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المقّدمة

الحمد هلل اّلذي هدان� اإلى التوحيد ونّقى نفو�س���ن� من ال�سرك والترديد، الأّول 

بال بداية، والآخر بال نه�ية، اأر�س���ل الأنبي�ء R لم� فيه م�س����لح العب�د وجعل 

بحكمته وعدله الموت والمع�د. وال�سالة وال�سالم على عبده الم�سطفى ور�سوله 

المنتجب وعلى اآله الأطه�ر.

اأّم���� بع���د، فال يخفى على ذي لّب م� للم�س����ئل العق�ئدّية من اأهمّية ق�س���وى 

ل يدانيه���� ف���ي اأهمّيته���� اأّي علم اآخ���ر، لأّنه� الأ�س�����س في معرف���ة الهدف من 

الوج���ود والنظرة اإلى الكون. وب�لبن�ء عليه� تتح���ّدد القيم والمب�دئ اّلتي يجب 

اأن يرت�س���م على اأ�س��سه� ال�سلوك الإن�س�نّي. ويّت�سح بذلك �سبب اهتم�م القراآن 

ببي�ن م���� يرتبط ب�لأمور العق�ئدّية وكذلك النب���ّي والأئّمةR وكذلك الح�ل 

عن���د العلم�ء قديم���ً� وحديث�، حيث تع���ّددت وتنّوعت ت�آليفهم ف���ي العقيدة وقد 

ا�ستركت معظمه� في اأدّلة موّحدة في الم�سمون واإن اختلفت من حيث الأ�سلوب 

والط���رح.

وقد اأبدع علم�وؤن� ببي�ن الأدّلة �سواء العقلّية منه� اأم النقلّية، وذكر المت�أّخرون 

بع����س الأدّل���ة اّلتي ل���م ُتذكر عند غيرهم وق���د جرت مح�ولت - موّثقة ن�س���بّيً�- 

ل�ستح�س�ر وابتك�ر اأ�س����ليب طرح الم�س�ئل المعّقدة ب�سكل مب�ّسط؛ لي�ستفيد منه 

اأكب���ر عدد ممكن من طالب الحقيقة، وقد تّمت ال�س���تف�دة ف���ي هذا الكت�ب من 
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اأكثر من م�سدر اأو موؤلَّف على م�ستوى الم�سمون، واإن ح�فظ على خ�سو�سّيته في 

التعبي���ر والبي�ن في كثير من الأحي�ن، واإن ك�ن المعتمد في ترتيبه وبع�س اأفك�ره 

هو كت�ب »درو�س في العقيدة الإ�سالمّية« للمحّقق ال�سيخ م�سب�ح اليزدي.

ة درا�سّية  وقد جهدن� قدر الإمك�ن في تق�سيم الكت�ب اإلى درو�س ت�ستوعب ح�سّ

ك�ملة، مراعين بذلك الم�س���مون والم�س���توى، و�س���عين� لت�س���هيل الأفك�ر ال�سعبة 

والدقيقة، دون اإخالل ب�لعب�رة والم�سطلح العلمّي، لذلك ل ي�ستغني الط�لب عن 

اأ�ست�ذ ي�سّهل عليه فهم بع�س العب�ئر والم�سطلح�ت الواردة في الدرو�س.

وقد ك�ن هذا الكت�ب »بحوث في العقيدة« خطوة ث�نية بين كت�بي »درو�س في 

العقيدة« و»درا�سات عقائدّية«، وبه تكتمل دورة عق�ئدّية ك�ملة، متنّوعة الأ�سلوب 

والمنهج.

ن�س����أل اهلل �س���بح�نه وتع�لى اأن ُي�س���يف به���ذا ال�س���فر المب�رك اإل���ى المكتبة 

الإ�س���المّية م� ي�س���ّد الح�جة لدى طالب الحقيقة، كم� ن�س���كر كّل من �س�هم في 

العمل على اإخراج هذا الكت�ب اإلى حّيز النور، �س����ئلين المولى �س���بح�نه القبول، 

والحمد هلل رّب الع�لمين.
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أهداف الدرس:

الدرس األّول

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مفهوم الّدين. 1 .

اأن يمّيز بين اأنواع الروؤى الكونّية. 2 .

اأن يتعّرف اإلى اأ�سول الأدي�ن ال�سم�وية. 3 .

اأن يمّيز بين اأ�سول الدين واأ�سول المذهب. 4 .

ما هو الدين؟
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مفهوم الّدين
 بمعنى الّط�عة كم� في قوله تع�لى: { ۀ ۀ ہ 

)1(

كلم���ة الّدين في الّلغ���ة

 كم� في قوله تع�لى:{ٺ ٺ  
)3(

، و ت�أتي بمعن���ى الجزاء
)2(

ہ ہ ہ ھ}
 وفي 

)6(

 اأي ي���وم الجزاء،
)5(

وقول���ه: { ٹ ٹ ٹ ٹ}
)4(

ٺ  }
اال�صطالح معن�ه�: الإيم�ن بخ�لق الكون والإن�س�ن، وب�لأحك�م والوظ�ئف العملّية 

المالئمة لهذا الإيم�ن.

 ويتكّون الّدين بالمعنى ال�سطالحي من ركنين:

1 � العقيدة اّلتي تمّثل الأ�س��س والق�عدة ب�لّن�سبة للّدين وت�سّمى )اأ�سول الدين(.

2 � الّتع�لي���م والأح���ك�م العملّية المنبثقة من الأ�س����س العق�ئدّية والمالئمة له� 

وت�سّمى )فروع الّدين(.

)1( راجع كتب الّلغة، مثل: ت�ج العرو�س، م�ّدة: دين.

)2(  �سورة يو�سف، الآية: 76.

)3(  تف�سير الميزان، الطب�طب�ئي، ج20، �س 368.

)4( �سورة الف�تحة، الآية: 4.

)5(  �سورة الم�عون، الآية: 1.

)6( تف�سير الميزان، الطب�طب�ئي، ج20، �س 368.
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  الروؤّية الكونّية والأيديولوجية

اإّن األف����ظ الّروؤي���ة الكونّية والأيديولوجّية ا�س���تعملت في مع����ن متق�ربة، ومن 

مع�ن���ي الّروؤي���ة الكونّية اأّنه� عب����رة عن »مجموعة م���ن المعتق���دات والنظرّيات 

الكونّي���ة المتنا�س���قة ح���ول الكون والإن�س���ان بل وح���ول الوجود ب�س���ورة عاّمة«، 

ومن مع�ني الأيديولوجية اأّنه� عب�رة عن »مجموعة من الآراء الكلّية المتنا�سقة 

حول �سلوك الإن�سان واأفعاله«.

وعلى �س���وء هذي���ن المعنيين يمكن اأْن يعتب���ر الّنظ�م العق�ئ���دّي لكّل دين هو 

روؤيته ال�ّس����ملة، ونظ�م اأحك�مه العملّية الكلّية اأيديولوجّيته، ويتمّثالن في اأ�س���ول 

الّدين وفروعه.

وقد ت�س���تعمل كلم���ة الأيديولوجية اأحي�نً� ف���ي معنى ع�ّم بحيث ي�س���مل الّروؤية 

الكونّية والأحك�م العملّية معً�.

  الّروؤية الكونّية الإلهّية واملاّدّية

تنت�سر بين الّن��س الكثير من اأنواع الّروؤى الكونّية، ولكن يمكن تق�سيمه� جميعً� 

على اأ�س�����س الإيم�ن ب�لغيب واإنك�ره اإلى ق�سمين ج�معين: الّروؤية الكونّية الإلهّية، 

والّروؤية الكونّية الم�ّدّية.

وقد اأطلق على َمن يتبّنى الّروؤية الكونّية الم�ّدّية في الع�س���ور ال�ّس����بقة ا�س���م 

نديق« و»الملحد«، واأّم� في ع�س���رن� فيطلق  »الّطبيعّي« و»الّدهرّي« واأحي�نً� »الزِّ

عليه »الماّدي«. 

ماوّية واأ�صولها   الأديان ال�صّ

بح�سب الم�ستف�د من الم�س����در الإ�سالمّية ف�إّن الّدين قد لَزَم وجود الإن�س�ن 

على الأر�س، فك�ن الإن�س�ن الأّول وهو اآدم Q نبّيً� وداعيً� للّتوحيد، واأّم� �سبب 
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���رك وتطّرق البدع اإل���ى الأدي�ن فهو الجهل واّتب����ع الأهواء والمط�مع.  ظهور ال�سِّ

وت�سترك الأدي�ن الّتوحيدّية في ثالثة اأ�سول كلّية:

1 � الإيم�ن ب�هلل الواحد.

2 � الإيم�ن ب�لحي�ة الأبدّية في ع�لم الآخرة، ونيل الجزاء على العمل اإن خيرًا 

فخير واإن �سّرًا ف�سر.

3 � الإيم�ن ببعثة الأنبي�ء والّر�سل المبعوثين من اهلل تع�لى لهداية الب�سرّية اإلى 

م�سدر �سع�دته� في الّدني� والآخرة.

وهذه الأ�سول الثالثة تمّثل اإج�ب�ت ح��سمة على الأ�سئلة الّرئي�سة اّلتي يواجهه� 

كّل اإن�س����ن في �سميم ذاته وفطرته: من هو خ�لق الوجود والإن�س�ن؟ م� هي نه�ية 

الحي�ة وم�سير الب�سر؟ م� هو ال�ّسبيل لمعرفة الّنظ�م الأف�سل للحي�ة؟

وعلي���ه يعتبر الإيم����ن بوجود اهلل الواح���د »الأ�س���ل الأّول« من اأ�س���ول الّدين 

الإ�س���المّي، والإيم�ن بنبّوة نبّين� P »الأ�سل الّثاني«، والإيم�ن ب�لمع�د والحي�ة 

بعد الموت »الأ�سل الّثالث«.

  اأ�صول الّدين واأ�صول املذهب

 ،P تقّدم اأّن اأ�س���ول الإ�س���الم الأ�س�����س ثالثة: الّتوحيد، نب���ّوة الّنبّي محّمد

المع�د. وهذه الأ�سول الثالثة ت�سّمى اأ�سول الّدين، ويخرج المنكر لأّي واحد منه� 

من مّلة الم�سلمين.

وهن�ك معتقدات اأخرى ن�س����أت من تحليل ه���ذه المعتقدات وتجزئته�، اأو اأّنه� 

من لواحقه�، يمكن اأن نعتبره� من العق�ئد الأ�س���لّية اأي�س���ً� ولكن وفق ا�س���طالح 

، فمث���اًل يمكن اأن نعتب���ر الإيم�ن بوج���ود اهلل والإيم�ن بتوحي���ده والإيم�ن  خ�����سّ

بنبّوة نبّين� P من اأ�س���ول الّدين الإ�س���المّي،كم� يمكن اعتب����ر العدل � وهو من 
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، والإم�مة - وهي من لواحق  المعتق���دات المتفّرعة من الّتوحيد � اأ�س���اًل م�س���تقاّلً

الّنبّوة - اأ�ساًل اآخر  - كم� فعل علم�ء ال�سيعة-.

وف���ي الواقع ف�إّن ا�س���تعم�ل كلم���ة »الأ�سل« ف���ي مثل هذه المعتقدات خ��س���ع 

لالعتب�ر وال�سطالح.

ويمك���ن اأن نطلق »اأ�سول الّدين« على العق�ئد الم�س���تركة بي���ن جميع الأدي�ن 

ال�ّس���م�وّية دون تخ�سي�سه بدين معّين، اأمث�ل الأ�س���ول الّثالثة )الّتوحيد، الّنبّوة 

ة بدين م�  الع�ّمة، المع�د(، اأّم� لو اأ�س���فن� اإليه� بع�س الأ�س���ول الأخرى المخت�سّ

فنطلق عليه� »اأ�سول الّدين الخا�ّس« ك�لإ�سالمّي مثاًل، وكذلك اإذا اأ�سفن� اإليه� 

���ة بمذه���ب معّين اأو فرقة معّينة نطل���ق عليه� »اأ�سول  بع�س المعتقدات المخت�سّ

الّدين والمذهب«.

خال�صة الدر�س

ين لغة بمعنى الطاعة والنقياد، وا�سطالحاً: الإيم�ن ب�لخ�لق وب�لأحك�م  � الدِّ

والوظ�ئف العملّية المالئمة لهذا الإيم�ن.

� الروؤية الكونّية هي: مجموعة من المعتقدات والنظرّي�ت حول الوجود ب�سكل 

ع�م. 

� الأيديولوجية هي: مجموعة اآراء كلّية متن��س���قة حول �س���لوك الإن�س�ن. وقد 

ت�ستعمل في معنى الروؤية الكونّية.

ثّم اإّن هن�ك روؤيتين كونيتين اإلهّية وم�ّدية.

� اأ�سول الأديان ال�سماوّية: 

1� الإيمان باهلل الواحد.
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2� الإيمان بالنبّوة.

3� الإيمان بالآخرة.

�سيف اإلى هذه الثالثة 
ُ
� اأ�سول الإ�سالم ثالثة: التوحيد والنبّوة والمع�د، واإذا اأ

اأ�سول اأخرى ُيطلق عليه� اأ�سول المذهب، ك�لعدالة والإم�مة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ماذا تعني كلمة الّدين في اللغة، وال�سطالح؟

2� ما هو معنى الّروؤية الكونّية، والأيديولوجّية؟

3� ما هي اأ�سول الأديان ال�سماوّية؟

4� ما هو الفرق بين اأ�سول الّدين، واأ�سول المذهب؟
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أهداف الدرس:

اأن  يتعّرف الط�لب اإلى الدوافع الع�ّمة للبحث عن الدين. 1 .

اأن يدرك غريزة حّب ال�ستطالع. 2 .

اأن يدرك غريزة حّب الكم�ل. 3 .

الدرس الثاني

البحث عن الدين
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اإّن كّل اإن�س����ن ع�ق���ل ل يق���دم على عمل اإّل لغ�ية ت�س���ّكل الّداف���ع والمحّرك له 

ب�تج�ه الفعل � وهذا اإدراك وجدانّي � فعندم� ي�سعى الإن�س�ن مثاًل لتح�سيل الّطع�م 

ع ح�س���وله، وقد اأودع اهلل تع�لى في الإن�س����ن جملة من  فدافعه الجوع فعاًل اأو توقُّ

الّدوافع الفطرّية � نف�سّية وقلبّية ك�نت اأو عقلّية � ت�سّكل الأ�س��س لحركته في الحي�ة 

الدني�، وهن� ي�أتي �س���وؤال وهو: م� هي الّدوافع الك�منة في الإن�س�ن واّلتي يجب اأن 

تحّرك���ه للبحث عن الّدي���ن اأي للبحث عن وجود اهلل وم� يتعّلق به وم� يترّتب عليه 

من اأ�سئلة اأخرى، ينبغي ال�ّسعي لتح�سيل الإج�بة عليه�.

والجواب: اإّن اهلل تع�لى قد اأودع في داخل الإن�س�ن جملة من الّدوافع الع�ّمة؛ 

اّلت���ي تدفعه للبحث عن مجموعة مهّمة من الم�س����ئل بم� فيه� البحث عن الّدين، 

ب�لإ�س�فة لدافع خ��ّس ب�لبحث عن الّدين.

الّدوافع العاّمة

الأّول: غريزة حّب االستطالع

من الخ�س����ئ�س النف�س���ّية الإن�س����نّية، هي وج���ود دافع فطرّي لدي���ه لمعرفة 
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الحق�ئ���ق والّط���الع على الواقعّي�ت، وه���و المعّبر عنه »بحّب ال�ستط���الع« اّلذي 

ل وطرح الّت�س�وؤلت، في مح�ولٍة للبحث عن الحق�ئق  يدفع الإن�س�ن للتفكير والت�أمُّ

بم� فيه� الّدين الحّق.

وم���ن ه���ذه الّت�ساوؤلت: هل هن����ك وجود لموجود غير مح�س���و�س وغيبي غير 

م����ّدّي؟ واإذا ك�ن ل���ه وج���ود فهل هن�ك عالق���ة بين ع�لم الغي���ب والع�لم الم�ّدّي 

المح�س���و�س؟ واإذا ك�نت هن�ك عالق���ة، فهل هن�ك موجود غير مح�س���و�س خ�لق 

للع�لم الم�ّدّي؟ وهل ينح�س���ر وجود الإن�س����ن بهذا البدن الم����ّدّي؟ وهل تتحّدد 

حي�ت���ه بهذه الحي����ة الّدنيوّية؟ اأم اأّن هن�ك حي�ة اأخ���رى؟ واإذا ك�نت هن�ك حي�ة 

اأخرى، فهل هن�ك عالقة وارتب�ط بين الحي�ة الّدني� والحي�ة الآخرة؟ واإذا وجدت 

العالق���ة، فم� هي الّظواهر الّدنيوّية اّلتي له� ت�أثير ف���ي الأمور الأخروّية؟ وم� هو 

ال�ّس���بيل لمعرفة الّنظ�م الأكمل للحي�ة؛ الّنظ�م اّلذي يكفل �س���ع�دة الإن�س����ن في 

الّدني� والآخرة؟ وم� هي طبيعة هذا الّنظ�م؟

اإذن فغريزة حّب ال�ستطالع تمّثل الّدافع الأّول اّلذي يدفع الإن�س�ن للبحث عن 

اإج�ب�ت لهذه الأ�سئلة وغيره� من الأ�سئلة المرتبطة ب�لم�س�ئل والمع�رف الدينية 

الأ�س��سية الحّقة.

الّثاني: غريزة جلب المنفعة واألمن من الّضرر

اأّن اإر�س����ء الح�ج����ت الّطبيعّية لالإن�س����ن واإ�س���ب�ع الّدواف���ع الفطرّية لديه ل 

ة، اّلتي تجلب له الّنفع وتدفع  يتحّقق اإّل من خالل الإلم�م ببع�س المع�رف الخ��سّ

���ة اأن ت�س�عد الإن�س�ن على اإ�سب�ع  ���رر. ف�إذا اأمكن للمع�رف الدينية خ��سّ عنه ال�سّ

ح�ج�ته، وتوفير المن�فع اّلتي ين�سده�، والأمن من الم�س�ّر والأخط�ر اّلتي تتهّدده، 

ف�سيكون الّدين من المج�لت اّلتي ين�سده� الإن�س�ن بفطرته، وبذلك تكون غريزة 

���رر والخطر دافعً� اآخ���ر للبحث عن الّدين،  البح���ث عن المنفعة والأمن من ال�سّ



21

ا
ل 
 يد
ا
 ن
ا
دم
يد

���ة بعدم� �س���مع بوجود اأ�س���خ��س يدعون اإلى اهلل وم� يترّتب عليه من من�فع  خ��سّ

و�سع�دة اأبدّية، و�سرر عظيم وعق�ب دائم على فر�س ترك البحث عن اهلل تع�لى، 

والوقوع في مخ�لفة اأوامره ونواهيه، حّتى مع الجهل به� لتق�س���يره واإهم�له لهذا 

الأمر الخطير.

  �صبهة وجوابها

قد يّدعي بع�س الن��س اأّن الّدافع للبحث عن �سيء م� اإّنم� يكون محّركً� وف�عاًل 

فيم� اإذا ك�ن احتم�ل الو�س���ول اإلى نتيجة قوّيً� وع�ليً�، وبم� واأّن احتم�ل الو�س���ول 

اإل���ى نتيج���ة في البح���ث عن الدّين �س���عيف جّدًا، ف���ال يكون مثل ه���ذا الحتم�ل 

محّركً�، بل ل ُيعب�أ به ول ُيلتفت اإليه عند العقالء، وعليه فمن الأف�سل بذل الجهد 

في البحث عن م�س�ئل تكون درجة الحتم�ل فيه� قوّية وموؤّثرة، كم� هو الح�ل في 

الم�س�ئل العلمّية المعتمدة على الّتجربة.

