه، وهم اّلذين األب�شوا اإيمانهم  هي داٌر اأعدَّ

بظل���م، وفيه���ا األوان من العذاب ل يطيقها هذا الإن�ش���ان ال�شعيف، وهو عذاب و�شفه 

اأمير الموؤمنين Q قائاًل: »لي�س هو َجرحاً بالُمَدى وال �سرباً بال�سياط ولكن ما 

.
(1(

ُي�ست�سَغر ذلك معه«

أسماء النار في القرآن الكريم

وردت ف���ي الق���راآن الكري���م اأو�شاف عديدة للع���ذاب اّلذي وعد ب���ه اهلل تعالى من 

خالفه وع�شاه، ومن هذه الأو�شاف:

جهنَّم:1 1 

.
(2(

{ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ}

 �صقر : 12 

.
(3(

{ڃ ڃ     ڃ ڃ چ   چ چ      چ ڇ ڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ          }

عير: 13  ال�صَّ

. وه���ذه الكلم���ة م�شتّقة من الم�شدر )�شعر( 
(4(

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ}

ة ال�شطرام، ولهذا )فال�شعير(  ار وتاأجيجها، وجاء اأي�شًا ب�معنى �شدَّ ويعني اإذكاء النَّ

ار �شديدة ال�شتعال واللهب والإحراق. يعني النَّ

)1)   نهج البالغة،  ال�شيد الر�شي،  ج 2، �س 95.
)2)   �شورة الحجر، الآيتان: 43 و44.
)3)   �شورة المدثر، الآيات: 26 � 29.

)4)   �شورة ال�شورى، الآية: 7.
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الجحيم: 14 

.
(1(

{ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې   ې ى}

الحطمة: 15 

ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  {ڦڄ 

.
(2(

ڇ ڇ   ڍ ڍ   }
وكلم���ة )الحطم���ة( �شيغ���ة مبالغة م���ن كلمة )حط���م(، بمعنى الك�ش���ر والته�شيم 

رها بع�شهم بمعنى تك�شير الأ�شياء الياب�شة. وف�شَّ

لظى: 16 

.
(3(

{ڤڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ}

ار الخال�شة. ار اأو �شعلة النَّ وكلمة )لظى( تعني في الأ�شل النَّ

الهاوية: 17 

.
(4(

{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

والهاوي���ة ماأخ���وذة ف����ي الأ�ش���ل من م���ادة )ه���وي( بمعن���ى ال�شق���وط لأنَّ الكّفار 

م من يرد فيها. والمجرمين ي�شقطون فيها. وكما تحت�شن الأم ابنها تحت�شن جهنَّ

أبواب جهنَّم ودركاتها

ة اأبوابًا، ولكن هن���اك اآية وحيدة  م اأبوابًا كم���ا للجنَّ ذك���رت بع�س الآي���ات اأنَّ لجهنَّ

ة، وهي قوله تعالى {ہ ہ  م دون ذكر لعددها في الجنَّ ذك���رت عدد اأبواب جهنَّ

)1)   �شورة النازعات، الآيات: 37 � 39.
)2)   �شورة الهمزة، الآيات: 4 � 7. 

)3)   �شورة المعارج، الآيات: 15 � 17.     
)4)   �شورة القارعة، الآيات: 8 � 11.
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.
(1(

{ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
. ي�ط�ل����ق ف���ي اللغة 

(2(
ويق���ول تعال���ى:{ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}

العربي���ة عل���ى الخط���وات ال�شاعدة نح���و الأعلى ا�ش���م )الدرجة( وعل���ى النازلة اإلى 

الأ�شفل ا�شم )الدركة(. 

أنواع العذاب في جهنَّم

ة تق�شم يوم القيامة اإلى ق�شمين،  ك�م�ا اأنَّ ال�ث�واب الإلهّي والنعم الموجودة في الجنَّ

م اأي�شًا، يق�شم هو الآخر اإلى نوعين: روحّي،  )روحية( و)م�ادي�ة(، فكذلك عذاب جهنَّ

ومادّي.

���ار في ع���ذاب دائم، ل راحة ول ن���وم، بل من عذاب اإل���ى عذاب، وهم  اإنَّ اأه���ل النَّ

عمي���ت اأب�شاره���م، واأبكمت 
ُ
ت وجوهه���م، واأ يتمّن���ون الم���وت ف���ال يموتون، ق���د ا�شودَّ

لت وجوههم بال�شواد، و�شربوا بمقامع من حديد،  األ�شنتهم، وق�شمت ظهوره���م، وبدِّ

عليه���ا مالئكة غالظ �شداد، فحزُنهم دائم فال يفرحون، ومقامهم دائم فال يبرحون 

 ،(3(
ڀ} ڀ  ڀ   پڀ   پ    پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٹ  ٿ  {ٿ   ،
(4(

ڳ} ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   {ک  

، وه���م ينادون اهلل ويدعونه 
(6(

، {ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ}
(5(

ٹ ٹ }
 .