والجواب: يقع من جهتين:

اأّوًل: اإّن الأمل في مع�لجة الم�س�ئل الّدينّية واحتم�له� لي�س �سعيفً� كم� ُتوّهم، 

���ة واإّن بع�س الم�س�ئل  بل اإّن الأمل فيه� لي�س ب�أقّل من الم�س����ئل الّتجريبّية، خ��سّ

العلمّية التجريبّية تحت�ج اإلى �سنوات من الجهود الم�سنية، مع اأّن احتم�ل الو�سول 

اإل���ى نتيجة فيه� �س���عيف جّدًا، وم���ع ذلك ُتبذل الجهود دون ت���رّدد ول ملل، وهذا 

يفتح الب�ب للجهة  الّث�نية من الجواب.

ثاني���اً: اأّن الّداف���ع والمح���ّرك للبحث عن اأّي �س���يء ل يعتم���د فقط على درجة 

الحتم����ل قّوًة و�س���عفً�، بل ل بّد من مراع����ة درجة المحتمل اأي�س���ً�، وذلك؛ لأّن 

د الحتم�ل بقّوة دف���ٍع وتحريٍك ب�ّتج�ه البح���ث، وهذا م� تجده في  المحتَم���ل ُي���زوِّ

كثير من الم�س����ئل والق�س����ي�، فلو احتمل���ت قوّيً� لدرجة  80% مثاًل اأّنك اأ�س���عت 

مبلغ���ً� ب�س���يطً� من الم�ل ل يعتّد به اأثن�ء �س���يرك لياًل، ف�إّن���ك لن تبحث عنه، وم� 
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ذلك اإّل ل�سعف المحتمل مع اأّن الحتم�ل ك�ن قوّيً� وكبيرًا، بخالف م� لو احتملت 

20% اأّن���ك فقدت مبلغً� كبيرًا من الم�ل اأثن�ء �س���يرك لي���اًل، ففي مثل هذه الح�ل 

�س���تجد في نف�سك دافعً� قوّيً� للبحث عنه و�س���تبداأ ب�لبحث مب��سرة، وم� ذلك اإّل 

لأّن المحتَمل ك�ن قوّيً� وكبيرًا مهم� ك�نت درجة الحتم�ل �سعيفة وب�سيطة.

���ل: اأّن ل���كلٍّ من الحتم�ل والمحتمل دوره ف���ي التحريك والدفع نحو  والمح�سَّ

البحث، وق�سر النظر على قيمة الحتم�ل فقط مخ�لف للعقل والعقالء.

وبم� اأّن المنفعة المحتملة المترّتبة على البحث عن الّدين ل حّد له� وهي كبيرة 

وقوّية جّدًا، بحيث تكفي لدفع الإن�س����ن وتحريكه للبحث عنه�، فيجب على الع�قل 

في مثل هذه الح�ل اأْن يبحث عن م�س�ئل الّدين ويبذل الجهد في �سبيل تح�سيله�، 

ته� اّلتي تفوق بدرج�ت قيمة المحَتمل في اأيِّ م�س�ألة علمّية تجريبّية. لأهّميَّ

هذا كّله لو �سّلمن� اأّن درجة الحتم�ل �سعيفة، فكيف والح�ل اأّن هذا الحتم�ل 

قوّي اأي�سً�.

الّثالث: لزوم شكر المنعم

ع���م اّلتي تواكب  وه���ذا الّدافع هو م���ن الّدوافع العقلّية الفطرّي���ة؛ حيث اإّن النِّ

الحي�ة الإن�س����نّية كّله� واّلتي ل ي�س���ع اأحدًا اإنك�ره� هي م���ن الكثرة بحيث ل تبلغ 

حّد الإح�س�ء، ومن ج�نب اآخر ف�إّن العقل الفطرّي يحكم بلزوم �سكر المنعم على 

، ول يتحّقق �س���كر المنعم الحقيقّي - 
)1(

نعمه {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}

وهو اهلل تع�لى - اإّل بمعرفته، ول تتحّقق المعرفة اإّل ب�لبحث عنه وال�ستدلل على 

���كر الواجب ومقّدمة  وجوده تع�لى وعليه يجب البحث عن الّدين؛ لأّنه مقّدمة لل�سُّ

الواجب واجبة بحكم العقل.

)1( �سورة الرحمن، الآية: 60.
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الرابع: غريزة حّب الكمال

من جملة الم�س����ئل اّلتي ينبغي اأن ت�س���ّكل ح�فزًا ودافعً� لالإن�س����ن للبحث عن 

المبداأ وم� يرتبط به من �سف�ت  واأفع�ل، هو م� ُفطرت عليه النف�س الإن�س�نّية؛ وهو 

حّب الكم�ل، »فاإّن الإن�سان موجود باحث عن الكمال بفطرته«، ولكي ل ينحرف 

هذا الدافع عن م�س����ره ال�س���حيح، ك�ن ل بّد من معرفة »اأّن الكمال الإن�سانّي ل 

يتحّق���ق اإّل م���ن خ���الل اختي���ار الإن�سان لأفعال���ه«، هذا الختي����ر  المعتمد على 

ة ب�لإن�س�ن هي اّلتي تتمّثل بكم�لته  ُحكم العقل وتوجيه�ته، لأّن الكم�لت المخت�سّ

���ل اإليه� من خالل الإرادة الواعي���ة، والختي�ر المنبثق من  الروحّي���ة، واّلتي يتو�سّ

حكم العقل.

���ل اإلى نظ�م خلقي  اإّل اأّن العقل ع�جز عن تقييم الأفع�ل وتقويمه� م� لم يتو�سّ

وقيم���ي. نح�كم الأفع�ل على اأ�س��س���ه، وه���ذا ل يتحّقق اإّل بروؤية �س���حيحة للكون 

والحي�ة وعالج م�س�ئله� وموا�سيعه� »فمعرفة اهلل و�سفاته واأفعاله هي الأ�سا�س 

لتقييم الأفعال  والحكم عليها من قبل العقل«.

وعليه ل يتمّكن الإن�س�ن من تحقيق كم�له المن�سود اإذا لم يع�لج هذه الم�س�ئل 

ويجيب على تلك الأ�سئلة.

الخام�س: فطريّة الّشعور الّديني

اإّن بع�����س علم�ء النف�س  يرون اأّن التدّين وعب�دة اهلل ظ�هرة ث�بتة � ب�س����كل من 

الأ�س����ك�ل � في كّل الأجي�ل الب�سرّية على امتداد الّت�ريخ، وهذا الّثب�ت الّدائم لهذه 

الظ�هرة دليل على فطرّيته�، ولقد �سّرح القراآن الكريم بهذا الّدافع بقوله تع�لى: 

.
)1(

{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې }

)1( �سورة الروم، الآية: 30.
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تنبيه: حول �سمولية الدافع الفطري

اإّن���ه ل يل���زم من القول ب�س���مولّية الّدافع الفط���رّي اأّن يوجد دائمً� ب�س���كل حّي 

ويقظ في جميع الأفراد، بحيث يدفع الإن�س����ن بطريقة �س���عورّية وواعّية لأهدافه 

المن�سودة، بل من الممكن اأْن يختفي هذا ال�ّسعور الفطرّي في اأعم�ق الفرد نتيجة 

العوام���ل المحيطة والّتربية غير ال�ّس���ليمة، كم� قد تنح���رف الميول والغرائز عن 

م�س����ره� الطبيعي لل�ّس���بب نف�سه. وعلى �س���وء ذلك ف�إّن للبحث عن الّدين دافعه 

الفطرّي الم�ستقّل ول نحت�ج لإثب�ت �سرورته اإلى دليل. 

خال�صة الدر�س

ين. � هن�ك دوافع فطرّية ع�ّمة تدفع للبحث عن الدِّ

وهذه الدوافع هي: 

1� غري���زة ح���ّب ال�ستط���الع: هو دافع فطرّي يدفع الإن�س����ن لمعرفة الحق�ئق 

ين. مطلقً� ومن �سمنه� الدِّ

2� غري���زة البح���ث ع���ن المنفعة والأمن من ال�سرر: فحي���ث اإّن هن�ك من�فع 

ين وعدمه� فيجب اإذن البحث عن  وم�س�ر دنيوّية واأخروّية تترّتب على معرفة الدِّ

ين لجلب المنفعة  ودراأ الم�سّرة. الدِّ

�  وقد اعُتر�س على الغريزة ال�س�بقة، ب�أّن الدافع للبحث عن �سيء اإّنم� يكون 

محّركً� اإذا ك�ن احتم�ل الو�سول اإلى نتيجة قوّيً�، وحيث اإّن احتم�ل الو�سول 

اإلى نتيجة في البحث عن الّدين �سعيف، فلي�س لهذا الدافع ف�علّية.

ين  والجواب: بعد الت�سليم بكون احتم�ل الو�سول اإلى نتيجة في البحث عن الدِّ

�س���عيفً� � وه���و لي�س كذل���ك �، اإّن التحريك ل يتوّقف على ق���ّوة الحتم�ل فقط، بل 
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ين كبيرة الم�سّرة لو  يح�س���ل اأي�س���ً� ب�س���بب قّوة المحتمل؛ فحيث اإّن م�س����ئل الدِّ

تركت وكثيرة المنفعة لو ح�سلت دني� واآخرة � جّنة اأو ن�ر � ف�لدافع موجود للبحث 

ين. عن الدِّ

ين  3� وجوب �سكر المنِعم: ول يتحّقق ال�سكر اإّل بمعرفة المنِعم، وحيث اإّن الدِّ

ين. فن� ب�لمنِعم، فيجب البحث عن الدِّ ُيعرِّ

ين هو اّلذي ُيعطي الأ�س�����س النظري ال�س���حيح  4� ح���ّب الكم���ال: وبم���� اأّن الدِّ

للعق���ل؛ ليتمّكن من الختي�ر ال�س���حيح وب�لت�لي الو�س���ول اإل���ى الكم�ل، ثبت اإذن 

ين. �سرورة البحث عن الدِّ

5� فطرّي���ة ال�سع���ور الدين���ي:  وه���و ل ي�س���ترط اأن يكون حّي���ً� ويقظً� في جميع 

الأفراد، بل قد يختفي لعوامل موؤّثرة على الفرد.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ما هو المق�سود من غريزة )حّب ال�ستطالع(؟

2� كي���ف تجي���ب م���ن يّدع���ي اأن غري���زة )البح���ث ع���ن المناف���ع 

والأمن من الم�ساّر( غير كافية لتدفع الإن�سان للبحث عن 

الّدين؟

3� كيف ن�ستدّل على لزوم البحث عن الّدين من قاعدة )وجوب 

�سكر المنعم(؟

4� م���ا هو المق�سود من فطرية ال�سعور الديني، ولماذا ل يكون 

موؤّثراً دائماً؟

5� ما هو المق�سود من غريزه)حّب الكمال(؟
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أهداف الدرس:

اأن يذكر الط�لب دليل النظ�م على وجود اهلل مع مقّدم�ته. 1 .

اأن ي�ستذكر اآية ورواية على دليل النظ�م. 2 .

الدرس الثالث

دليل النظام على وجود اهلل تعالى
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تمهيد:
لقد اأودع اهلل في الكون والإن�س����ن من الأدّلة على وجوده تع�لى م� ل يح�س���يه 

عدد، ف�لأدّلة على وجوده تع�لى بعدد اأنف��س الخالئق -كم� قيل - والعقل الب�سري 

ق����در على ال�س���تدلل على اهلل تع�لى و�س���ف�ته، والكثير من الم�س����ئل العق�ئدّية 

الأخرى اإذا لم توؤّثر عليه الأهواء وتحيط به ال�ّسبه�ت، وقد تعّددت الأدّلة وتنّوعت، 

ومع ذلك يمكن تق�سيمه� اإلى ق�سمين:

الأّول: مجموع���ة اأدّلة تعتمد على الت�أّمل في الكون والإن�س����ن وم� يكمن فيهم� 

م���ن الآث����ر والآي�ت الإلهّية، وترتك���ز هذه الأدّلة على مقّدم�ت ح�ّس���ّية، ويقع على 

راأ�سه� دليل الّنظ�م.

الّثاني: مجموعة اأدّلة تعتمد ب�س���كل اأ�س�����س على مقّدم�ت عقلّية مح�سة منه� 

الدليل المعروف ب�)دليل الإمك�ن(.

دليل الّنظام

وهو من الأّدلة ال�ّسهلة اّلتي يدركه� كّل اإن�س�ن ع�قل، لأّنه يرتكز على مقّدمتين 

م« وثانيتها  ي�س���هل اإثب�تهم�، اإحداها ح�ّس���ّية تجريبّية وهي »اإّن هذا العال���م منظَّ

م«. م يحتاج اإلى منظِّ عقليَّة بديهيَّة وهي »اإّن كّل منظَّ
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���م ولي����س ولي���د ال�سدفة   والّنتيج���ة ه���ي »اإّن ه���ذا العال���م يحت���اج اإل���ى منظِّ

العمياء«.

هذا هو دليل الّنظ�م على الإجم�ل، وتف�سيله يحت�ج اإلى:

اأ � معرفة المق�سود من الّنظام،  ب ـ وتو�سيح المقّدمات واإثباتها.

  اأ ـ املق�صود من الّنظام 

ب الواحد-ك�أجزاء  الّنظ�م هو عب�رة عن التن��س���ق الموجود بين اأجزاء المركَّ

ال�س���جرة الواح���دة- والت���وازن الح��س���ل بي���ن الموجودات-ك�لتوازن بي���ن اأنواع 

الحيوان والإن�س����ن والنب�ت والهواء- اإلخ- ب�سكل يتحّقق منه الغر�س والغ�ية من 

وجوده� وعلى اأكمل وجه.

  ب ـ مقّدمات دليل النظام

1- اإن ه���ذا العال���م منظم: ويمكن اإثب�ته� من خالل ت�أّمل الإن�س����ن الع�قل في 

هذا الوجود، ب�لم�س����هدة الح�ّسّية ت�رة، وبف�سل م� و�س���لت اإليه العلوم الّطبيعّية 

ت�رة اأخرى، ف�إّن الإن�س�ن � وب�أدنى ت�أّمل � �سيجد نظ�مً� يتحّكم في كّل موجود على 

ح���دة، ونظ�م���ً� ع�ّمً� يربط بين الموج���ودات كّله� بحيث ت���وؤّدي دوره� على اأكمل 

وجه، ويتحّقق الهدف المن�سود من وجوده�.

ة بم� تحويه من �سم�س وقمر وكواكب، عجيبة في تكوينه�،  ف�لمنظومة ال�ّسم�سيَّ

دقيقة في حرك�ته� المنتظمة، وم� يترّتب عليه�، من م�س����لح وم� يحدث ب�سببه� 

م���ن اأح���وال لزمة له�، ك�لّلي���ل والّنه�ر، والف�س���ول الأربعة وم���� يترّتب على هذا 

النتظ�م من فوائد.

وكذل���ك ع�ل���م النب�ت وهو ع�ل���م عجيب في تركيبه واأ�س���راره وفوائ���ده، اّلتي 

اكت�سف العلم حّتى الآن جزًء ب�سيطً� منه�، وم� خفي اأعظم.
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في  تفّرق  م�  يحوي  فهو  المخلوق�ت،  واأعظم  اأعجب  من  ف�إّنه  الإن�س�ن،  واأّم� 

مثيرة  بكيفّية  منّظمة  ولكّنه�  اأخرى  معّقَدة  اأجهزة  اإليه  واأ�سيف  المخلوق�ت، 

تحت  و�سع  الإن�س�ن  اأّن  ومع  واأنظمة.  واأ���س��رار  عج�ئب  من  فيه  لم�  للّده�سة، 

لوا اإلى الكثير من  مجهر البحث المرّكز في كّل جوانب وجوده، اإّل اأّنهم لم يتو�سّ

الدموّية  والّدورة  والّتنّف�سي  اله�سمّي  والجه�ز  الخالي�،  ع�لم  فمن  خ�س�ئ�سه. 

الإن�س�ن  اأجهزة  اأكثر  من  المّخ  ويبقى  الأج��ه��زة،  من  الكثير  وغيره�  والقلب 

تعقيدًا،  وله مركز القي�دة واأوامره اّلتي تحمله� الأع�س�ب اإلى اأع�س�ء البدن... 

اإلخ، ف�ل�ّسواهد الّتي تثبت الّنظ�م في الكون من اأو�سح الوا�سح�ت.

���م: وهذه المقّدمة عقلّي���ة بديهّية، يدركه�  ���م يحت���اج اإل���ى منظِّ 2- اإّن كّل منظَّ

الإن�س����ن بمجّرد الإلتف�ت اإليه�، ومن دون ح�جة اإل���ى دليل؛ ف�إّن العقل اإذا اأدرك 

الّنظ����م وم� ه���و عليه من دّق���ة وروعة في الّتقدي���ر والّتوازن والن�س���ج�م، يحكم 

مب��س���رة ب�أّن هكذا موجود يمتنع وجوده بدون ف�عل ع�لم وق�در، هو اّلذي اأوجده 

دفة، ف�لعقل اّلذي  ونّظمه، وينفي العقل اإمك�نّية وجود هكذا نظ�م عن طريق ال�سّ

يرف�س اإمك�نّية �س���دور مق�لة ب�سيطة من اإن�س����ن اأمّي لمجّرد اأّنه �سغط ع�سوائّيً� 

عل���ى اأحرف الآل���ة الك�تبة، فهو يرف�س قطعً� وب�س���كل اأو�س���ح وج���ود هذا الكون 

والّنظ�م �سدفة من دون خ�لق، وهذا الحكم يعتمد على ق�نون العّلّية الّث�بت بحكم 

العق���ل البديهي. ف�لعقل يحكم ب�لبداهة اأّن كّل معلول يحت�ج اإلى عّلة، وي�س���تحيل 

وجوده دون عّلة.

����م بح�س����ب الم�ساهدات  وبذل����ك تظه����ر الّنتيج����ة ب�س����كل جل����ّي، فالعالم منظَّ

م بح�سب البداه����ة العقلّية، اإذن فالعالم  م يحت����اج اإلى منظِّ والعل����وم، وكّل منظَّ

����م وي�ستحي����ل اأن يك����ون ولي����د ال�سدف����ة العمي����اء، وهو  يحت����اج اإل����ى خال����ق منظِّ

المطل����وب.
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فوائد دليل الّنظام

 من اأهّم الفوائد اّلتي يعطيها هذا الّدليل:

 اأّوًل:  اإّن���ه يحّرك الفطرة الإن�س����نّية ليرتقي به� اإل���ى مرتبة الوعي واللتف�ت 

بعد الن�سي�ن والغفلة.

ثاني���اً: اإّن���ه ل تقت�س���ر وظيفته عل���ى اإثب�ت وجود الخ�لق فح�س���ب ب���ل تتعّداه 

لإثب�ت بع�س �س���ف�ته ومنه� اأّنه ع�لم، ق�در؛ اإذ اإّن الّنظ�م اله�دف يجب اأن يكون 

���ق الّنظ�م خ�رجً� دليل القدرة؛ لأّن خ�س����ئ�س الفعل تدّل  موج���ُده، ع�لمً�، وتحقُّ

على خ�س�ئ�س الف�عل.

الّنظام في الكتاب والسّنة

يزخ���ر القراآن ب�لآي�ت الكريمة اّلتي تلفت الأنظ�ر اإلى م� في الكون من اأنظمة 

بديعة، نذكر منه� الآي�ت الت�لية:

.
)1(

1-  {ېئ ېئ   ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی  یی جئ حئ مئ}

.
)2(

2- {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ} 

3- {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

.
)3(

ڭۇ ۇ ۆ }
وفي كلم�ت اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب Q اإ�س�رات وا�سحة اإلى هذا 

الّدليل كقوله Q: »ولو فّكروا في عظيم القدرة وج�سيم النعمة، لَرَجعوا اإلى 

.
)4(

الطريق، وخافوا عذاب الحريق، ولكّن القلوب عليلة، والب�سائر مدخولة«

)1( �سورة الملك، الآية: 23.

)2( �سورة الموؤمنون، الآيت�ن: 13-12.

)3( �سورة ال�سجدة، الآية: 27.

)4( نهج البالغة، تحقيق محمد عبده، ج2، �س336-335.
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ل، عددًا من الأنظمة وم�  �دق Q على تلميذه المف�سَّ وقد اأملى الإم�م ال�سّ

فيه� من اأ�سرار وحكم وعج�ئب، من اأجهزة الإن�س�ن والحيوان�ت الأخرى، والطيور 

والح�س���رات، والفل���ك وم� يح�س���ل م���ن تغّي���رات، والنب�ت�ت واأ�س���رار اختالفه�، 

.
)1(

والأمرا�س واأدويته�، ثّم الموت والفن�ء

خال�صة الدر�س

اإّن العق���ل ق����در على ال�س���تدلل على وج���ود اهلل تع�ل���ى، وقد تع���ّددت الأدّلة 

وتنّوعت، وهي على نحوين:

الأّول: مجموع���ة تعتمد عل���ى الت�أّمل في الكون والإن�س����ن، وترتكز هذه الأدّلة 

على مقّدم�ت ح�ّسّية، ويقع على راأ�سه� دليل النظ�م.

الثان���ي: مجموع���ة اأدّل���ة تعتمد ب�س���كل اأ�س�����س عل���ى مقّدم�ت عقلّي���ة كدليل 

الإمك�ن. 

� يتكّون دليل النظام من مقّدمتين:

م(.  الأولى: ح�ّسّية تجريبّية وهي: )اإّن هذا الع�لم منظَّ

م(. م يحت�ج اإلى منظِّ الثانية: عقلّية بديهّية وهي: )اإّن كّل منظَّ

م(.  النتيجة هي: )اإّن هذا الع�لم يحت�ج اإلى منظِّ

يمكن اإثب�ت المقّدمة الأولى من دليل النظ�م ب�لم�س�هدة الح�ّسّية، وبف�سل   �

م� و�س���لت اإليه العل���وم الطبيعّية. ففي الكون اأمثلة ل ُتعّد ول ُتح�س���ى على 

النظ�م.

المقّدمة الث�ني���ة من دليل النظ�م مقّدمة عقلّية بديهّية، ُيدركه� الإن�س����ن   �

ل، �س38-37. )1( كت�ب التوحيد، المف�سّ
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بمج���ّرد اللتف�ت اإليه�، ف�لعق���ل يحكم ب�لبداه���ة اأّن كّل معلول يحت�ج اإلى 

عّلة، وي�ستحيل وجوده من دون عّلة.

� المق�س���ود م���ن النظام: هو عب�رة عن التن��س���ق الموجود بي���ن اأجزاء الع�َلم 

والتوازن الح��سل بين الموجودات ب�سكل يتحّقق منه الغر�س والغ�ية من وجوده� 

على اأكمل وجه.

� من اأهّم وظائف دليل النظام:

ك الفطرة الإن�س�نّية.   اأّوًل: اإّنه ُيحرِّ

ثانياً: ب�لإ�س����فة اإلى اإثب�ته وجود الخ�لق ُيثبت بع�س �س���ف�ته ومنه� اأّنه ع�لم 

ق�در.

ف���ي القراآن الكري���م والرواي�ت الكثير مم� ُيلفت الأنظ����ر اإلى م� في الكون   �

م���ن نظ�م، منه���� قوله تع�ل���ى: { ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

.
)1(

ی ی جئ حئ مئ}
وع���ن الإم�م عل���ّيQ: »ول���و فّك���روا في عظي���م الق���درة وج�س���يم النعمة، 

لرجعوا اإلى الطريق«.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ما هو معنى الّنظام المق�سود في الدليل؟

2� تحّدث باخت�سار عن مقّدمات دليل النظام.

3� بّين اأهم وظائف دليل النظام؟

4� اأذكر اآية ورواية ت�سيران اإلى دليل النظام؟

)1( �سورة الملك، الآية: 23.
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الإمك�ن. 1 .

اأن يمّيز بين الدور والت�سل�سل. 2 .

اأن ي�ستذكر دليل الإمك�ن. 3 .

الدرس الرابع

دليل اإلمكان على وجود اهلل تعالى
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تمهيد:

يعّد دليل الإمك�ن والوجوب من الأدّلة العقلّية القريبة اإلى الفهم، اإ�س����فة اإلى 

كونه محكمً�. وهو يثبت وجوب الوجود هلل تع�لى، وا�ستغن�ءه عن غيره في وجوده، 

واأّم� �سف�ته الثبوتّية وال�سلبّية فتحت�ج اإلى اأدّلة اأخرى.

الم�سطلح�ت  بع�س  بي�ن  من  اأّوًل  ُبدَّ  ل  الّدليل  هذا  بي�ن  في  ال�ّسروع  وقبل   

المرتبطة به. وذلك؛ لأنَّ فهم معنى الإمك�ن والوجوب والدو ر الت�سل�سل يعّد الركن 

الأ�س��س لفهم هذا الّدليل، وال�ستف�دة منه ب�ل�ّسكل المطلوب والمفيد.

المصطلحات الواردة في الدليل

الأّول: اإلمكان والوجوب: 

اإّن وج���ود الموجودات المتحّققة الوجود، ل ي�س���ّك به ع�قل، ويدركه الإن�س����ن 

بوجدانه من دون ح�جة اإلى دليل، وهذا الوجود ل يخلو عقاًل من اأحد احتم�لين: 

الأّول: اأْن يك���ون موجودًا بذاته وهذا يعني اأنَّه ل يحت�ج اإلى م� يوجده؛ ولذلك 

ل ي�سّح ال�سوؤال عن عّلة وجوده؛ لأّنه لي�س له عّلة ح�سب الفر�س وهو  الواجب. 
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والثاني: اأن يكون وجوده لي�س بذاته بل يحت�ج اإلى موجود اآخر يوجده، وي�سّح 

اأْن ي�س�أل عن عّلة وجوده؛ لأّنه ي�ستحيل وجوده بدون عّلة وهو  الممكن.

مثال تقريبي: لو قلت: الملح م�لح ف�إّن ثبوت الملوحة للملح، على نحو الوجوب 

فهو واجب الملوحة؛ لأّن ملوحته ذاتّية له وي�ستحيل اأْن تنفّك عنه، ف�إّن اهلل تع�لى 

اأوجده م�لحً� من البداية ل اأّنه تع�لى اأوجد �سيئً� ثّم عر�ست عليه الملوحة ولذلك 

ل ي�س���ّح ال�ّسوؤال: لم�ذا الملح م�لح، واأّم� لو قلت الّطع�م م�لح ف�إّن ثبوت الملوحة 

للّطع�م لي�س���ت ذاتّية له، بل تتوّقف على غيره وهو الملح ويمكن انفك�ك الملوحة 

عن الّطع�م. وي�سّح ال�ّسوؤال: لم�ذا الّطع�م م�لح.

 وكذلك الح�ل ب�لّن�س���بة للوجود الواجب اأو الممكن. فوجود الواجب بذاته، ل 

يحت�ج فيه اإلى غيره، اأّم� وجود الممكن فلي�س بذاته لذلك يحت�ج فيه لغيره.

الّثاني: الّدور:

 وه���و توّقف وجود الموجود الأّول على الموج���ود الث�ني، ووجود الث�ني متوّقف 

عل���ى الأّول ف���كّل منهم� عّلة لوجود الآخ���ر؛ وعليه يلزم اأْن يك���ون كّل واحد منهم� 

متقّدم���ً� لأّن���ه عّلة، و مت�أّخرًا لأّن���ه معلول، وهذا جمع بين النقي�س���ين وهو ممتنع 

ب�لبداهة. ف�لّدور ب�طل، وكّل م� يلزم منه الّدور ب�طل اأي�سً�.

الّثالث: التسلسل:

 وهو عب�رة عن توّقف الموجود الأّول على الث�ني، والث�ني على ث�لث... وهكذا 

ل اإلى نه�ية، بحيث تجتمع �سل�سلة من الموجودات الممكنة، كّل واحد منه� معلول 

لل�ّس����بق وعّلة لاّلحق، مترّتبة غير متن�هية. وهن� ُي�س����أل عن العّلة اّلتي اأف��س���ت 

الوجود على هذه ال�ّسل�س���لة الممكنة، ف�إن ك�نت العّلة ممكنة اأي�س���ً� ك�نت محت�جة 

اإلى عّلة اأي�س���ً� وهكذا  ل اإلى نه�ية، ويلزم عدم وجود الموجودات؛ ولكّن وجوده� 
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بديهي. واإن ك�نت العّلة واجبة الوجود، اأي: وجوده� ذاتي، فقد انقطعت ال�ّسل�سلة 

���فر. ف�جتم�ع  وح�س���ل المطل���وب. مث�ل: ل���و نّزلن� الموج���ود الممكن منزلة ال�سّ

الممكن�ت بمنزلة اجتم�ع اأ�س���ف�ر واّلتي مهم� تك�ثرت ل تنتج عددًا بحكم فقره� 

الذاتي؛ فال بّد له� من عدد �سحيح يحمل قيمة بذاته ليفي�س منه� على الأ�سف�ر، 

فت�سبح حينئذ ذات قيمة.

مثال تو�سيحي: 

لو اأوقف ق�ئُد الجي�س كلَّ جي�س���ه في �س���ّف اأفقي، واأ�سدر اأمرًا ب�إطالق الن�ر، 

لكّنه و�س���ع �س���رطً� واحدًا وهو: اأن ل يطلق اأحٌد الن�ر حّتى ي�س���مع من اأطلق قبله، 

ف����إن الجن���دّي الأّول ل ُيطلق الن�ر حّتى يطلق الث�ن���ي، والث�ني ل يطلق حّتى يطلق 

الث�لث، وهكذا، عنده� ل يطلق اأحٌد الن�ر. اإذًا ل بّد من وجود �سخ�س في البداية 

يطلق الن�ر من دون اأّي �س���رط ويعتمد على ذاته ب�لإطالق، وعنده� يطلق الجميع 

الن�ر.

���ل: اإّن فر�س وج���ود ممكن�ت غير متن�هية م�س���تلزم لأحد اأمرين:  المح�سّ

ق المعلول بال عّلة، واإّم� عدم وجود �س���يء في الخ�رج راأ�سً�، وكالهم�  اإّم� تحقُّ

بديه���ي البط���الن؛ ف����لأّول مخ�ل���ف لق�ن���ون العلّي���ة الع����ّم، والّث�ن���ي مخ�لف 

للوج���دان .

االستدالل بدليل اإلمكان

تق���ّدم اأّن �س���فحة الوج���ود مليئ���ة ب�لموجودات الممكن���ة الوجود بمعن���ى اأّنه� 

تحت����ج ف���ي وجوده� اإلى الغي���ر، اأي: تحت�ج اإل���ى عّلة توجده�؛ بدلي���ل اأّنه� توجد 

وتنعدم، وتتبّدل وتتغّير وهو دليل الإمك�ن؛ وعليه فوجوده� ل يخلو من الحتم�لت 

الّتالية:
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1 � اإّم���� اأّنه���� وجدت من دون عّلة، وهو ب�طل؛ لأّنه� ممكنة الوجود، ولأّن فر�س 

وجوده���� من العدم يلزمه ك���ون ف�قد الوجود يعطيه وه���و ب�طل؛ لأّن ف�قد 

ال�ّسيء ل يعطيه.

2 � واإّم� اأّن بع�س���ه� عّل���ة للبع�س الآخر، والآخر عّلة للبع����س الأّول وهو ب�طل؛ 

للزوم الّدور الب�طل ب�لّدليل اأي�سً�.

3 � واإّم���� اأّن البع�س الأّول عّلة للّث�ني، والّث�ني للّث�لث وهكذا ل اإلى نه�ية، وهذا 

ب�طل؛ للزوم الّت�سل�سل الممتنع والب�طل ب�لدليل.

4 � واإّم���� اأّن وجوده���� مف��س من موجود واجب الوج���ود بذاته غير محت�ج لأّي 

�سيء، وهو المطلوب وهذا الفر�س هو اّلذي ير�س�ه العقل ويحكم به.

 دليل اإلمكان في القرآن

لقد اأ�س����ر القراآن الكري���م اإلى مفردات هذا الّدلي���ل، ق�ل تع�لى:{ۀ ہ 

.
)1(

ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے  } 
وق�ل تع�لى: {ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

.
)2(

ڃ ڃ چ}
تنبيه:  قد يق�ل ب�أّن العتق�د بوجود عّلة غير معلولة موجودة بنف�س���ه�، من�ف 

ق بدون عّلة. للق�عدة العقلّية الق�ئلة ب�أّن الموجود ل يتحقَّ

والجواب: اإّن الق�عدة العقلّية ل تحكم على الموجود بم� هو موجود ب�أّنه يحت�ج 

اإل���ى عّلة، ب���ل الح�جة اإلى عّلة هي من لوازم الموج���ود الممكن ف�لق�عدة العقلّية 

تحكم ب�أن الموجود الممكن يحت�ج اإلى عّلة، وهذا وا�سح مّم� تقّدم.

)1( �سورة ف�طر، الآية: 15.

)2( �سورة الطور، الآيت�ن: 35- 36.
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خال�صة الدر�س

� الوجود ل يخلو عقاًل من اأحد احتمالين: 

الأّول: اأن يكون موجودًا بذاته فال يحت�ج اإلى موجد وهو )الواجب(.

الثاني: اأن يكون وجوده لي�س بذاته بل يحت�ج اإلى عّلة توجده، وهو )الممكن(.

ال���دور: هو توّقف وج���ود الأّول على الث�ني، والعك�س، ولزم���ه اأن يكون كّل واحد 

رًا لأّنه معلول، وهذا جمع بين النقي�سين وهو ب�طل.  منهم� متقّدمً� لأّنه عّلة، ومت�أخِّ

الت�سل�س���ل: ه���و توّق���ف الأّول على الث�ن���ي، والث�ني على الث�ل���ث، وهكذا ل اإلى 

نه�ي���ة، وهو ب�طل؛ لأّن فر�س وجود ممكن�ت غير متن�هية م�س���تلزم لأحد اأمرين: 

اإّم���� تحّقق المعل���ول بال عّلة، واإّم� عدم وجود �س���يء في الخ�رج راأ�س���ً�، وكالهم� 

ب�طل بديهة؛ ف�لأّول مخ�لف لق�نون العّلّية الع�ّم، والث�ني مخ�لف للوجدان.

 تقرير دليل الإمكان: بعد الت�س���ليم بوج���ود الممكن�ت، فوجوده� ل يخلو من 

الحتم�لت الت�لية:

1� اأّنه� وجدت من العدم، وهذا ب�طل؛ لأّن ف�قد ال�سيء ل يعطيه.

2� اأّن بع�سه� عّلة للبع�س الآخر، والآخر عّلة لالأّول، وهذا ب�طل للزوم الدور.

3� البع����س الأّول عّل���ة للث�ني، والث�ن���ي عّلة للث�لث، وهك���ذا ل اإلى نه�ية، وهذا 

ب�طل للزوم الت�سل�سل.

4� اأّن وجود الممكن�ت في�ٌس من موجود واجب الوجود بذاته، وهو المطلوب.

قد ُيق�ل: اإّن العتق�د بوجود عّلة غير معلولة، من�ٍف للق�عدة العقلّية الق�ئلة   �

ب�أّن الموجود ل يتحّقق بدون عّلة.

الج���واب: اإّن الق�ع���دة العقلية تقول: »اإّن الموجود الممك���ن يحتاج اإلى عّلة«، 

وب�لت�لي ف�إّن الواجب ل ت�سمله الق�عدة.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� عّرف الإمكان والوجوب، مع مثال؟

وج���ه  ه���و  وم���ا  والت�سل�س���ل،  ال���ّدور  بي���ن  الف���رق  ه���و  م���ا   �2

بطالنهما؟

3� بّين كيفية ال�ستدلل بدليل الإمكان على وجوده تعالى؟

4� ه���ل يتناف���ى الق���ول بوج���ود عّلة غي���ر معلولة مع الق���ول باأّن 

الموجود الممكن ل يتحّقق بدون عّلة، ولماذا؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف اإلى معنى ال�سف�ت ال�سلبّية. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى العّلة الموجدة ومّيزاته�.  2 .

الدرس الخامس

الصفات السلبّية
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اأخرى، بع�سه� يعتمد على اإدراك حقيقة معنى الواجب، كم� �سيّت�سح لحقً�.

تقسيم الّصفات اإللهّية

ف�ت الإلهّية اإلى ثبوتّية و�سلبّية، والّثبوتّية تنق�سم اأي�سً� اإلى ذاتّية  تنق�س���م ال�سّ

وفعلّية � و�سي�أتي الكالم عنه� في الدر�س الالحق �.

 الّصفات الّسلبّية

ف�ت  ���ف�ت ال�ّسلبّية: وهي ال�سّ �س���وف يتمحور البحث في هذا الّدر�س حول ال�سّ

اّلتي يجب تنزيه الّذات الإلهّية عن الّت�س�ف به�.

���فة في حقيقته� وواقعه� نق�س وح�جة، بحيث ل  وذلك؛ لأّنه اإّم� اأن تكون ال�سّ

يمكن اأن يت�سّور فيه� كم�ل مطلق ك�لج�سمّية مثاًل.

���فة بح���ّد ذاته� كم�ل، اإّل اأّنه قد �س����به� نوع  نق�س، نتيجة  واإّم� اأن تكون ال�سّ

ارتب�طه���� وتعّلقه� ب�لممكن����ت، لكّن العقل ق�در عل���ى اإدراك كم�له� المطلق بعد 

اإزالة الّنق�س الع�ر�س عليه�، مثل: العلم والقدرة المّت�س���ف بهم� الإن�س����ن، ف�إّنه 

ل يمكن و�س���فه تع�لى بهم� بجميع خ�س�ئ�سهم�، ب�سبب ا�ستم�لهم� على الّنق�س 



46

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

الع�ر����س عليهم� ك�لمحدودي���ة وح�جتهم� للمحّل، مع اأّنهم����  في اهلل تع�لى عين 

ف�ت ال�ّسلبّية ترجع بتم�مه� اإلى  ذاته المتع�لية كم� �س���ي�أتي. وبهذا يّت�سح اأّن ال�سّ

اأ�سل واحد، وهو �سلب النق�س والح�جة عنه� واأّنه يجب تنزيهه تع�لى عنهم�.

  الّدليل على الّتنزيه

اإّن فر�س كونه تع�لى واجب الوجود - كم� تّم الدليل عليه في الدر�س ال�س�بق- 

يعني عّدة اأمور:

 اأّوًل: اأّنه غير محت�ج في وجوده لأّي موجود اآخر؛ لأّن فر�س ح�جته اإلى الغير 

تعني اأّنه ممكن الوجود، وهو خالف فر�س وجوب وجوده.

ثانياً: اأّن الموجودات الممكنة الوجود كّله� معلولة ومحت�جة اإليه.

���ف�ت ال�ّس���لبّية  ���فتين لوازم يثبت من خالله� نفي ال�سّ  ول���كلٍّ م���ن ه�تين ال�سّ

ف�ت الّثبوتّية. بتم�مه�، بل يمكن اإثب�ت بع�س ال�سّ

واإّن المت�أّمل في معنى واجب الوجود يدرك ب�س���كل وا�سح اأّن كّل موجود �سبقه 

العدم اأو يلحقه العدم ي�ستحيل اأن يكون وجوده ذاتّيً�؛ لأّن العدم ال�ّس�بق اأو الاّلحق 

يعن���ي الح�جة اإلى الغير في وج���وده، وب�لّت�لي يعني اأّنه غي���ر واجب بل هو ممكن 

محت����ج لعّلة هي غيره، وبذلك يثبت اأّن اهلل اأزلّي اأبدّي، اأي: �س���رمدّي، ويثبت اأّن 

كّل موجود �سبقه العدم اأو يلحقه العدم ل يكون واجبً�.