(7(
ليخفف عنهم هذا العذاب فياأتيهم الجواب:{ڤ ڤ  ڦ    ڦ}

ُرِوَي عن اأمير الموؤمنين Q اأنَّه قال: 

)1)   �شورة الحجر، الآيتان: 43 و 44.
)2)   �شورة الن�شاء، الآية: 145.
)3)   �شورة المائدة، الآية: 37.
)4)   �شورة الن�شاء، الآية: 56.

)5)   �شورة الرحمن، الآية: 44.
)6)   �شورة الهمزة، الآيتان: 8 � 9.

)7)   �شورة الوؤمنون، الآية: 108.
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���ا �أه���ل �لمع�سية فخلِّدو� في �لنار، و�أوثق منهم �الأقد�م، وغلَّ منهم �الأيدي  »و�أمَّ

عات من  عت لهم منها مقطِّ �إل���ى �الأعناق، و�ألب�س �أج�سادهم �سر�بيل �لقط���ر�ن، وقطِّ

ه، ونار قد �طبق على �أهلها، فال يفتح عنهم �أبد�ً وال  �لنَّار، وهم في عذ�ب قد ��ستدَّ حرُّ

يدخل عليهم ريح �أبد�ً، وال ينق�سي منهم عمر �أبد�ً، �لعذ�ب �إبتد�ًء �سديد، و�لعقاب �أبد�ً 

 جديد، ال �لد�ر ز�ئلة فتفنى، وال �آجال �لقوم تق�سى، ثّم حكى ند�ء �أهل �لنَّار، فقال: 

.
(2(

{ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ})1)، قال: �أي نموت، فيقول مالك {ڤ       ڦ}«

طعام أهل النَّار وشرابهم

ة من الأطعمة  ة، ولهم األوان خا�شّ اإنَّ اأه���ل النار ياأكلون وي�شربون تمامًا كاأهل الجنَّ

ها كّلها ل تغني من جوٍع، ول تروي من ظماأ. والأ�شربة، ولكنَّ

م  واأح���د تل���ك الأطعمة )الزّقوم(، وه���ي �شجرة عظيمة مهيبة تنب���ت في قعر جهنَّ

وله���ا ثمر، قال تعال���ى {ڤ ڤ ڦ      ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

.
(3(

ڄ ڃ ڃ ڃ       ڃ}
وه���ي ا�شم لع�شب مرٍّ كري���ِه الرائحة له اأوراٌق �شغيرة، وهو ع�شب ع�شارته �شديدة 

المرارة وحاّدة الطعم، اإذا لم�س الج�شم توّرم. 

عه المجرمون  اأّما ال�شريع فهو كالزقوم، يقطع الأح�شاء من �شّدة حرارته، ول يتجرَّ

من فرط مرارته. 

. فق���د قيل: هو 
(4(

اق كم���ا قوله تعال���ى: {ې  ې ې ې} واأم���ا الغ�شَّ

القيح الغليظ المنتن.

واأّم���ا الأ�شربة الوارد ذكرها ف���ي القراآن الكريم،  يق���ول تعالى: { ڎ ڎ 

)1)   �شورة الزخرف، الآية: 77.
)2)   بحار الأنوار، ج 8، �س 292.

)3)   �شورة الدخان، الآيات: 43 � 46.
)4)   �شورة �س، الآية: 57.
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.
(1(

ڈ ڈ ژ       ژ ڑڑ ک    ک ک ک}
كم���ا اأنَّهم ي�شقون ماء يقطع الأمع���اء { ھ       ھ ھ    ے  ے          ۓ ۓ ڭ ڭ 

.
(2(

ڭ}
���ا )الغ�شلين( اّلذي ذكرته الآية ال�شريفة: {ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ  پ پ    پ پ       اأمَّ

رين واأ�شحاب اللغة   ف���اإّن ال�م�ع�روف بين المف�شِّ
(3(

ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ}
ه ي��شبه الماء اّلذي يغ�شل  ���ار، وبما اأنَّ ���ه دم ي�شبه الماء يخرج من اأبدان اأ�شحاب النَّ اأنَّ

فيه الن�شان، �ُشّمي ب� )الغ�شلين(.

لباس أهل النَّار

ار طعام و�ش���راب ففيها اأي�شًا اللبا����س. ولي�س اللبا����س لوقايتهم من  وكم���ا ف���ي النَّ

، واإنَّما هو زيادة في العذاب، ق���ال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ  الح���رِّ

، فهي ثياب من نار. 
(4(

ہ ھ    ھ  ھ ھ ے ے }
و قال تعال���ى: {ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

، والقطران هو النحا�س المذاب.
(5(

ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ}
 

)1)   �شورة الكهف، الآية: 29.
)2)   �شورة محمد، الآية: 15.

)3)   �شورة الحاقة، الآيات: 35 � 37.
)4)   �شورة الحج، الآية: 19.

)5)   �شورة اإبراهيم، الآيتان: 49 � 50.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

الآخ���رة 1 1 ف���ي  الموؤمني���ن  لث���واب  تعال���ى  اهلل  اأعّده���ا  اّلت���ي  ال���دار  ه���ي  ���ة  الجنَّ

 وفيه���ا م���ا ل عي���ن راأت ول اأذن �شمع���ت ول خط���ر عل���ى قل���ب ب�ش���ر، ق���ال تعالى: 

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ           ھ }.

���ة ل تفن���ى ول تبيد وهي نعيم مح�س، فال يعتريها ما ف���ي الدنيا من الكدورة 1 2 الجنَّ

وال�شقاء. 

���ة درجات بع�شها فوق بع�س، واأهلها متفا�شل���ون فيها بح�شب منازلهم فيها، 1 3 للجنَّ

قال اهلل تعالى: {حب خب  مب ىب  يب جت  حت خت مت ىت      }.

اإ�شافة اإلى كّل ما ذكر من الملذات الج�شمانية فهناك ملّذات ونعم روحيَّة كانت في 1 4

.R واآله الأطهار 
P

الدنيا اأماًل واأمنية وهي لقاء ر�شول اهلل الأكرم محّمد 

ها اهلل لمن كفر به، ولمن اآمن به وع�شاه، وهم اّلذين األب�شوا اإيمانهم 1 5 الناُر داٌر اأعدَّ

بظلم، وفيها األوان من العذاب ل يطيقها هذا الإن�شان ال�شعيف.

عي���ر، الجحيم، الحطمة، 1 6 ���م، �شقر، ال�شَّ م في الق���راآن الكريم؛ جهنَّ اأو�ش���اف جهنَّ

لظى، الهاوية.

م يوم القيامة اإلى ق�شمين 1 7 ة تق�شَّ ك�م�ا اأنَّ ال�ث�واب الإلهّي والنعم الموجودة في الجنَّ

م هو الآخ���ر اإلى نوعين:  م اأي�ش���ا يق�شَّ َّ���ة( فكذل���ك عذاب جهنَّ ���ة( و)م�ادي� )روحيَّ

روحّي، ومادّي.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

ة الآخرة؟ 1- بماذا تتميَّز جنان الدنيا عن جنَّ

ة؟ 2- ما هو لبا�س اأهل الجنَّ

ة؟ 3- ما هي اللذائذ المعنوية في الجنَّ

عدد بع�س اأ�شماء العذاب في الآخرة. 4-

ما هي خ�شائ�س نار جهنَّم؟ 5-

ار؟ 6- ماذا ياأكل اأهل النَّ

ار. 7- د بع�س العذاب الروحيِّ اّلذي يالقيه اأهل النَّ عدِّ

للمطالعة

ع���ن اأب���ي ب�شير ق���ال: قلت لأبي عب���د اهلل Q: جعلت فداك يا ب���ن ر�شول اهلل 

�شّوقني.

فق���ال Q: يا اأبا محّمد اإنَّ من اأدنى نعي���م الجّنة يوجد ريحها من م�شيرة األف 

ة من���زَلً لو نزل به اأه���ل الثقلين الجّن  ع���ام من م�شاف���ة الدنيا. واإنَّ اأدن���ى نعيم الجنَّ

والإن�س لو�شعهم طعامًا و�شرابًا ول ينق�س مّما عنده �شيء. واإنَّ اأي�شر اأهل الجّنة منزًل 

ل���و نزل ب���ه اأهل الثقلين الجّن والإن����س لو �شعهم طعامًا و�شراب���ًا ول ينق�س مّما عنده 

�شيء. واّن اأي�شر اأهل الجّنة منزلًة من يدخل الجّنة فيرفع له ثالث حدائق، فاإذا دخل 

اأدناه���ّن راأى فيه���ا م���ن الأزواج والخدم والأنهار والأثمار ما �ش���اء اهلل مما يمالأ عينه 

ق���ّرة، وقلب���ه م�شّرًة، فاإذا �شك���ر اهلل وحمده قيل له: اإرفع راأ�شك اإل���ى الحديقة الثانية 

ففيها ما لي�س في الأخرى.
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فيقول: يا ربِّ اأعطني هذه.

فيقول اهلل تعالى: اإن اأعطيتك اإيَّاها، �شاألتني غيرها.

فيقول: ربِّ هذه، هذه.

فاإذا هو دخلها �شكر اهلل وحمده.