  لي�س مركباً من اأجزاء

اأّوًل: م���ن ل���وازم واجب الوجود الب�س����طة، اأي عدم الّتركيب م���ن اأجزاء؛ اإذ 

كّل مرّك���ب محت�ج ومفتقر اإلى اأجزائ���ه؛ لأّن التركيب مطلقً� يتن�فى مع 

مفهوم واجب الوجود، المنّزه عن الح�جة مطلقً�.

ب  ثاني���اً: فر�س التركيب يعن���ي ق�بلّية المرّكب للّزوال والنع���دام؛ لأّن المركَّ
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ق�بل لالنق�س����م ول���و عقاًل، اإن لم ينق�س���م ف���ي الخ�رج فع���اًل، واإمك�ن 

النق�س����م يعني اإمك�ن زوال الكّل وانعدامه. وقد ت���ّم اإثب�ت عدم ق�بلّية 

الواجب للّزوال والنعدام.

 لي�س ج�صماً

وم���ن لوازم ع���دم الّتركيب يثب���ت اأّن اهلل تع�ل���ى لي�س ج�سماً، ب���ل هو موجود 

مجّرد، واإذ ثبت ا�ستح�لة كونه تع�لى ج�سمً�، تثبت ا�ستح�لة كّل م� يتوّقف تحّققه 

على الج�س���مّية، ويالزمه� مثل كونه ق�باًل للّروؤية والح�جة اإلى المك�ن، والخ�سوع 

للّزم����ن، والحرك���ة والّتحّول؛ ف�إّن جميع هذه الم�س����ئل من خ�س����ئ�س الج�س���م 

والج�سم�نّي�ت، وقد ثبت اأّنه تع�لى لي�س بج�سم.

  العّلة املوجدة

بمن��س���بة الكالم عن واجب الوجود، تجدر الإ�س����رة اإلى اأّنه يطلق على واجب 

الوجود، م�س���طلح »العّلة الموج���دة« بمعنى اأّنه تع�لى ه���و الموجد للموجودات، 

والف�عل الم�س���تقّل له�، وغير المحت�ج في وجوده واإيج�ده لأّي �سيء اآخر � كم� مّر 

� وي�س���تحيل وج���ود عّلة ف�علّية كف�علّي���ة اهلل تع�لى؛ اإذ كّل ف�عل �س���واه يحت�ج في 

ف�عليته هلل تع�لى.

 مّيزات العّلة الموجدة

وه���ي مّيزات يمكن ا�س���تخراجه� من الخ�س����ئ�س المذك���ورة لواجب الوجود 

)العّلة الموجدة(:

1- تمت����ز العّل���ة الموجدة ب�أّنه� توجد معلوله� وتخلق���ه من العدم، من دون اأن 

ينق�س من وجوده� �س���يء، واإّل َلَزَم النق�س����م والتغيير في الّذات الإلهية، 

وقد ثبت بطالنه.
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م  يقدِّ المعّلم  اأّن  وهو  المث�ل،  هذا  خالل  من  الميزة  هذه  تقريب  ويمكن   

اأّن ع�لم  اأّن ينق�س من علمه �سيء، واأقرب تعبير هو  من علمه لتالمذته دون 

ھ  ھ  ہ   } المقّد�سة  الإلهّية  ال��ّذات  تجلي�ت  من   وتجلٍّ  نور  الوجود 

معلوله  يوِجد  ل  اّل��ذي  والّطبيعي  الم�ّدي  الف�عل  بخالف  وه��ذا   ،
)1(

ھ}
من العدم، بل عّلّيته تعني تغيير �سورة المعلول الموجود مع بذل الجهد ولزوم 

الّنق�س والتغيير عليه. 

2- يج���ب اأن ت�س���تمل العّلة الموجدة عل���ى جميع كم�لت معلوله� ب�س���ورة اأتّم 

واأكم���ل؛ لأّنه� هي اّلت���ي تفي�س الوجود والكم�ل علي���ه، وهذا بخالف العلل 

المعّدة الم�ّدّية، ف�إّنه ل يلزم ا�س���تم�له� على كم�لت معلوله� لأّنه� ل ُتعطيه 

الوجود بل تقّربه وتعّده لتفي�س العّلة الموجدة الوجود عليه.

3- اأّن العّلة الموجدة يحت�ج اإليه� معلوله� في اأ�سل وجوده وفي بق�ئه وا�ستمراره، 

خالف���ً� للعّلة المعّدة اّلتي يحت�ج اإليه� معلوله� في اأ�س���ل وجوده فقط، واأّم� 

غير العّلة الموجدة من العلل الم�ّدّية فهي في الحقيقة مهّيئة ومعّدة لفي�س 

الوج���ود من العّل���ة، ل غير. وعليه فع�ل���م الوجود محت����ج ومفتقر اإلى اهلل 

تع�ل���ى دائمً� وفي كّل �س���وؤون وجوده وح�لت���ه، واإذا امتنع الخ�لق عن في�س 

�ء  الوج���ود علي���ه فهذا يعني انعدام الوج���ود. واأّم� في العلل المع���ّدة، ك�لبنَّ

�ء ويبقى المنزل بح�له. اّلذي يبني منزًل؛ قد يموت البنَّ

)1( �سورة النور، الآية: 35.
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ال�سف�ت ال�سلبّية هي ال�سف�ت اّلتي يجب تنزيه الّذات الإلهّية عن الت�س�ف   �

به�؛ وذلك حّتى ل يلزم ن�سبة النق�س والح�جة اإليه تع�لى.

اإّن واج���ب الوجود يعني اأّنه غير م�س���بوق بعدم ول يلحق���ه عدم، لأّن العدم   �

ال�س����بق والالح���ق يعن���ي الح�جة اإلى الغي���ر في وجوده؛ وه���و خالف كونه 

واجب الوجود.

وم���ن لوازم واجب الوجود اأّنه غير مرّكب؛ لأّن المرّكب محت�ج اإلى اأجزائه،   �

وينعدم ب�نعدامه�، وقد تّم اإثب�ت عدم ح�جة الواجب وعدم ق�بليته للزوال.

ومن لوازم عدم التركيب نفي الج�س���مّية عنه وم� يالزمه� من الروؤية والح�جة 

اإلى المك�ن، والخ�سوع للزم�ن، والحركة والتحّول.

من مّيزات العّلة الموجدة )واجب الوجود(:  �

1� اأّنها توجد معلولها من العدم، من دون اأن ينق�س من وجودها �سيء.

2� اأّنها ت�ستمل على جميع كمالت معلولها ب�سورة اأتّم واأكمل.

3� اأّنها عّلة حقيقّية يحتاجها معلولها وجوداً وبقاءاً وا�ستمراراً.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

فات ال�سلبّية؟ 1� ما هي ال�سّ

2� ماذا يت�سّمن م�سطلح واجب الوجود؟

فات ال�سلبّية من م�سمون واجب الوجود؟ 3� كيف ت�ستفيد ال�سّ

4� ما هي مّيزات العّلة الموجدة؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�سف�ت الثبوتية. 1 .

اأن يمّيز بين اأق�س�م ال�سف�ت الثبوتية. 2 .

اأن يعّدد بع�س ال�سف�ت الذاتية. 3 .

الدرس السادس

الصفات الّثبوتّية
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ف�ت الّثبوتّية هي كّل �سفة تثبت كم�ًل مطلقً� دون ا�ستلزامه� ن�سبة نق�س  ال�سّ

اأو تحدي���د لل���ّذات الإلهّية، فكّل �س���فة تحمل هذه الخ�س����ئ�س يج���ب اإثب�ته� هلل 

تع�لى.

فات الثبوتية اإلى ق�سمين هما: وتنق�سم ال�سّ

فات الفعلّية. فات الّذاتّية .                      2 ـ  ال�سّ 1 ـ ال�سّ

فات الّذاتّية:  1 ـ ال�سّ

وهي مف�هيم منتزعة م���ن نف�س الّذات الإلهّية بلح�ظ وجدانه� لنوع من اأنواع 

ف�ت الّذاتّية: الحي�ة، العلم، القدرة. الكم�لت، واأهّم ال�سّ

ومن خ�س�ئ�سه� اأّنه لي�س له� وجود غير وجود الّذات بل هي عين الذات، فهي 

واحد وجودًا وم�سداقً�، والختالف بينه� على م�ستوى المفهوم فقط، والختالف 

المفهومي ك�ٍف في المغ�يرة، ول يلزم منه التكثر في الذات.
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فات الفعلّية:  2 ـ ال�سّ

وه���ي مف�هيم تنتزع من نوع عالقة وارتب�ط بي���ن اهلل تع�لى ومخلوق�ته، فهي 

مف�هيم اإ�س�فّية تمّثل الّذاُت الإلهّية والمخلوق�ت طرفي الإ�س�فة فيه�، ك�لخ�لقّية 

والرازقّية وغيره�.

ول وجود عيني لفعل الخ�لقّية، ف�لموجود فعاًل هم� طرف� الإ�س�فة، اأّي: الّذات 

الإلهّية والمخلوق�ت ل غير، واأّم� )الخلق( ك� )فعل( فهو مفهوم اإ�س����في ن�س���بي 

ينتزع من مق�م الفعل ل غير.

 إثبات الّصفات الّذاتّية

ف�ت الّذاتّية دليل ع�ّم يجري فيه� جميعً�، اإ�س�فة اإلى اأّن لكّل �سفة  لإثب�ت ال�سّ

ة به� ي�أتي بي�نه�، والّدليل الع�ّم هو الق�عدة البديهّية الق�ئلة: اإّن ف�قد  اأدّلة خ��سّ

ال�ّسيء ل يعطيه، وبي�نه:

اإّن هذه المف�هيم � اأي: الحي�ة والعلم والقدرة � حينم� ت�ستخدم في المخلوق�ت، 

تعّب����ر عن كم�لته�، فيلزمه����� اإذن اأن توجد بمرتبته� الك�ملة في العّلة الموجدة؛ اإذ 

كّل كم�ل يوجد في اأّي مخلوق، فهو م�ستمّد من اهلل تع�لى؛ لأّنه العّلة الموجدة، فال 

ُبدَّ اأْن يكون اهلل تع�لى الخ�لق واجدًا له، حّتى يمكنه اإف��سته واإعط�ءه للمخلوق، ول 

يمكن لمن يخلق الحي�ة اأن يكون ف�قدًا له�، اأو لمن يفي�س العلم والقدرة للمخلوق�ت 

����ف�ت  اأن يك����ون ج�ه����اًل ع�ج����زًا؛ لأّن ف�قد ال�ّس����يء ل يعطيه. اإذن فوجود هذه ال�سّ

الكم�لّية ف����ي بع�س المخلوق�ت دليل على وجوده� في الخ�لق تع�لى، ولكن من دون 

اأن يكون فيه� نق�س اأو تحديد، اأي: اأّن اهلل تع�لى يتوّفر على الحي�ة والعلم والقدرة 

الاّلمتن�هية.
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  اأ-  احلياة

ي�ستعمل مفهوم الحي�ة في مجموعتين من المخلوق�ت: الأولى: النب�ت�ت، حيث 

تتمّيز ب�لّنمّو. الّث�نية: الحيوان�ت والإن�س�ن، حيث تمتلك ال�ّسعور والإرادة.

اأّم���ا: مفه���وم الحي�ة في النب�ت فهو م�س���تلزم للّنق�س والحتي�ج بذاته وفي 

واقع���ه، ذل���ك؛ لأّن طبيعة الّنم���ّو تفر�س اأن يكون ال�ّس���يء الّن�مي ف���ي بداي�ته 

ف�ق���دًا للكم����ل، ولك���ن نتيجة لبع����س العوام���ل والموؤّثرات الخ�رجّية تح�س���ل 

في���ه تغّيرات ت�س���ل به اإل���ى كم�ل جديد ب�لّتدريج- وت�س���ّمى نم���ّوًا-، ول يمكن 

ف�ت  ن�س���بة مثل هذه الأمور اإلى اهلل تع�لى، كم� مّر تو�س���يحه في مو�س���وع ال�سّ

ال�ّس���لبّية.

اأّم���ا المفه���وم  الّثان���ي: ف�إّنه مفه���وم كم�لي في حقيقت���ه واإن اقترن في بع�س 

م�س����ديقه الإمك�نّية ببع�س النق�ئ����س والتحديدات، ولكن يمكن اأن نت�س���ّور له 

مرتب���ة ل متن�هي���ة لي�س فيه���� اأّي نق�س اأو تحدي���د اأو احتي�ج، كم���� هو الأمر في 

مفهوم الوجود ومفهوم الكم�ل.

والحي����ة بمعن�ه� الم���الزم للعلم والف�علّي���ة الإرادّية من م�س���تلزم�ت الوجود 

غي���ر الم�ّدي، وذلك؛ لأّنه واإن ن�س���بت الحي�ة اإلى الك�ئن����ت الم�ّدّية الحّية، ولكّن 

الحي�ة في واقعه� �سفة لروحه�، ل لبدنه�، واإّنم� يّت�سف به� البدن لتعّلق وارتب�ط 

الّروح به، وبعب�رة اأخرى: كم� اأّن المتداد من لوازم الوجود الج�س���م�ني، فكذلك 

الحي����ة من لوازم الوجود المجّرد )غير الج�س���م�ني(. ومن هن� ين�س����أ دليل اآخر 

على الحي�ة الإلهّية وهو: اأّن الّذات الإلهّية المقّد�س���ة مجّردة غير ج�س���م�نّية � كم� 

اأثبت في الّدر�س ال�ّس�بق � وكّل موجود مجّرد واجد بذاته للحي�ة، اإذن ف�هلل تع�لى 

واجد للحي�ة بذاته.
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 ب-  العلم

مفهوم العلم من اأكثر المف�هيم و�سوحً� وبداهة، ولكّن م�س�ديق هذا المفهوم 

اّلتي نعرفه� في المخلوق�ت، هي م�س����ديق ن�ق�سة محدودة، ومفهوم العلم بهذه 

الخ�س����ئ�س اّلتي تّت�س���ف به� المخلوق�ت ككونه زائدًا على الذات مثاًل  ل ُيمكن 

اأْن ي�سدق على اهلل تع�لى، ولكّن العقل � وكم� ذكر �س�بقً� � ُيمكنه اأْن يت�سّور لهذا 

المفهوم الكم�لي م�س���داقً� لي�س في���ه اأّي نق�س اأو تحديد، وهو عين ذات الع�لم، 

وهذا هو العلم الّذاتي هلل تع�لى.

م -من طرق  وُيمك���ن اإثب����ت علم اهلل تع�لى - ب�لإ�س����فة للدليل الع����ّم المتقدِّ

 
)1(

عدي���دة نكتفي بواحد منه�، وهو: ال�س���تع�نة عل���ى اإثب�ت ذلك بدلي���ل الّنظ�م

حيث �سبق القول ب�أّن الأثر يدّل على الموؤّثر وعلى جملة من خ�سو�سّي�ته؛ ف�إّن اأّي 

ظ�ه���رة اأو مخل���وق كّلم� اإزداد دّقة واإحك�مً� واّتق�نً� ف���ي الّنظ�م، ازداد دللة على 

علم خ�لقه، كم� هو المالحظ في الكت�ب العلمي، اأو الق�سيدة الّرائعة، حيث تدّل 

عل���ى مدى م� يملكه مبدعه� من ثق�فة وذوق وخبرة، ول يمكن لع�قل اأن يت�س���ّور 

اأّن الكت����ب العلمّي اأو الفل�س���في قد كتبه �س���خ�س ج�هل غير مّثق���ف. اإذن فكيف 

يحتمل اأن يخلق هذا الكون العظيم بكل م� فيه من اأ�س���رار ونظ�م مده�س موجود 

غير ع�لم!

اإ�س���ارة: اإّن لالعتق����د والإيم�ن ب�لعلم الإله���ي و�س���عته دورًا كبيرًا في بن�ء 

�سخ�س���ّية الإن�س����ن؛ ولذل���ك ك�ن ت�أكيد الق���راآن الكريم وت�س���ديده على هذه 

ڄ  ڄ  ڄ  الحقيقة، ومن الآي�ت ال�ّس���ريفة ف���ي ذلك قوله تع�لى: {ڄ 

.
)2(

ڃ} ڃ 

)1( وقد تقدم �سرحة في اأدّلة اثب�ت وجود اهلل تع�لى.

)2( �سورة غ�فر، الآية: 19.
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  ج-  القدرة

تطل���ق القدرة على الف�عل اّل���ذي يوؤّدي عمله ب�إرادته واختي����ره. اإذن ف�لقدرة 

عب�رة: عن كون الف�عل المخت�ر هو المبداأ والم�س���در لأفع�له. وكّلم� ك�ن الف�عل 

اأكث���ر تك�ماًل م���ن حيث المرتبة الوجودّي���ة ك�ن اأكثر ق���درة؛ لأّن الوجود هو منبع 

الكم�ل، وبطبيعة الح�ل ف�لموج���ود اّلذي يتوّفر على الكم�ل الاّلمتن�هي له قدرة 

، ويعّد وج���ود الّنظ�م، 
)1(

غي���ر محدودة، ق����ل تع�ل���ى: {گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ}

والإتق�ن، والإحك�م دليل على قدرة اهلل تع�لى.

تنبيهات حول القدرة

بمنا�سبة الكالم عن القدرة يجب التاأكيد على عدد من  المالحظات:

1 � اإّن ال�س���يء اّلذي تتعّلق به القدرة ل ُبدَّ اأْن يكون ممكن الّتحّقق؛ لأّن ال�ّس���يء 

المح����ل في ذاته، اأو الم�س���تلزم للمح����ل، ل تتعّلق به الق���درة، وهذا لي�س 

م���ن جهة ق�س���ور القدرة في الف�ع���ل، بل من جهة عدم ق�بلّية الم�س���تحيل 

للتحّق���ق، واإّل لم���� ك�ن م�س���تحياًل، كوجود اإله اآخ���ر، اأو اأن ُيخلق البن قبل 

اأبيه. وبعب�رة علمّية »اإّن العجز في قابلّية القابل في فاعلّية الفاعل«. وقد 

ج����ء ف���ي الرواية اأّنه قيل لأمير الموؤمنينQ : ه���ل يقدر رّبك اأن ُيدخل 

 :Qالدني� في بي�س���ة من غير اأن ي�س���ّغر الدني� اأو يكّبر البي�س���ة؟ فق�ل

.
)2(

»اإّن اهلل تبارك وتعالى ل ين�سب اإلى العجز، واّلذي �ساألتني ل يكون«

2 � اإّن القدرة على كّل  �س���يء ل ُتلزم �س����حبه� اأن يحّقَق كّل الأعم�ل اّلتي يقدر 

عليه����، واإّنم���� ُيحّقق الأعم�ل اّلت���ي يريده�، واهلل تع�لى حكي���ٌم ل يريد اإّل 

����لحة والحكيمة، ول يحّق���ق اإّل مثل هذه الأعم����ل، واإن ك�ن  الأفع����ل ال�سّ

)1( �سورة البقرة، الآية: 20.

)2( كت�ب التوحيد، ال�سيخ ال�سدوق، ب�ب القدرة، حديث 9.
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ق�درًا على الأعم�ل القبيحة والمنكرة اأي�س���ً� � ف�إن لم يفعل القبيح والمنكر 

ك�لظل���م والتكليف بم� ل ُيط�ق،  فلي�س لأّنه غي���ر ق�در، بل لأّن  فعل القبيح 

من�ٍف للحكمة والكم�ل الالمتن�هي. و�سي�أتي الكالم حول الحكمة الإلهّية.

3 � اإّن القدرة ب�لمعنى اّلذي ذكرن�ه، مت�س���ّمنة لالختي�ر اأي�س���ً�، فكم� اأّن اهلل 

تع�ل���ى يمل���ك اأكم���ل مراتب الق���درة واأرق�ه�، كذل���ك يملك اأكم���ل مراتب 

الختي�ر، ول يمكن لأّي ع�مل  اأو ظرف اأن يقهره ويجبره على القي�م بعمل، 

اأو اأن ي�س���لب منه الختي����ر، وذلك؛ لأّن وجود كّل موجود وقدرته م�س���تمّدة 

منه تع�لى، ول يمكن اأن يكون مقهورًا للُقوى والقدرات اّلتي اأف��س���ته� ذاته 

تع�لى لغيره.

 

خال�صة الدر�س

� ال�س���ف�ت الثبوتّية هي كّل �س���فة ُتثبت كم�ًل مطلقً� للّذات الإلهّية، وهي على 

ق�سمين:ال�سف�ت الذاتّية وال�سف�ت الفعلّية.

1- ال�سفات الذاتّية: هي ال�س���ف�ت المنتزع���ة من نف�س الّذات الإلهّية، بغ�ّس 

النظر عن العالقة مع المخلوق، ك�لعلم والقدرة والحي�ة.

2- ال�سف���ات الفعلّي���ة: ه���ي ال�س���ف�ت المنتزع���ة م���ن ن���وع عالق���ة بين اهلل 

ومخلوق�ته، ك�لخ�لقّية والرازقّية. 

لإثب�ت ال�س���ف�ت الثبوتّية هلل تع�لى هن�ك دليل ع�ّم وهو الق�عدة البديهّية   �

الق�ئلة: )ف�قد ال�س���يء ل ُيعطيه(. وبم� اأّن الحي�ة والعلم والقدرة موجودة 

في المخلوق�ت بدرجة م�، فال بّد اأن يكون موجده� وخ�لقه� ذا حي�ة وعلم 

وقدرة ل متن�هية.
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حي����ة اهلل هي بمعن���ى ال�س���عور والإرادة ولكن بمرتبة لمتن�هي���ة. والحي�ة    �

بمعن�ه� المالزم لالإرادة من م�ستلزم�ت الوجود غير الم�ّدّي، ون�سبة الحي�ة 

اإلى الك�ئن�ت الم�ّدية الحّية ب�عتب�ر روحه� ل بدنه�، ومن هن� ُي�س���تدل على 

الحي����ة الإلهّية: اأّن الّذات الإلهّية مج���ّردة، وكّل موجود مجّرد واجد بذاته 

للحي�ة. ف�إذًا الّذات الإلهّية واجدة للحي�ة بذاته�.

يمك���ن اإثب����ت ِعلم اهلل تع�لى من خ���الل مخلوق�ته البديع���ة اّلتي تدّل على    �

الخ�لق الع�ِلم.

ُتطل���ق القدرة على الف�عل الذي يوؤّدي عمل���ه ب�إرادته واختي�ره، وُيعّد وجود   �

النظ�م والإتق�ن والإحك�م دليل قدرة اهلل تع�لى.

ل تتعّل���ق القدرة ب�لأمر المح����ل وذلك؛ ل من جهة ق�س���ور الف�عل بل من    �

جهة عدم ق�بلية الم�ستحيل للتحقيق.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

فات الذاتّية، والفعلّية؟ 1� عّرف ال�سّ

فات الذاتّية؟ 2� ما هو الدليل العام لإثبات ال�سّ

3� ما هو معنى الحياة اّلذي يمكن اإطالقه على اهلل تعالى، وما 

الدليل عليها؟

4� ما هو المق�سود من القدرة؟

5� هل تتعّلق القدرة بالأمر المحال، ولماذا؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�سف�ت الفعلية. 1 .

د بع�س ال�سف�ت الفعلّية. اأن يعدِّ 2 .

الصفات الفعلّية
)الخالقّية، الربوبّية، األلوهّية(

الدرس السابع
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تمهيد:

ف�ت الفعلّية عب�رة عن المف�هيم اّلتي تنتزع  تقّدم في الّدر�س ال�ّس����بق اأّن ال�سّ

من مق�رنة الّذات الإلهّية بمخلوق�ته� من خالل مالحظة ن�س���بة واإ�س����فة ورابطة 

معّين���ة بينهم����، واأّن الخ�لق والمخل���وق يمّثالن طرف���ي الإ�س����فة، اأمث�ل مفهوم 

»الخالقّية«، اّلذي ينتزع من مالحظة ارتب�ط وجود المخلوق�ت ب�هلل تع�لى، واإذا 

ل���م يالحظ هذا الرتب�ط بينهم� لم يمك���ن انتزاع هذا المفهوم. وكذلك الرّزاق، 

.
)1(

والغّف�ر، والّرب، وغيره� الكثير من ال�سف�ت الفعلية

فة الفعلّية المعّينة  )1(ينبغي الّتنبيه اإلى اأّنه حينم� تت�سّور الّرابطة بين اهلل تع�لى والموجودات الم�ّدّية، وعلى �سوئه تنتزع ال�سّ

���فة �س���وف تتح���ّدد ببع�س القيود الّزم�نّية والمك�نّية، بلح�ظ تعّلقه���� ب�لموجودات الممكنة الوجود  هلل تع�لى، ف�إّن هذه ال�سّ

فة بلح�ظ تعّلقه� ب�هلل تع�لى اّلذي يمثِّل الّطرف  والمقّيدة والن�ق�س���ة واّلتي تمّثل اأحد طرفي الإ�س����فة، واإن ك�نت هذه ال�سّ

الآخ���ر لالإ�س����فة منّزهة عن مثل هذه القيود والحدود. ف�إّن اإف��س���ة الّرزق اإلى ال�ّس���خ�س مثاًل، اإّنم���� تتّم في ظرف زم�ني 

ومك�ن���ي معّينين، ولكّن هذه القيود والحدود في واقعه� متعّلقة بذلك ال�ّس���خ�س المرتزق، ل ب�لّرازق. وتبقى الّذات الإلهّية 

مطلقة ومنّزهة عن اأّية ن�سبة زم�نّية ومك�نّية؛ لأّن هذه القيود والحدود ل تم�ّس الّذات فال تتغّير ول تتقّيد. وهذه المالحظة 

ف�ت والأفع�ل الإلهّية، واأّدت اإلى الّنزاع�ت  تعتبر المفت�ح لمع�لجة الكثير من ال�ّس���به�ت اّلتي اأثيرت في مو�س���وع معرفة ال�سّ

بين العلم�ء والمفّكرين.
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الخالقّية

بع����د اإثب�����ت واجب الوج����ود، واأّنه العّل����ة الأولى لوج����ود الموج����ودات الممكنة، 

وبمالحظ����ة اأّنه����� جميع����ً� محت�جة ف����ي وجوده� اإل����ى اهلل، تنتزع من ذلك �س����فة 

����ل  الخ�لقّية لواجب الوجود، والمخلوقّية للممّكن�ت. ومفهوم »الخالق« اّلذي يتو�سّ

اإلي����ه من خ����الل هذه العالق����ة الوجودّية م�س�����ٍو للعّل����ة الموج����دة وكّل الموجودات 

الممكنة المحت�جة، اّلتي تمّثل طرف الإ�س�����فة مّت�س����فًة ب�سفة المخلوقّية. ونف�س 

وج����ود المخلوق�����ت، دليل خ�لقّيته تع�لى واإن لم يكن محت�ج����ً� اإلى الحركة والفعل 

في اإيج�ده- كم� هو الح�ل في فعل الإن�س�ن اّلذي يحت�ج في اإيج�د وخلق اأّي �سيء 

اإلى تو�ّس����ط م�ّدة اأو اأ�س����ي�ء اأخرى- لأّن����ه تع�لى منّزه عن خ�س�����ئ�س الموجودات 

، وقد 
)1(

الج�س����م�نّية. ق�ل تع�لى: {ائ  ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ}

اأ�س�����رت الّرواي�����ت اإلى اأّنه ل يتو�ّس����ط بين اإرادت����ه، ومراده تع�لى، اأّي �س����يء حّتى 

القول؛ ف�إّنه تع�لى اإذا اأراد �سيئً� ك�ن.

 الرّبوبّية

اإّن المخلوق����ت كم���� تحت�ج اإل���ى اهلل تع�لى في اأ�س���ل وجوده���� كذلك تفتقر 

اإليه في كّل �س���وؤونه� الوجودّية، ولي�س���ت له� اأّية ا�ستقاللّية عنه تع�لى، وله تع�لى 

الّت�س���ّرف فيه� بم� ي�س����ء، ويدّبر اأموره� بم� يريد. وحين نالحظ هذه الّرابطة 

ب�س���ورة ع�ّم���ة، ننتزع منه� مفه���وم »الّربوبّية« اّلذي من لوازم���ه تدبير الأمور، 

وله م�س����ديق عديدة، ك�لح�ف���ظ، والمحيي والمميت وال���ّرازق  والآمر والن�هي 

واأمث�له�؛ لأّنه� جميعً� من �سوؤون الّربوبّية والّتدبير.

)1( �سورة ي�س، الآية: 82.
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  الّربوبّية التكوينية والت�صريعية

ويمكن تق�سيم الأمور المرتبطة بالّربوبّية اإلى مجموعتين:

1-  الّربوبّية الّتكوينّية: وهي اّلتي ت�سمل تدبير الأمور لكّل الموجودات � �سواء 

الع�قلة منه� وغيره� � وت�أمين احتي�ج�ته�، وبكلمة واحدة »تدبير العالم«.

2- الّربوبّية الت�س���ريعّية: وتعني تدبير �س���وؤون الموجود بوا�س���طة الّت�سريع�ت 

ة ب�لموجودات اّلتي تمتلك ال�ّسعور  من الأمر والنهي وغيرهم�، وهي مخت�سّ

والختي�ر، وذلك بوا�س���طة بعث الأنبي�ء R، واإر�س����ل الر�س���ل، واإنزال 

الكتب ال�ّسم�وّية، وتعيين الوظ�ئف والّتك�ليف، وو�سع الأحك�م والقوانين. 

اإذن فالّربوبّية الإلهّية المطلقة تعني: اأّن المخلوق�ت في كّل �سوؤونه� الوجودّية 

مرتبط���ة ب�هلل تع�لى، واأّن العالق�ت والّرواب���ط بينه� تنتهي ب�لّت�لي اإلى ارتب�طه� 

ب�لخ�ل���ق، وه���و تع�لى اّلذي يدّبر بع�س  المخلوق�ت بوا�س���طة البع�س الآخر، وهو 

اّل���ذي يفي�س الّرزق من خالل م�س����در الّرزق اّلتي يوّفره���� ويخلقه�، وهو اّلذي 

يهدي الموجودات اّلتي تملك ال�ّسعور من طريق الو�س�ئل الداخلّية )ك�لعقل و�س�ئر 

القوى الإدراكّية( والو�س����ئل الخ�رجّية )ك�لأنبي�ء R والكتب ال�ّسم�وّية( وهو 

اّلذي ي�س���ع للمكلّفين الأحك�م والقوانين، وي�س���ع الوظ�ئف والّتك�ليف. وجميع م� 

ذكر هو من �سوؤون ووظ�ئف الّربوبّية والّتدبير.

وتو�سيح���اً لذل���ك: اإّنه تع�ل���ى كم� اأراد وج���ود الكون والإن�س����ن فوجدا، اأراد 

���الة والّط�ع�ت ف�أمر به�، فكالهم� مراد للمول���ى اإّل اأّن الأّول اأراده ب�لإرادة  ال�سّ

الّتكوينّية،  والّث�ني ب�لإرادة الّت�س���ريعّية، والفرق بينهم� اأّن الوجود والتحّقق - في 

الأول���ى - خ�رجً� ل يختلف ول يتخّلف، ول يتّوقف على �س���يء �س���وى اإرادة المولى 

لالإيج����د ولو من خالل اإرادته لل�ّس���بب الّتكويني ال�س���طراري. وه���ذا نوع تدبير 

تكويني.
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بينم���� تحّقق الفعل خ�رجً� - في الّث�ني���ة - متوّقف على اختي�ر العبد واإرادته؛ 

�در عن اختي�ر واإرادة عبده. لأّن اإرادته تع�لى تعّلقت ب�لفعل ال�سّ

  اخلالقّية دليل الربوبّية

لو ت���مَّ الت�أّمل بدّقة في مفهوم الخ�لقّية والّربوبّية، �سيّت�س���ح اأّن هن�ك تالزمً� 

���فتين، وي�س���تحيل اأن يكون ربُّ الكون غيَر الخ�لق له، بل اإّن اّلذي  بين ه�تين ال�سّ

خل���ق المخلوق�ت بتل���ك الخ�س����ئ�س المعّينة والعالق����ت فيم� بينه����، هو اّلذي 

يح�فظ عليه� ويدّبره�، وفي الواقع اإّن مفهوم الّربوبّية والّتدبير منتزع من كيفّية 

خل���ق المخلوق�ت ومراع�ة ان�س���ج�مه� وتك�مله� مع بع�س���ه� »فالخل���ق والّربوبّية 

متالزم���ان ل ينف���ّك اأحدهما عن الآخ���ر؛ لأّن الخلق تدبير بلح���اظ، والّتدبير 

خلق بلحاظ اآخر«. ولذلك يمكن بو�س���وح جعل الخ�لقّية دلياًل على الربوبّية بكّل 

�سوؤونه� واأنواعه�.

 األلوهّية

اإّن »الإله« بمعنى »المعبود« اأو »اّلذي ي�ستحّق العبادة والّطاعة« وعلى �س���وء 

ه���ذا المعنى، ف�إّن الألوهّية �س���فة تنتزع من خالل ت�س���ّور اإ�س����فة عب�دة العب�د 

����لين واإن اّتخذوا اآله���ة ب�طلة له���م، ولكّن اّلذي  وط�عته���م هلل تع�ل���ى، ف����إّن ال�سّ

ي�ستحّق العب�دة والّط�عة هو اهلل؛ لأّن ا�ستحق�ق العب�دة يعّد نتيجة طبيعّية ولزمة 

لكون���ه خ�لقً� ورّبً� مدّبرًا. وهذه الدرجة من العتق�د هي الحّد الأدنى اّلذي يلزم 

توّفره في كّل اإن�س����ن ب�لّن�سبة لالعتق�د ب�هلل تع�لى، اأي: ب�لإ�س�فة اإلى اإيم�نه ب�أّن 

اهلل واجب الوجود، واأّنه الخ�لق والمدّبر، ومن يخ�س���ع الع�لم لإرادته، يلزم عليه 

اأي�س���ً� اأن يوؤمن ب�أّنه اّلذي ي�س���تحّق العب�دة والّط�عة. ومن هن� اأخذ هذا المفهوم 

في �سع�ر الإ�سالم )ل اإله اإّل اهلل(.
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خال�صة الدر�س

� �سف���ة الخالقّي���ة هلل تعال���ى: ُتنَت���َزع م���ن كونه واج���ب الوجود والعّل���ة الأولى 

لوجود الموجودات الممكنة، وبمالحظة اأّنه� جميعً� محت�جة في وجوده� اإلى اهلل 

تع�لى.

�سف���ة الربوبّي���ة: تعن���ي اأّن المخلوق����ت كم� تحت����ج اإلى اهلل تع�لى في اأ�س���ل 

وجوده� كذلك تفتقر اإليه في كّل �س���وؤونه�، فله تع�لى الت�س���ّرف فيه� بم� �س����ء، 

ويدّبر اأموره� بم� ُيريد.

� تنق�سم الأمور المرتبطة بالربوبّية اإلى مجموعتين: 

الأول���ى: الربوبّية التكوينّية: وتعني تدبي���ر اأمور الموجودات جميعً� وت�أمين 

احتي�ج�ته����. ول���و من خ���الل بع����س الموج���ودات الأخ���رى ك�لمالئكة 

وغيره�.

الثاني���ة: الربوبّي���ة الت�سريعّي���ة: وتعني تدبير �س���وؤون الموجودات بوا�س���طة 

ة ب�لموجودات اّلتي تمتلك ال�سعور والختي�ر. الت�سريع�ت المخت�سّ

ل تفكيك بين الخ�لقّي���ة والربوبّية بل هم� متالزم�ن لأّن الربوبّية والتدبير   �

منتزع�ن من كيفّية خلق المخلوق�ت.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� كيف ننتزع �سفة الخالقّية هلل تعالى؟

2� م���ا هو معن���ى الربوبّية، وم���ا الفرق بين الّربوبّي���ة التكوينّية 

والربوبّية الّت�سريعّية؟

3� هل يمكن التفكيك بين الّربوبّية والخالقّية؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الحكمة الإلهية. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى الكالم وال�سدق الإلهي. 2 .

الصفات الفعلّية 
)الحكمة، الكالم(

الدرس الثامن
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الحكمة

ويّت�س���ف به� الف�عل بلح�ظ ك���ون اأفع�له ذات غ�ية وهدف ف���ي مق�بل العبث 

والّلغو.

وبم���� اأّن الإرادة الإلهّية ل تتعّلق ب�إيج�د ال�ّس���يء عبثً� وجزافً� وبدون حكمة، 

بل م� تتعّلق به الإرادة الإلهّية اأ�س����لة هو جهة الكم�ل والخير في الأ�سي�ء، وبم� 

رر على بع�سه�  اأّن تزاحم الم�ّدّي�ت فيم� بينه�، يوؤّدي اإلى عرو�س الّنق�س وال�سّ

بفع���ل البع�س الآخر منه�؛ ولذلك ف�إّن المحّبة الإلهّية للكم�ل تقت�س���ي اأن يوجد 

المجموع ب�س���كل يترّتب عليه الخير والكم�ل الأكثر والأغلب، ومن مالحظة هذه 

���ل اإلى انتزاع مفهوم »الم�سلحة«، واإّل ف�إّن الم�سلحة  العالق�ت والّروابط يتو�سّ

لي�س له� وجود م�س���تقّل عن وجود المخلوق�ت، له ت�أثيره في وجوده�، حّتى يكون 

ل���ه ت�أثي���ره في الإرادة الإلهّية، اأي: لي�س هن�ك وجود خ�رجي م�س���تقّل ي�س���ّمى ب� 

»الم�سلح���ة« يوؤّث���ر في وجود المخلوق�ت ف�س���اًل عن الق���ول بت�أثيره في الإرادة 

الإلهّي���ة.

والحا�سل: اإّن الأفع�ل الإلهّية اإّنم� تن�س����أ من �س���ف�ته الّذاتّية ك�لعلم والقدرة 
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وحّبه للكم�ل والخير؛ لذلك ف�إّن هذه الأفع�ل ل يمكن اأن تكون ف�قدة للم�س���لحة 

واإّنم���� تتحّق���ق دائمً� متوّف���رة على الم�س���لحة، اأي: يترّتب عليه���� الخير والكم�ل 

الغ�ل���ب، ويعّبر عن مثل هذه الإرادة ب� »الإرادة الحكيمة«، ومن هن� تنتزع �س���فة 

ف�ت الفعلّية ت�سّمى ب�سفة »الحكيم«. هلل تع�لى من ال�سّ

  تنبيه حول الغاية الأ�صلية والغاية الثانوية

يجب الت�أكيد على اأّن القي�م بفعل لأجل الم�س���لحة، ل يعني اأّن الم�س���لحة هي 

العّل���ة الغ�ئّية هلل تع�لى، بل اإّن الم�س���لحة تعتبر هدفً� ث�نوّي���ً� وتبعّيً�، واأّم� الغ�ية 

الأ�س���لّية لأفع����ل اهلل فهي حّب���ه للكم�ل الاّلمتن�ه���ي الّذاتي، اّل���ذي يتعّلق ب�لّتبع 

ب�آث����ره، اأي بكم����ل الموجودات، ومن هن� ق�لوا ب�أّن العّل���ة الغ�ئّية لالأفع�ل الإلهّية 

، ولي�س هلل غ�ية م�ستقّلة وزائدة على ذاته، ولكّن هذه 
)1(

هي العّلة الف�علّية نف�سه�

الفكرة ل تتن�فى واعتب�ر الكم�ل والخير والم�س���لحة في الموجودات غ�يًة فرعّية 

وتبعّية؛ ولذل���ك عّللت الأفع�ل الإلهّية في القراآن الكري���م ببع�س الأمور والغ�ي�ت 

اّلت���ي تنته���ي اإلى كم�ل المخلوق����ت وخيره� وتعود ف�ئدته� للمخلوق نف�س���ه. فقد 

ذك���رت الآي�ت القراآنّي���ة اأّن المتح�ن والبتالء واختي�ر اأف�س���ل الأعم�ل، وعب�دة 

، هي الأهداف والغ�ي�ت 
)2(

���ة الأبدّية الإلهّي���ة اهلل، والو�س���ول اإلى الّرحمة الخ��سّ

)1(تق�ّسم العّلة ب�عتب�ر م�س�همته� في اإيج�د المعلول الم�ّدي اإلى:

1-العّلة الم�دّية: اأو العن�سر اّلذي ي�سّكل الأر�سّية لظهور المعلول، وهو ب�ق في �سمنه مثل العن��سر المكّونة للنب�ت�ت.

ورّية: وهي عب�رة عن ال�سورة والفعلّية اّلتي توجد في الم�ّدة وت�سبح من�س�أ لظهور اآث�ر جديدة فيه�، مثل ال�سورة النب�تية. 2-العّلة ال�سّ

3-العّلة الف�علّية: اأي اّلتي يوجد منه� المعلول مثل الذي يوجد ال�سورة في الم�ّدة.

4-العّلة الغ�ئّية: اأي ذلك الدافع في الف�عل لإنج�ز الفعل، مثل الهدف اّلذي ي�أخذه الإن�س�ن بعين العتب�ر لأفع�له الختي�رّية وهو 

يقوم ب�أفع�له لأجل الو�سول اإليه� .) راجع المنهج الجديد، العالمة م�سب�ح اليزدي، ج2، �س14(.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ  الت�لي���ة:  الآي����ت  )2( لح���ظ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} )�س���ورة ه���ود، الآية: 
7(، {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} )�سورة الملك، الآية: 2(، {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ} )�س���ورة الكهف، الآية: 7(.
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لخلق الإن�س����ن. وكّل واحدة من هذه الغ�ي�ت ممّهدة للغ�ية الأخرى، على الّترتيب 

المذكور.

 الكالم اإللهّي

ومن المف�هيم اّلتي ن�سبت اإلى اهلل تع�لى مفهوم التكّلم - وقد بحث منذ زمن 

بعي���د حول الكالم الإلهّي بين المتكّلمين، حّتى  قيل: اإّن ال�ّس���بب في ت�س���مية هذا 

العل���م ب� )علم ال���كالم( هو خو�س اأ�س���ح�ب هذا العلم في البح���ث حول الكالم 

���ف�ت الّذاتّية، بينم� اعتبرته المعتزلة  الإلهّي - حيث اعتبرته الأ�س����عرة من ال�سّ

���ف�ت الفعلّية. وقد وقع نزاع �س���ديد بين هذين المذهبي���ن حول: هل اأّن  م���ن ال�سّ

الق���راآن وه���و كالم اهلل مخلوق اأم غير مخلوق؟ وقد و�س���ل الأم���ر بينهم� اإلى حّد 

الّتكفير، ب�سبب اختالف الآراء في هذا المو�سوع.

���ف�ت الفعلّية يظهر  ���ف�ت الّذاتّية وال�سّ  ومع مالحظة الّتعريف اّلذي ُذكر لل�سّ

بو�س���وح: اأّن التكلّم من �س���ف�ت الفعل، حيث يتوّقف انتزاعه على ت�سّور مخ�طب 

يتلّقى مق�سود المتكّلم ومراده بوا�سطة �سم�ع �سوت، كم� ق�ل تع�لى: { ڃ چ چ 

، اأو روؤي���ة كت�ب���ة، اأو ُخطور مفهوم في ذهنه، اأو ب�أّية �س���ورة وطريقة 
)1(

چ}
اأخ���رى، وف���ي الواقع اإّن مفه���وم المتكّلم ينتزع من الّرابطة بي���ن اهلل تع�لى اّلذي 

يريد اأن يك�س���ف ع���ن حقيقة معّينة لموجود اآخر، ومخ�ط���ب يدرك تلك الحقيقة 

ويتلّق�ه����. واأّم���� الق���راآن الكريم، بمعن���ى هذه الكلم����ت المكتوب���ة اأو الألف�ظ اأو 

المف�هي���م الموج���ودة في الأذه�ن. وم� ذك���ر من الت�أويالت ح���ول الكالم الإلهي 

والقراآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمح�ورات،  ويلزم تجّنبه�.

)1( �سورة الن�س�ء، الآية: 164.



74

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

الّصدق

والكالم الإلهّي اإذا ت�س���من الأمر والنهي والإن�س�ء، ف�إّنه يحّدد بتلك العب�رات 

���دق والكذب؛ لأّن  الأح���ك�م والوظ�ئ���ف العملّي���ة للعب�د، ول ُيمكن اّت�س����فه ب�ل�سّ

دق والكذب اأ�س��سً�، ولكن لو ت�سّمن الإخب�ر عن الحق�ئِق  الإن�س�ء ل يّت�سف ب�ل�سّ

دق كم� يقول القراآن  الموجودة، اأو الأحداث الم��س���ّية والم�ستقَبلة فيّت�سف ب�ل�سّ

فة يوؤ�ّس�س لنوع اآخر من  . وب�إثب�ت هذه ال�سّ
)1(

الكريم: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}

ال�س���تدلل، هو »ال�ستدلل الّنقلي والّتعّبدي« لإثب�ت الم�س�ئل الفرعّية للّنظرة 

الكونّية )الم�س����ئل العق�ئدية الفرعية(، واإثب�ت الكثير من م�س�ئل الإيديولوجية 

)فروع الّدين(.

  الّدليل

���فة: اأّن كالم اهلل  وم���ن الأدّل���ة العقلّية اّلتي يمك���ن اإق�مته� لإثب����ت هذه ال�سّ

اإّنم� هو من �س���وؤون الّربوبّية الإلهّية وتدبير الكون والإن�س����ن، ويعتمد على اأ�س��س 

العلم والحكمة، ولتوجيه المخلوق�ت وهدايته�، وتوفير الو�س���يلة لنقل المعلوم�ت 

���حيحة للمخ�طبين، ف����إذا احتمل فيه الك���ذب والمخ�لفة للواقع  والمع����رف ال�سّ

ف�سيوؤّدي اإلى عدم الوثوق بكّل هذه الم�س�ئل وب�لّت�لي عدم العتم�د عليه�، ولزمه 

نق�س الغر�س، وهو مخ�لف للحكمة الإلهّية.

ب�لإ�س�فة اإلى اأّن الكذب نق�ٌس، وقد تقّدم اإثب�ت تنّزهه تع�لى عن كّل نق�س.

���ف�ت الفعلّية قد تلح���ظ من حيث مب�دئ  تنبي���ه:  ينبغي الإ�س����رة اإلى اأّن ال�سّ

���ف�ت الّذاتّية، كم� ف���ي الخ�لقّية اإذا ف�ّس���رت  ن�س���وئه�، فت���وؤّول وترج���ع اإل���ى ال�سّ

ب�لق�در على الخلق فيرجع اإلى القدرة، وال�ّس���ميع والب�سير لو ف�ّسرن�هم� ب�لع�لم 

)1( �سورة الن�س�ء، الآية: 87.
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ف�ت الّذاتّية قد  ب�لم�سموع�ت والمب�س���رات فتوؤّول اإلى العليم. وهن�ك بع�س ال�سّ

���ف�ت الفعلّية مثل: مفهوم العلم  يت�س���ّور له� معنى اإ�س����في وفعلي فتوؤّول اإلى ال�سّ

.
)1(

فة الفعلّية حيث ا�ستعمل في القراآن الكريم بمعنى ال�سّ

خال�صة الدر�س

حكم���ة اهلل تع�ل���ى تعن���ي اأّن اأفع�له �س���بح�نه ذات غ�ية وهدف وم�س���لحة   �

ولي�ست عبثً� ولغوًا.

اإّن القي�م بفعل لأجل الم�س���لحة، ل يعني اأّن الم�س���لحة ه���ي العّلة الغ�ئّية   �

هلل تع�ل���ى، ب���ل اإّن الم�س���لحة ُتعتبر هدفً� ث�نوّي���ً� وتبعّيً�، ولي����س له� وجود 

ر على اإرادة اهلل �سبح�نه، واأّم� الغ�ية الأ�سلّية لفعل اهلل تع�لى  م�س���تقّل يوؤثِّ

فهي حّبه للكم����ل الالمتن�هي الذاتي، اّلذي يتعّلق ب�لتبع ب�آث�ره، اأي بكم�ل 

الموجودات.

اإّن التكّل���م من �س���ف�ت الفعل، حي���ث يتوّقف انتزاعه على ت�س���ّور مخ�طب   �

يتلّقى مق�سود المتكّلم ومراده بوا�سطة �سم�ع �سوت اأو روؤية كت�بة اأو خطور 

مفهوم في ذهنه، اأو ب�أّية �سورة اأخرى.

من الأدّلة العقلّية لإثب�ت �س���دق اهلل تع�لى: اأّن كالمه �سبح�نه اإّنم� هو من   �

�سوؤون الربوبّية وتدبير الكون، ويعتمد على اأ�س��س الحكمة والعلم، ولتوجيه 

المخلوق����ت وهدايته�، وتوفير الو�س���يلة لنقل المع����رف للمخ�طبين، ف�إذا 

احتمل فيه الكذب ف�سيوؤّدي اإلى عدم الوثوق، ولزمه نق�س الغر�س.

)1( ق����ل تع�ل���ى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ } )�س���ورة الأنف����ل، الآي���ة: 66(. وغيره���� الكثي���ر م���ن الآي�ت 

القراآنية.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� م���ا ه���و معن���ى الحكم���ة، وم���ا المق�س���ود م���ن و�سف���ه تعال���ى 

بالحكيم؟

2� حّدد الغاية الأ�سلّية هلل تعالى من ايجاده المخلوقات؟

ح حقيقة الكالم الإلهي؟ 3� و�سّ

 4� ما هو الدليل على �سدق كالمه تعالى؟
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أهداف الدرس:

اأن يعّدد الط�لب بع�س عوامل ال�سرك. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى الولية التكوينّية. 2 .

اأن يعّدد احتم�لت ال�سرك. 3 .

الدرس التاسع

الّتوحيد ونفي الشرك
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عوامل الّشرك وأنواعه

اإّن المعتقدات الم�سركة وجدت بين الّن��س نتيجة عوامل مختلفة:

منها: م�س�هدة تنّوع الّظواهر الكونّية ف�عتقد البع�س اأّن كّل نوع خ��سع لتدبير 

اإله معّين، واعتقد بع�س���هم ب�أّن الخيرات م�س���تندة لإله الخير، وال�سرور م�ستندة 

لإله ال�سّر، ومن هن� ق�لوا بوجود مبداأين واإلهين للع�لم وهم الثنوّية.

ومنه���ا: ارتب�ط الب�س���ر القوّي ب�لمح�سو�س����ت ورغبتهم في معبود مح�س���و�س 

دفعهم ل�س���ن�عة تم�ثيل واأ�سن�م تمثل الإله المفتر�س، ثّم اكت�سبت هذه الأ�سن�م 

اأ�س�لة واأ�سبحت اآلهة بنظرهم.

ومنها: ا�س���تغالل الجب�ب���رة والّطغ�ة لهذه الأفك�ر المنحرفة لي�س���فوا على 

لوهّي���ة والّربوبّي���ة، فليتحّكموا في رق����ب الّن��س دون اأّي 
ُ
اأنف�س���هم لونً� م���ن الأ

رادع.

اإّن ال�س���رك يرتك���ز في الغ�لب عل���ى العتق����د بربوبّية م�س���تقّلة لموجود اآخر 

غي���ر اهلل تع�لى، مع اعتق�د الكثير من الم�س���ركين ب�لّتوحيد ف���ي الخ�لقّية، ومن 

هن� ق�لوا بوجود اآلهة عديدة مهّمته� فقط تدبير الكون والت�س���ّرف فيه ب�س���ورة 
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وه »رّب الأرباب« ق�ل تع�لى: {ۇئ ۇئ  م�س���تقّلة، واأّم� الخ�لق فهو واحد و�س���مَّ

.
)1(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ } 

 الدليل على التوحيد ونفي الشرك

اإّن افترا�س تعّدد الآلهة، ل يخلو من الحتم�لت الّثالثة الّت�لية:

1- افترا����س ا�س���تراك جمي���ع الآله���ة المفتر�س���ة في خل���ق جمي���ع الّظواهر 

والك�ئن�ت الكونّية.

2- افترا����س اأّن كّل اإل���ه مخت����سّ بخلق مجموعة من الّظواهر ل ي�س����ركه في 

خلقه� غيره.

3- افترا����س اأّن الإله الخ�ل���ق لجميع الّظواهر الكونّية واح���د، واأّم� غيره من 

الآلهة فمهّمته� فقط الّتدبير والّربوبّية الم�ستقّلة للكون.

الرّد على الحتمالت المنافية للتوحيد

اأّم���ا الحتم���ال الأّول: فهو مح����ل وب�طل، وذلك؛ لأّن الق���ول بوجود اأكثر من 

اإله خ�لق م�س���تقّل يخلق الموجود الواحد )بمعنى اأّنه العّلة الموجدة( يعني اأّن كّل 

واحد منه� يفي�س وجودًا، ونتيجته تعّدد الموجود الواحد بعدد الآلهة المفتر�سة، 

م���ع اأّن���ه � وب�لوجدان � لي�س لكّل موج���ود اإّل وجود واحد. ف�إّن قيل ب��س���تراكه� في 

اإيج����د الواح���د لزم منه ع���دم ا�س���تقاللّيته� وب�لّت�لي عدم كونه���� اآلهة لح�جته� 

لبع�سه� البع�س.

واأّم���ا الحتم���ال الّثان���ي: وه���و اخت�س�����س كّل اإله  بخلق موج���ود اأو مجموعة 

واح���دة، فمن المعلوم اأّن مقت�س���ى ال�س���تقاللّية في الإيج�د ه���ي ح�جة المخلوق 

اإل���ى خ�لقه فقط ح�ج���ة مطلقة، واأّنه يرتبط بخ�لقه في اأ�س���ل وجوده وفي بق�ئه 

)1( �سورة الزخرف، الآية: 87.
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وا�س���تمراره، ول يمكن اأن يكون محت�جً� اإلى اأّي موجود اآخر م�س���تقاّلً عن خ�لقه � 

ف�لمخلوق����ت تحت�ج اإلى خ�لقه�، ومخلوق����ت خ�لقه� فقط � ومثل هذا الفترا�س 

لالآلهة المتعّددة لزمه وجود اأنظمة متعّددة في الكون بعدد الآلهة المفتر�سة، وكّل 

واحد من الأنظمة المفتر�س���ة م�س���تقّل ومنف�سل عن الآخر، مع اأّن الكون محكوم 

بنظ����م واحد، فهن�ك ارتب�ط وتف�عل بين جميع الّظواه���ر الكونّية الموجودة في 

زم�ن واحد.

وكذل���ك يوجد ارتب�ط وح�جة بين الموجودات ال�ّس����بقة والاّلحقة، والّظواهر 

ال�س����بقة تهّيئ وتمّهد للّظواه���ر الاّلحقة، فكّل اأجزاء الك���ون مترابطة ويحكمه� 

نظ����م واحد والّنظ�م الواحد ل يكون معل���وًل لأكثر من عّلة موجدة واحدة. وبهذا 

البي�ن يثبت بطالن الحتم�ل الّث�ني.

فهو  متعّددون،  الأرب�ب  ولكّن  واحد  الخ�لق  اأّن  اأي  الّثالث:  الحتمال  واأّم��ا 

بعّلته  وج��وده  �سوؤون  بكّل  ق�ئم  المعلول  اأّن  من  ذكر  لم�  وذل��ك؛  ب�طل،  اأي�سً� 

�سبيل  اآخر  موجود  لأّي  ولي�س  بنف�سه،  ا�ستقاللّية  اأّي��ة  له  ولي�س  له،  الموجدة 

اأّي  في  مخلوق  اأّي  وت�أثير  ت�سّرف  واأّم�  م�ستقّل.  ب�سكل  فيه  والّت�أثير  للّت�سّرف 

الّت�أثير لي�س  ت�أثير خ��سع لإرادة اهلل، وب�أمر منه تع�لى وهذا  اآخر فهو  موجود 

على نحو الّربوبّية الحقيقّية، اإذ اإّن حقيقة الّربوبّية تعني ال�ستقالل في الّت�أثير، 

هذا ب�لإ�س�فة اإلى م� اأ�سير اإليه �س�بقً� من عدم اإمك�نّية الف�سل بين الخ�لقّية 

التن�ق�س وهو  الّتفكيك بينهم� ح�سول  الوثيق بينهم�، ولزم  للّتالزم  والّربوبّية 

لزم ب�طل.

الوالية الّتكوينّية

بم� اأّنه تّم الّتعّر�س للّت�أثير غير الم�ستقّل- اأي: ت�أثير بع�س المخلوق�ت بمخلوق�ت 

اأخ���رى ب�إذنه تع�لى � ك�ن المن��س���ب الّتعّر�س للولية الّتكوينّي���ة واّلتي يراد منه� اأّن 
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ة  اهلل تع�لى يمنح بع�س عب�ده ك�لأنبي�ء والأولي�ء والمع�س���ومين R قدرة خ��سّ

-غير م�ألوفة � على الّت�أثير في الأمور الّتكوينية، وهذا الأمر ف�ساًل عن اإمك�نه وعدم 

ا�ستح�لته، ف�إّنه قد ثبت وقوعه � من خالل القراآن الكريم والّرواي�ت المعتبرة � لعدد 

 .R من الأنبي�ء والأولي�ء

منه���ا: م���� ذكره تع�لى عن الّنبّي عي�س���ى Q حيث ق����ل تع�لى: {ٿ ٿ ٹ 

ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ ٹ 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 
ں  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ   گ  کک 
، وغي���ر ذل���ك من ت�س���ّرف�ت الّنبّي 

)1(

ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ  ہ ہ}
عي�سى Q غير الم�ألوفة ول المقدورة للب�سر الع�دّيين .

���ة عر�س بلقي�س ونقله على ح�له كلمح الب�س���ر، ق�ل تع�لى: {ڑ  ومنها: ق�سّ

 ،
)2(

ک   ک ک     ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ}
ومنه���ا: ق�س���ّية الّنب���ّي اإبراهيم Q مع الّطير ق����ل تع�لى: {ٿ ٹ ٹ 

ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
، وغيره���� الكثي���ر. 

)3(

ڃ چ چ }
ف�لعتق����د ب�متالك بع�س الب�س���ر لهك���ذا قدرة ل يعني العتق����د بربوبّيتهم � 

والعي����ذ ب����هلل � بل هو حقيق���ة توحيدّية؛ لأّنه اعتق�د م�س���فوع ب�عتق����د اآخر وهو 

عدم ا�س���تقاللّيتهم ف���ي الّت�أثير، فهم محت�جون في وجوده���م وقدرتهم اإلى اإذن 

اهلل وم�س���يئته وقدرته، ولي�س هذا على اهلل بعزيز. والولية التكوينّية ح�له� ح�ل 

الولية الّت�سريعّية الث�بتة للّنبّي الأكرم P والأئّمة R وهي ل تن�في الّربوبّية 

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 110.

)2( �سورة النمل، الآية: 40.

)3( �سورة البقرة، الآية: 260.
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الّت�س���ريعّية هلل تع�لى؛ لأّنه� ولية وجدت ب�إذن اهلل ق�ل تع�لى: {ڻ ڻ ڻ 

 .
)2(

 وق�ل تع�ل���ى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ }
)1(

ڻ  }
وكذلك الح����ل في تدبير بع�س المخلوق�ت لغيره���� ولكن ب�إذن اهلل حيث يقّره� 

.
)3(

تع�ل���ى بقول���ه: {ے ے}

خال�صة الدر�س

� لل�سرك عوامل عّدة منها: 

1� تنّوع الظواهر الكونّية.

2� الرتب�ط القوّي للب�سر ب�لمح�سو�س�ت.

3� ا�ستغالل الجب�برة والطغ�ة.

� لل�سرك احتمالت ثالثة:

1� افترا�س ا�ستراك جميع الآلهة المفتر�سة في خلق جميع ظواهر الكون.

2� افترا�س اأّن كّل اإله مخت�س بخلق مجموعة من ظواهر الكون.

3� افترا�س اأّن الإله الخ�لق للكون واحد، واأّم� الربوبّية والتدبير فهي لغيره.

� الرد على الحتمالت 

على الأّول: اإذا ك�ن كّل واحد م�ستقّل في الخلق، يلزم تعّدد الوجود للموجود 

الواح���د، وهو خ���الف الوج���دان، واإذا ا�س���تركوا في الخل���ق يلزم عدم 

ا�ستقاللّيته� وب�لت�لي عدم األوهّيته�.

)1( �سورة الح�سر، الآية: 7.

)2( �سورة الن�س�ء، الآية: 64.

)3( �سورة الن�زع�ت، الآية: 5.
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د الأنظم���ة في الكون، مع اأن للكون نظ�مً� واحدًا،  عل���ى الثاني: يلزم منه تعدُّ

كم� يدركه كّل ع�قل ب�لوجدان.

عل���ى الثالث: اإّن العّلة الموجدة يحت�جه� معلوله� وجودًا وبق�ءًا وا�س���تمرارًا. 

وت�أثير اأّي مخلوق في موجود اآخر هو ت�أثير خ��سع لإرادة اهلل تع�لى.

� الولي���ة التكوينّي���ة: تعني اأّن اهلل تع�لى يمنح بع����س عب�ده ك�لأنبي�ء والأئمة 

���ة عل���ى الت�أثير في الم�س����ئل التكوينّي���ة. وهذا غير  R والأولي����ء قدرة خ��سّ

م�ستحيل وقد ثبت وقوعه من خالل القراآن الكريم والرواي�ت المعتبرة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� عّدد عوامل ال�سرك واأنواعه.

2� ما هي احتمالت ال�سرك، والرّد عليها؟

ح المراد من الولية التكوينية. 3� و�سّ
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أهداف الدرس:

اأن ي�ستذكر الط�لب الدليل على التوحيد في ال�سف�ت. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى التوحيد الأفع�لي. 2 .

اأن يعّدد نت�ئج التوحيد الأفع�لي. 3 .

الدرس العاشر

أنواع ومراتب الّتوحيد
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مراتب الّتوحيد
اإّن لف���ظ الّتوحي���د يعني لغًة »ع���ّد ال�ّس���يء وجعله واح���داً« واأّم� في م�س���طلح 

المتكّلمين فيظهر معن�ه من خالل اأق�س�مه ومراتبه:

1 � الوحدانّية اأو نفي التعّدد: وهو العتق�د بوحدانّية اهلل، ونفي التعّدد والكثرة 

���ريح والعتق�د  ���رك ال�سَّ الخ�رجّي���ة ع���ن الذات، وه���ذا المعنى يق�بل ال�سِّ

ب�إلهين اأو اآلهة متعّددة، بحيث  يكون لكّل واحد منه� وجود م�س���تقّل ومتمّيز 

عن الآخر.

2 � الأحدّي���ة اأو نف���ي الّتركي���ب: ويعني الإيم�ن ب�لأحدّية والب�س����طة الداخلّية 

للذات، وعدم ترّكب الذات الإلهّية من اأجزاء ب�لفعل اأو ب�لقّوة.

ف���ات الزائدة على ال���ّذات: ويعني الإيم�ن  فات���ي اأو نف���ي ال�سّ 3 � الّتوحي���د ال�سّ

���ف�ت الزائدة  ���ف�ت الّذاتّية مع عين الّذات الإلهّية، ونفي ال�سّ ب�ّتح����د ال�سّ

ف���ات« في مق�بل بع�س  عل���ى الّذات، ويذكر ف���ي الّرواي�ت بتعبير »نفي ال�سّ

ف�ت الإلهّية اأمور زائدة على الذات،  -ك�لأ�س�عرة - اّلذين اعتقدوا ب�أّن ال�سّ

مّم� ي�س���تلزم تعّدد القدم�ء بتعّدد �سف�ت الذات، وبم� اأّن ال�سف�ت الذاتية 

عندهم �سبعة في�سبح عدد القدم�ء مع الذات ثم�نية.
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الّدليل على الّتوحيد الّصفاتي

���ف�ت الإلهّية م�س���داق ووجود م�ستقّل، فال يخرج �  لو ك�ن لكّل واحدة من ال�سّ

هذا الم�سداق � عن اإحدى الح�لت الّت�لية:

1- اأن ُتفر�س م�س�ديقه� في داخل الّذات الإلهّية، ويلزم من هذا الفترا�س، 

اأن تك���ون ال���ّذات الإلهّي���ة مرّكبة م���ن اأجزاء، وق���د تقّدم اإثب�ت ا�س���تح�لة 

الّتركيب.

2- اأن ُتفر�س ب�أّن م�س�ديقه� خ�رج الّذات الإلهّية، ولهذا الفر�س �سورت�ن:

 الأول���ى: اأن نت�س���ّوره� واجب���ة الوجود غير محت�جة اإل���ى خ�لق، وهذا يعني 

تعّدد الّذات الواجبة، وهو ال�ّسرك ال�سريح، ول يوجد م�سلٌم يلتزم به .

 الّثاني���ة: اأن نت�س���ّوره� ممكنة الوجود ومخلوق���ة هلل، ويلزم من ذلك، القول 

���ف�ت، هي اّلتي تخلق  ب�أّن الّذات الإلهّية مع افترا�س فقدانه� لهذه ال�سّ

���ف�ت وتوجده�، ُثمَّ بعد ذلك تّت�سف به�، فمثاًل، تكون الّذات  هذه ال�سّ

ف�قدة للحي�ة ذاتً�، ثّم تخلق موجودًا ي�سّمى »الحياة« وبعد ذلك تّت�سف 

ب�س���فة الحي�ة، مع اأّنه من المح�ل اأن تك���ون العّلة الموجدة ف�قدة ذاتً�  

لأّي كم�ل �سّيم� لكم�لت مخلوق�ته�، اإ�س�فة اإلى اأّن ف�قد ال�ّسيء ل يمكن 

اأن يعطَيه. وهو وا�سح البطالن.

���ف�ت الإلهّية لي�ست له� م�س����ديق ووجودات م�ستقّلة كّل  وبهذا يّت�س���ح اأّن ال�سّ

���ف�ت كّله� مف�هيم  واح���دة عن الأخ���رى، ول عن الّذات الإلهّي���ة، بل اإّن هذه ال�سّ

متغ�يرة مفهومً�، واحدة وجودًا، والعقل ينتزعه� من م�س���داق واحد ب�س���يط غير 

مرّكب وهو الّذات الإلهّية المقّد�سة.

والّتغ�ير المفهومي ك�ٍف لنتزاع المف�هيم المتعّددة  وال�س���ف�ت المتكّثرة كم� 

ذكرن� �س�بقً�.
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 خال�صة الّدليل

ف�ت وجود م�ستقّل عن الذات مغ�ير له�، ف�إّم� اأن يكون داخل اّلذات  اإذا ك�ن لل�سّ

فيلزم الّتركيب وهو ب�طل، واإّم� خ�رج الّذات وهذا ل يخلو من اأحد اأمرين:

ف�إّم���� اأن يكون هذا الوجود الم�س���تقّل واجب الوجود )وهذا �س���رك �س���ريح(، 

واإّم���� اأن يك���ون ممكن الوج���ود )ويلزم منه كون ف�قد ال�س���يء معطي���ه وهو ب�طل 

رورة(، ف�سف�ته تع�لى عين بع�سه� البع�س وهي عين الذات الإلهّية. ب�ل�سّ

الّتوحيد األفعالي

يعن���ي اإّن اهلل تع�ل���ى - وهو واجب الوجود -غير محت�ج في اأفع�له لأّي �س���يء، 

بل كّل �س���يء معلول ومخلوق ل���ه ومحت�ج اإليه في كّل �س���وؤون وجوده، ف�لمخلوق�ت 

كم� اأّنه� محت�جة اإليه في اأ�سل وجوده�، كذلك هي في اأفع�له� محت�جة ومفتقرة 

اإليه تع�لى؛ لأّنه� ق�ئمة به، ولي�س للمخلوق�ت اأّية ا�س���تقاللّية في نف�سه� واأفع�له�، 

وهي خ��س���عة لقدرة اهلل و�س���لط�نه وملكّيته الحقيقّية والّتكوينّي���ة، واإّن اأّي ت�أثير 

لمخل���وق ف���ي اآخر اإّنم���� يتّم ب����إذن اهلل، وب�لقدرة اّلتي يفي�س���ه� اهلل علي���ه، واأّم� 

ف�علّي���ة المخلوق�ت وت�أثيره� في غيره�، ففي طول ف�علّيته تع�لى وت�أثيره، �س���واء 

منه� الف�عل ب�ل�س���طرار ك�لّن�ر في اإحراقه� وال�ّس���م�س في اإ�سراقه� - وهكذا كل 

الفواعل الطبيعية-، اأم الف�عل ب�لختي�ر ك�لأفع�ل ال�س�درة من الإن�س�ن.

وبهذا البي�ن يّت�سح لم�ذا اأ�سند اهلل تع�لى اإلى نف�سه في القراآن الكريم الآث�ر 

����درة من الأ�س���ب�ب الّطبيعّية وغيره� ت�رة، واإلى ف�عله� المب��س���ر  والأفع�ل ال�سّ

.
)1(

ت�رة اأخرى، كم� في قوله تع�لى: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

 وق����ل تع�ل���ى: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ 

ڱ     ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

)1( �سورة الّروم، الآية: 48.
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، والإ�س���ن�د اإلي���ه تع�ل���ى؛ 
)2(

 {پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ}
)1(

ڱ}

لأّنه عّلة العلل، واإليه تنتهي الأ�س���ب�ب والعلل، واإ�سن�ده� لغيره تع�لى؛ لأّنه الف�عل 

المب��سر،  واإن ك�ن ب�إذنه تع�لى.

 نتائج الّتوحيد الأفعايل

اإّن من اأبرز الّنت�ئج المترّتبة على هذا العتق�د:

{ٿ ٿ ٿ  تع�ل���ى:  ب����هلل  والّط�ع���ة  العب����دة  ا�س���تحق�ق  انح�س����ر   -1

.
)3(

ٿ}
2- اإّن الإن�س�ن اّلذي يحمل ال�ّسعور بهذا الّتوحيد، ف�سوف يعتمد في كّل اأحواله 

عل���ى اهلل تع�لى ويتوّكل عليه، وي�س���تعين به فقط، فال يطلب العون اإّل منه، 

ول يخ�ف اإّل رّبه، ول يرجو اإّل اإّي�ه، ولو انقطعت كّل الأ�س���ب�ب الم�ّدّية عنه 

ف�إّنه ل ي�س����ب ب�لي�أ�س، لعلمه القطعي ب�أّنه تع�لى اإذا اأراد �س���يئً� ك�ن، ولو 

ً� في ظّل الولية الإلهّية  من الأ�س���ب�ب غير الع�دّية، وليعي�س اطمئن�نً� خ��سّ

.
)4(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ}

ل ل ينايف التوحيد الأفعايل   الّتو�صّ

 قد يتوّهم بع�س اأّن الّتوحيد الأفع�لي يتن�فى مع ال�ستع�نة والّتو�ّسل ب�أولي�ء اهلل 

تع�لى.

 والجواب وا�س���ح من خالل م� تقّدم؛ لأّن الّتو�ّس���ل بهم لي�س بمعنى ا�س���تج�بة 

الأولي�ء للمتو�ّسل ب�أنف�سهم وب�سورة م�ستقّلة عنه تع�لى - والعي�ذ ب�هلل - بل المراد 

)1( �سورة الّنمل، الآية: 60.

)2( �سورة الأنف�ل، الآية: 17.

)3( �سورة الف�تحة، الآية: 5.

)4( �سورة يون�س، الآية: 62.
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ل اإلى رحمته، م�س�فً� اإلى اأّنه تع�لى  اأّنه تع�لى ب�إذنه واإرادته جعل الولّي و�سيلة للّتو�سّ

، واأّم� 
)1(

هو اّلذي اأمر ب�ّتخ�ذهم و�سيلة، حيث ق�ل تع�لى: {ڭ ڭ ۇ}

الحكمة من جعلهم و�س�ئل، والأمر ب�لّتو�ّسل بهم، فله اأ�سب�ب، منه�: 

1-  اأن يعّرف الّن��س ب�لمراتب الع�لية والّدرج�ت الّرفيعة اّلتي و�سلوا اإليه�.

2-  اأن يوجد دوافع نحو الّط�عة، وليح�ول الإن�س�ن الو�سول اإلى اأعلى المراتب 

الكم�لية الممكنة من خالل جعلهمR المثل الأعلى .

3-  اإّن معرف���ة الأولي����ء ومعرفة مك�نته���م عند اهلل تخلق اإح�س��س���ً� ب�لّنق�س 

والّتق�س���ير عند الإن�س�ن، وهذا الإح�س��س يحول دون وقوع الإن�س�ن الع�دي 

في الغرور والتكّبر نتيجة الّط�ع�ت اّلتي يفعله�.

خال�صة الدر�س

التوحي���د  ال�س���ف�تي،  التوحي���د  الأحدّي���ة،  الوحدانّي���ة،  اأق�س���ام:  للتوحي���د   �

الأفع�لي.

د والكثرة الخ�رجّية عن الذات، والأحدّية تعني  � الواحدانّي���ة: تعني نفي التعدُّ

نفي التركيب الداخلي في الّذات الإلهّية.

� التوحي���د ال�سفاتي: يعني نفي ال�س���ف�ت الزائدة عل���ى الّذات، والدليل على 

التوحيد ال�س���ف�تي: اإذا ك�ن لل�س���ف�ت وجود م�س���تقّل ف�إّم� اأن يكون داخل الّذات 

فيل���زم التركيب وهو ب�طل، واإّم� خ�رج الّذات وهذا ل يخلو من اأحد اأمرين: ف�إّم� 

اأن يكون هذا الوجود الم�س���تقّل واجب الوجود وهذا �س���رك �سريح، واإّم� اأن يكون 

ممكن الوجود فيلزم منه اأن يكون ف�قد ال�سيء معٍط له وهو ب�طل ب�ل�سرورة.

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 35.
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� التوحي���د الأفعال���ي: يعن���ي اأّن اهلل تع�لى - وهو واجب الوج���ود- عّلة العلل، 

واإليه تنتهي الأ�س���ب�ب، واإّن اأّي ت�أثير لمخلوق في اآخر اإّنم� يتّم بقدرة اهلل واإرادته 

وت�سبيبه.

� للتوحيد الأفعالي نتائج، منها: 

1� انح�س�ر ا�ستحق�ق العب�دة والط�عة ب�هلل تع�لى.

2� العتم�د والّتك�ل على اهلل �سبح�نه م�سّبب الأ�سب�ب.

ل ب�أنف�سهم  ���ل ب�أولي�ء اهلل �سبح�نه ل يعني ا�س���تج�بة الأولي�ء للمتو�سِّ التو�سُّ  �

وب�سورة م�ستقّلة عن اهلل تع�لى، بل يعني اأّنه ب�إذنه تع�لى جعل الولّي و�سيلة 

ل مع التوحيد الأفع�لي. ل اإلى رحمته. وعليه ل يتن�فى التو�سُّ للتو�سّ

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ما هو الفرق بين الوحدانّية والأحدّية؟

فاتي؟ 2� بّين المق�سود من الّتوحيد ال�سّ

فاتي؟ 3� ما هو الدليل على الّتوحيد ال�سّ

4� ما هو المق�سود من الّتوحيد الأفعالي؟

الّتوحي���د  م���ع  تتناف���ى  واّلت���ي ل  التو�ّس���ل  ه���ي حقيق���ة  م���ا   �5

الأفعالي؟
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أهداف الدرس:

د الط�لب الأقوال في الجبر والختي�ر. اأن يعدِّ 1 .

اأن يتبّين راأي ال�سيعة في الجبر والختي�ر. 2 .

الدرس الحادي عشر

الجبر واالختيار
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مذاهب واتجاهات

من الم�س����ئل العتق�دّية اّلتي وقع البحث فيه�، وح�س���ل الخالف حوله�، هي 

م�س�ألة اأفع�ل الإن�س�ن وكيفّية �سدوره� منه، وقد تعّددت فيه� المذاهب:

 1- الجبر: ويعني اأّن الإن�س����ن مجّرد اآلة، ودمية يحّركه� اهلل تع�لى، من دون 

اأّي اختي����ر ل���ه في ح�س���ول الفعل، وقد انطل���ق هذا الق�ئ���ل � اأهل الحديث 

والأ�س����عرة - م���ن منطلق الحف�ظ عل���ى الّتوحيد الأفع�لي؛ لأّن���ه توّهم اأّن 

الق���ول ب�لختي����ر، وت�أثير الإن�س����ن ف���ي اأفع�ل���ه - وكذلك ت�أثير الأ�س���ب�ب 

الّطبيعّي���ة � يتن�فى م���ع هذا الّتوحيد ف���ي الخ�لقّية، غ�فاًل عّم���� يلزم هذا 

القول، من عبثّية بعث الأنبي�ء والّر�س���ل R واإنزال الكتب والّت�سريع�ت، 

ولغوّي���ة الّثواب والعق�ب، وب�لت�لي يلزم ن�س���بة الظلم اإلى اهلل تع�لى؛ لأّنه - 

ح�س���ب قولهم - هو الف�ع���ل لأفع�ل المخلوقين حقيق���ة، ومع ذلك يعّذبهم 

عليه�، اإن ك�نوا من اأهل الكفر والمع��سي.

�سة المعتزلة- اإلى اأّن اهلل تع�لى اأف��س  2- التفوي�س: ذهب اآخرون -وهم مفوِّ

القدرة على الإن�س�ن وغيره � ك�لأ�سب�ب الّطبيعّية � من بداية اإيج�ده�، وفّو�س 
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اإليه� اأفع�له�، بحيث لم يعد له تع�لى اأّي �س���لط�ن على هذه المخلوق�ت في 

اأفع�له�، ف�لفعل ال�س����در من الإن�س����ن ين�سب حقيقة اإليه فقط، ول عالقة 

هلل به، ل من قريب ول من بعيد.

وانطلق هوؤلء من الحف����ظ على العدل الإلهّي؛ ب�عتب�ر اأّن القول ب�لجبر يلزم 

منه ظلم اهلل لعبيده حيث اأجبرهم على فعل المع�سية ثّم ع�قبهم عليه�، ولكّنهم 

غفلوا عن اأّنهم �س���لبوا من اهلل قدرته و�س���لط�نه، ون�س���بوا اإلي���ه العجز، فخ�لفوا 

الّتوحيد الأفع�لي ووقعوا في ال�سرك.

3- اأمر بين الأمرين: ذهب �سيعة اأهل البيت R، تبعً� لم� ورد عن اأئّمتهم 

R اإلى قول اآخر دقيق وجليل، يح�فظون من خالله على العدل الإلهي، 

وفي نف�س الوقت ل يلزم منه ن�سبة العجز اإليه تع�لى، فال يقعون في ال�ّسرك 

الأفع�لي، وهو الّطريق الو�سط المعّبر عنه في الأح�ديث، كم� عن اأبي عبد 

.
)1(

اهلل ال�س�دق Q: »ل جبر ول تفوي�س، بل اأمر بين الأمرين«

 وخال�سة هذا القول: اإّن اأفع�لن� تن�سب اإلين� حقيقة، ونحن اأ�سب�به�، وهي واقعة 

تحت قدرتن� واختي�رن�، وفي نف�س الوقت هي مقدورة هلل تع�لى، غير خ�رجة عن 

�سلط�نه؛ ف�إّنه تع�لى هو المفي�س  للوجود في كّل لحظة، ومعطي القدرة والقّوة في 

كّل اآن، كم���� ق�ل تع�ل���ى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ        چ چ 

، ولذلك اأ�س���ندت اإليه تع�ل���ى الأفع�ل حقيقة، فلم يجبرن� على اأفع�لن� 
)2(

چ}
ليكون قد ظلمن� ب�لعق�ب على المع��س���ي؛ لأّنن� نملك القدرة والختي�ر فيم� نفعل 

�س اإلين� اإيج�د اأعم�لن����، اإذ اإّنن� نحت�ج اإلى م�  � وه���ذا ندرك���ه ب�لوجدان � ولم يفوِّ

يمّدن� به من قّوة وقدرة في كّل اآن � وهذا مقت�سى فقرن� الّذاتي وح�جتن� المطلقة 

)1( الك�في، ال�سيخ الكليني،  ج 1، ب�ب ال�ستط�عة، ح 13.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية: 20.
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� ولو انتفى في�سه اآنً� م� لنتفى وجودن� ف�ساًل عن اأفع�لن�، فله الخلق والحكم، ول 

حول ول قّوة اإّل به تع�لى.

 ومن خالل هذه الّنظرّية نفهم الآي�ت اّلتي ن�سبت الأفع�ل اإلى الف�عل المب��سر 

- ك�لإن�س�ن -ت�رة، ون�سبته� اإلى اهلل تع�لى ت�رة اأخرى، وكذلك الآي�ت اّلتي ربطت 

واأن�طت كّل م� يح�س���ل في الكون ب�إذن اهلل وم�س���يئته، {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

. 
)1(

ۈئ ۈئ }

 �صبهات وردود

تقّدم���ت الإ�س����رة اإل���ى اأّن قدرة الإن�س����ن، على اّتخ����ذ الق���رار والختي�ر اأمر 

وجداني يدركه كّل اإن�س�ن ب�لبداهة؛ اإذ كّل ع�قل يدرك وب�أدنى ت�أّمل اأّنه ق�در على 

التكّل���م بكالم، وعدم التكّلم به، وق�در على تن�ول الّطع�م وعدمه... وهكذا وهذا 

اأمر بديهي ل يختلف عليه اثن�ن.

والإن�س����ن عندم� ي�س���ّمم على القي�م بعم���ل م�، ف�إّم� اأن يكون ه�دفً� لإ�س���ب�ع 

الّدواف���ع الغريزّية ك�لأكل عند الجوع، والّن���وم عند الّنع��س وغيرهم� من الّدوافع 

الغريزّية، واإّم� اأن يكون اإ�سب�عً� للّدوافع العقلّية كتن�ول المري�س الّدواء المّر لأجل 

ال�سف�ء، وتحّمل ط�لب العلم المت�عب والم�س�عب لأجل تح�سيل العلم والمعرفة، 

و�س���بر المج�هد على الم�س����ّق وتج�وز العقب�ت وتحّم���ل الآلم للّدف�ع عن الّدين 

والأر�س وكّل المب�دئ والقيم ال�ّس�مية.

ول تظه���ر قيم���ة الإن�س����ن اإّل عندم���� تتع�ر�س وتتزاح���م الّرغب����ت والّدوافع 

المختلفة الغرائزّية والعقلّية، ف�إذا اأح�س���ن الإن�س����ن الختي�ر اعتم�دًا على الوعي 

والمعرفة المرتكزين على العقل والأنبي�ء R، ارتفع وارتقى في طريق الكم�ل 

)1( �سورة التكوير، الآية: 29.
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الروحي، واإن اأ�س����ء الختي�ر انحّط وت�س����فل، ولكن - ومع و�س���وح هذه الم�س�ألة � 

وقعت بع�س ال�ّسبه�ت اّلتي ينبغي الإج�بة عليه�.

1-شبهة منافاة الرغبات والوراثة لالختيار

اإّن اإرادة الإن�س����ن اإّنم� تتكّون بفعل دفع  الميول والّرغب�ت نحو الفعل، وكذلك 

العوام���ل الوراثّي���ة والبيئّية له� اأثره� ف���ي تكّون الإرادة، وه���ذه العوامل - كّله� اأو 

جّله�- ل تح�سل لالإن�س�ن ب�ختي�ره وعليه ف�لإرادة غير اختي�رّية.

الج���واب: اإّن المي���ول والّرغب����ت والعوام���ل الوراثية والبيئّية لي�س���ت عّلة ت�ّمة 

تترّتب عليه� الإرادة ب�سكل قهري؛ بحيث ت�سلب من الإن�س�ن القدرة على مخ�لفته�؛ 

ولذل���ك مهم� تع�ظمت الميول والعوامل الوراثّية، يت���ردد كثير من الّن��س ب�تخ�ذ 

قرار ب�لإقدام على العمل اأو الإحج�م عنه، وهذا الترّدد ك�ٍف للحكم ب�أّن الإرادة ل 

تح�س���ل كنتيجة حتمّية للميول، ف�لميول معّدة لالإرادة  وجزء عّلة له� ولي�ست عّلة 

حتمّية له�، ومع ذلك ف�إّن مواجهة هذه العوامل لي�س اأمرًا �س���هاًل، ولكّن مق�ومته� 

تجعل الإن�س�ن اأ�سرع تك�ماًل، واأكثر اأجرًا وثوابً�.

2- منافاة العلم اإللهي األزلي لالختيار

اإّن مقت�س���ى العلم الإلهّي الأزلي علمه ب�أفع�ل الإن�س�ن قبل وقوعه�، وعليه فال 

ُب���دَّ اأن يح�س���ل الفعل كم� هو معل���وم هلل تع�لى، واإّل لخ�لف فع���ل العبد علم اهلل 

تع�لى، ولزم ن�سبة الجهل هلل تع�لى، حينئٍذ وعليه ل مج�ل للقول ب�لختي�ر.

الجواب: اإّن العلم الإلهّي تعّلق بكّل ظ�هرة وفعل كم� هو عليه في الواقع، ف�لفعل 

الإن�س�نّي - بم� هو فعل اختي�ري-  ك�ن متعّلقً� للعلم الإلهّي بو�سف اختي�رّيته، فلو 

ك�ن الإن�س�ن مجبرًا - حينئٍذ، يلزم ن�سبة الجهل هلل تع�لى، دون م� لو ح�سل كم� 

هو معلوم له تع�لى اأي ب�لختي�ر.
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Q الجبر والتفويض في كالم المعصوم 

روي عن الإم�م الر�س� Q اأّنه ق�ل:

»اإّن اهلل عزَّ وجلَّ لم ُيطْع باإكراه، ولم ُيع�َس بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه 

وهو المالك لما مّلكهم، والقادر على ما اأقدرهم عليه، فاإن ائتمر العباد بطاعته 

ل����م يك����ن اهلل عنها �ساّداً، ول منه����ا مانعاً، واإن ائتمروا بمع�سيت����ه ف�ساء اأن يحول 

.
)1(

بينهم وبين ذلك فعل، واإن لم يُحل وفعلوه، فلي�س هو اّلذي اأدخلهم فيه«

ل بن عمر عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »ل جبر ول تفوي�س  وروي عن المف�سّ

ولكن اأمر بين اأمرين«.

ق�ل، فقلت: وم� اأمر بين اأمرين؟ ق�ل Q: »مثل ذلك مثل رجل راأيته على 

مع�سي���ة فنهيت���ه فلم ينتِه، فتركته ففعل تلك المع�سي���ة، فلي�س حيث لم يقبل 

.
)2(

منك فتركته، اأنت اّلذي اأمرته بالمع�سية«

خال�صة الدر�س

� القائل بالجبر:� اأهل الحديث والأ�س����عرة � يعني اأّن الإن�س�ن ل اختي�ر له في 

ح�سول الفعل، وذلك حف�ظً� على التوحيد الأفع�لي.

ولك���ن ي���رّد: اأّن الجب���ر يلزم منه عبثّية بع���ث الأنبي�ء والر�س���ل R واإنزال 

الكتب، ولغوّية الح�س�ب والثواب والعق�ب، و ن�سبة الظلم اإلى اهلل تع�لى.

�س���ة المعتزلة � يعن���ي اأّن اهلل تع�لى اأف��س القدرة  � القائ���ل بالتفوي����س: � مفوِّ

على الإن�س����ن وفّو�س اإليه فعله، بحيث لم يعد له تع�لى اأّي �سلط�ن، وذلك حف�ظً� 

على عدل اهلل �سبح�نه.

)1( كت�ب التوحيد،ال�سيخ ال�سدوق، الب�ب 59، الحديث 7 و9.

)2( م.ن.
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ولك���ن ي���رّد: اأّنه���م بقولهم هذا ي�س���لبون م���ن اهلل قدرته ويقعون في ال�س���رك 

الأفع�لي.

� القائل بالأمر بين الأمرين : ال�سيعة � يعني اأّن اأفع�ل الإن�س�ن تقع ب�ختي�ره، 

ولكن في نف�س الوقت هي مقدورة هلل تع�لى.

وبذلك ل نقع في ال�سرك الأفع�لي  ول نن�سب الظلم اإلى اهلل �سبح�نه.

� �سبهة: اإّن الإن�س�ن بفعل العوامل الوراثّية والبيئّية ُي�سلب اختي�ره.

جواب: اإّن هذه العوامل لي�س���ت عّلة ت�ّمة للفعل في�س���تطيع الإن�س����ن مج�بهته� 

والتغلُّب عليه� ب�إرادته.

� �سبهة: اإّن اهلل ع�لٌم ب�أفع�ل الإن�س�ن قبل وقوعه�، وعلمه به� يلزم عنه ح�سول 

الفعل جبرًا؛ واإّل لزم جهل اهلل تع�لى عن ذلك.

ج���واب: عل���ُم اهلل تعّلق ب�لفعل الإن�س����ني بم� ه���و اختي�رّي، فلو ك�ن الإن�س����ن 

مجبرًا للزم جهل اهلل تع�لى عن ذلك.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� بّين معنى الجبر والتفوي�س، ووجه بطالنهما.

2� تحّدث بو�سوح عن الأمر بين الأمرين.

3� بم���ا اأّن الإرادة تتك���ّون نتيجة مجموع���ة عوامل، ورغبات غير 

اختيارّية، فهذا يعني اأّن الإن�سان مجبر ولي�س مخّيراً. كيف 

تجيب على هذه ال�سبهة؟

4� هل يتنافى العلم الإلهّي الأزلّي مع الختيار، ولماذا؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الق�س�ء والقدر. 1 .

اأن يمّيز بين الن�سخ والَبداء. 2 .

الدرس الثاني عشر

القضاء والقدر والَبداء
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تمهيد:

اإّن ال���كالم ح���ول الجبر والختي�ر يفتح المج�ل للكالم حول الق�س����ء والقدر، 

ليتمّكن الم�سلم من فهمهم� بوجه �سحيح ل يتن�فى مع الختي�ر كم� توّهمه بع�س.  

والق�س����ء والقدر يجب العتق�د بهم�، ففي الخبر ع���ن الإم�م علّي Q: »قال 

ر�سول اهلل P : ل يوؤمن عبد حّتى يوؤمن باأربعة: حّتى ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل 

وح���ده ل �سري���ك ل���ه، واأّني ر�سول اهلل بعثن���ي بالحّق، وحّتى يوؤم���ن بالبعث بعد 

.
)1(

الموت، وحّتى يوؤمن بالقدر«

1- معنى القضاء والقدر

اإّن القدر من المقدار، والّتقدير لالأ�س���ي�ء بح�س���ب الّزم����ن والمك�ن والمقدار 

والكيفّي�ت والأ�سب�ب وال�ّسرائط، والق�س�ء هو ف�سل الأمر قوًل اأو فعاًل.

ف�هلل تع�لى مثاًل: قّدر لل�ّس���جرة لكي ت�س���بح �س���جرة اأن يكون البذر �س����لحً� 

وق�باًل للّنمّو، واأن يو�س���ع في الّتراب المن��سب، ويتهّي�أ له الم�ء والهواء والحرارة 

المالئمة له، ف�إذا تحّققت كّل ال�ّس���روط، وتّم الّتقدير، ق�سى المولى عزَّ وجلَّ ب�أن 

)1(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج5، �س87.
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يفترع البذر الّتراب، وينمو لي�س���بح �س���جرة، ف�إذا تغّيرت مراحل الّتقدير كّله� اأو 

بع�سه�، دخلت في تقدير اآخر، وب�لّت�لي اأ�سبح له� ق�س�ء اآخر وهو اليب��س.

وكذل����ك الح�ل ب�لّن�س����بة لأفع�����ل الإن�س�����ن، ف�����إّن اهلل اأعطى الإن�س�����ن الإرادة 

والختي�����ر، ف�إذا اأف��س اهلل عليه القدرة، وح�س����ل الّداع����ي للفعل، واخت�ر الفعل، 

ولم يمنع م�نع من تحّققه، ق�سى المولى - عّز وجّل - حينئذ بح�سول الفعل، ف�إذا 

اختّلت بع�س الّتقديرات، انقلب الّتقدير اإلى تقدير اآخر وب�لّت�لي اإلى ق�س�ء اآخر.

وهذا المعنى م�س���تف�د من الآي�ت والّرواي�ت، ق����ل تع�لى: {حت خت    مت ىت 

، وفي الرواية عن الإم�م الر�س� Q ق�ل: »بعد �سوؤاله عن القدر: هو 
)1(

يت}
الهند�س���ة م���ن الطول والعر����س والبقاء« ثّم ق����ل Q: »اإّن اهلل اإذا �ساء �سيئاً 

.
)2(

اأراده، واإذا اأراده قّدره، واإذا قّدره ق�ساه واإذا ق�ساه اأم�ساه«

وبناًء على ما ُذكر يظهر عّدة اأمور:

1- اإّن الق�س�ء مت�أّخر عن القدر ت�أّخر الم�سبَّب عن �سببه.

2- اإّن القدر هو تحديد الأ�س���ب�ب وال�ّس���روط اّلتي اإذا تحّققت وح�سلت تعّين 

الق�س�ء وتحّتم اإّل اإذا منع منه م�نع.

3- اإّن ح�س���ول القدر تدريجي، واأّم� الق�س�ء فيح�سل دفعة واحدة، ولذلك ل 

يتعّدد ول يتغّير، والقدر ق�بل للتغّير اإذا تغّيرت بع�س الأ�س���ب�ب وال�ّس���روط 

دون الق�س�ء.

وعلي���ه فكّل م� يح�س���ل في ه���ذا الكون محكوم ب�لقدر والق�س����ء، ف�لق�س����ء 

ب�لمر�س على الإن�س����ن اإذا تحّقق �س���ببه وتقديره، والق�س����ء ب�ل�ّسف�ء عند تحّقق 

�س���ببه وتقديره اأي�س���ً�، وكلٌّ من المر�س وال�ّسف�ء خ��سع لتقدير اهلل وق�س�ئه وقد 

)1( �سورة القمر، الآية: 49.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج5، �س122.
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 ي�ست�سفى بها، هل ترّد من قدر 
(1(

ورد في الحديث: »قيل لر�سول اهلل P: رقى

.
)2(

اهلل؟ فقال P: اإّنها من قدر اهلل«

والحا�سل: اإّن كّل �س���يء يح�س���ل في ه���ذا الوجود ف�إّنم� يح�س���ل ب�إرادة اهلل 

ر ل يخلو اإّم� اأن يك���ون من اأفع�ل  وق���دره وق�س����ئه، غ�ية الأمر اأّن ال�ّس���يء المق���دَّ

العب�د واإّم� من بقّية الك�ئن�ت، ف�إن ك�ن من اأفع�ل العب�د ف�هلل اأراده وقّدره ب�سرط 

اختي�ر العبد له، واهلل ق�س����ه واأم�س����ه تبعً� لم� يخت�ره العب���د من الفعل والّترك، 

وبهذا البي�ن يظهر عدم من�ف�ة الق�س�ء والقدر لختي�ر الإن�س�ن بل يوؤّكده.

واأّم� عدم من�ف�ة القدر لالختي�ر فالأن الختي�ر من مقّدم�ت القدر، واأّم� عدم 

من�ف�ة الق�س����ء لالختي�ر فالأّن اختي�ر العبد للقدر اختي�ر للق�س�ء، اإذ اأّن اختي�ر 

ال�ّس���بب الت�ّم اختي�ر للم�سّبب واإن لم يتو�ّسط الختي�ر بين ال�ّسبب والم�سبب. واإن 

.
)3(

ك�ن من الك�ئن�ت الف�علة ب�لجبر ف�هلل قّدر وق�سى تحّققه ب�ل�سطرار

2- الَبداء

من المف�هيم اّلتي اّتفقت عليه� كلم�ت الإم�مّية من ال�سيعة هو مفهوم البداء، 

وقد �سّكل الفهم الخ�طئ لهذا المفهوم من قبل غير ال�سيعة �سببً� للطعن عليهم، 

ومن�س����أ الخط����أ عنده���م هو الخلط بي���ن المعن���ى الّلغوي والمعنى ال�س���طالحي 

المق�سود، في المق�م و�سيت�سح ذلك من خالل الخطوات الت�لية:

1- الَب���داء لغ���ة: هو الظهور بعد خف�ء، ق�ل في الم�س���ب�ح المنير: »بدا يبدو 

ب���دواً: ظه���ر، فه���و ب���اٍد،... وب���دا ل���ه ف���ي الأمر ظه���ر له ما ل���م يظهر 

الم«. وهذا المعنى ج�مع لال�س���تعم�لت  اأّوًل، وال�سم: البداء مثل ال�سَّ

)1( رقى: جمع رقية.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج5، �س87.

)3( مقتب����س م���ن �س���رح عق�ئد الإم�مية العاّلمة ال�س���ّيد الخ���ّرازي، والإح���ك�م في علم الكالم، العاّلمة ال�س���ّيد محّمد ح�س���ن 

ترحيني.
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 ،
)1(

المتعّددة للبداء لغة ق�ل تع�لى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}

والبداء بهذا المعنى ي�س���تحيل ن�س���بته اإلى اهلل تع�لى؛ لم� يت�س���ّمنه من 

ن�س���بة الجهل اإليه تع�لى، وهو الع�لم المطلق اّلذي ل ي�س���وب علمه ذّرة 

من جهل فكيف يق�ل في حّقه اإّنه بدا له م� ك�ن خ�فيً� عليه؟!. وقد ورد 

ع���ن الإم�م ال�س����دق Q: »م���ن زع���م اأّن اهلل عزَّ وجلَّ يب���دو له في 

.
)2(

�سيء لم يعلمه اأم�س فابروؤوا منه«

2-  البداء ا�سطالحاً: وهو »الإظهار والإبداء لما خفي من القدر والق�ساء 

الم�س���روط ب�سرائ���ط غي���ر محّقق���ة بع���د« ومن اآث����ره قدرة الإن�س����ن على تغيير 

���دقة و�سلة  م�س���يره بوا�س���طة الأعم�ل الح�س���نة اأو القبيحة. وب�لبداء يكون لل�سّ

الّرحم والّدع