قال: فيقال: افتحوا له باب الجّنة، ويقال له: اإرفع راأ�شك، فاإذا قد فتح له باب من 

اته: ربِّ لك الحمد  الخل���د، ويرى اأ�شعاف ما كان فيما قبل، فيقول عند ت�شاعف م�شرَّ

اّلذي ل يح�شى اإذ مننت علّي بالجنان ونجيتني من النيران. 

قال اأبو ب�شير: فبكيت، قلت له: جعلت فداك زدني.

قال: يا اأبا محّمد اإنَّ في الجّنة نهرًا في حافته جوار نابتات اإذا مرَّ الموؤمن بجارية 

اأعجبته قلعها، واأنبت اهلل مكانها اأخرى.

قلت: جعلت فداك زدني.

قال: الموؤمن يزّود ثمانمائة عذراء، واأربعة اآلف ثيِّب.

قلت: جعت فداك، ثمانمائة عذراء؟!

قال: نعم ما يفر�س فيهنَّ �شيئًا وجدها كذلك.

قلت: جعلت فداك، من اأيِّ �شيء خلقن الحور العين؟ 

ق���ال: من تربة الجّن���ة النورانيَّة، ويرى م���خ �شاقيها من وراء �شبعي���ن ُحلَّة، كبدها 

مراآته، وكبده مراآتها.

قلت: جعلت فداك، األهنَّ كالم يكّلمَن به اأهل الجّنة؟

قال: نعم. كالم يتكّلمَن به لم ي�شمع الخالئق بمثله.

قلت: ما هو؟

ق���ال: يقلن نحن الخالدات فال نموت، ونحن الناعمات فال نبو�س، ونحن الميقات 
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ف���ال نظعن، ونحن الرا�شيات فال ن�شخط، طوبى لمن خلق لنا، وطوبى لمن ُخلقنا له، 

 .
(1(

نحن اللواتي لو اأنَّ قرن اأحدانا ُعلق في جو ال�شماء لأغ�شى نوره الأب�شار

 وعن اأبي ب�شير عن اأبي عبد اهلل Q قال:

قلت له: يا ابن ر�شول اهلل خّوفني فاإنَّ قلبي قد ق�شا

 وهو 
P

فق���ال: يا اأبا محّم���د ا�شتعدَّ للحياة الطويلة، فاإنَّ جبرائيل جاء اإلى النبّي 

: يا جبرائيل 
P

قاط���ب، وق���د كان قبل ذل���ك يجيء وهو مبت�ش���م، فقال ر�ش���ول اهلل 

جئتني اليوم قاطبًا؟

ار. فقال: يا محّمد قد ُو�شعت منافخ النَّ

ار يا جبرائيل؟ فقال: وما منافخ النَّ

ار فنفخ عليها األف عام حّتى ا�شوّدت فهي  فقال: يا محّمد اإنَّ اهلل عزَّ وجّل اأمر بالنَّ

�شوداء مظلمة.

لو اأنَّ قطرًة من ال�شريع َقَطرت في �شراب اأهل الدنيا لمات اأهلها من نتنها، ولو اأنَّ حلقًة 

 و�شعت على الدنيا لذابت الدنيا من حّرها، 
ً
واحدةً من ال�شل�شلة اّلتي طولها �شبعون ذراعا

ار عّلق بين ال�شم���اء والأر�س لمات اأهل الدنيا  ول���و اأنَّ �شرباَلً م���ن �شرابيل اأهل النَّ

من ريحه.

، وبكى جبرائيل، فبعث اهلل اإليهما ملكًا، فقال لهما: اإنَّ 
P

قال: فبكى ر�شول اهلل 

ربَّكما يقرئكما ال�شالم ويقول: قد اأمنتكما اأن تذنبا ذنبًا اأعذبكما عليه.

 جبرائيل مبت�شمًا بعد ذلك. ثمَّ 
P

فقال اأبو عبد اهلل Q: فما راأى ر�شول اهلل 

م  ة والنعيم، واإنَّ جهنَّ ���ة يعّظمون الجنَّ ق���ال: اإنَّ اأهل النار يعّظمون النار واإنَّ اأهل الجنَّ

اإذا دخلوها هووا فيها م�شيرة �شبعين عامًا، فاإذا بلغوا اأعالها قمعوا بمقامع الحديد، 

)1)   تف�شير القمي، ج 2، �س 82 و83.
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واأعيدوا في دركها، فهذا حالهم، وهو قول اهلل عّز وجّل: {ۋ ۋ  ۅ ۅ 

(1(
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى}

ل جلودهم غير الجلود اّلتي كانت عليهم. ثمَّ تبدَّ

قال اأبو عبد اهلل Q: ح�شبك؟ 

.
(2(

قلت: ح�شبي، ح�شبي

)1)   �شورة الحج، الآية: 22.
)2)   تف�شير القمي، ج 2، �س 81.




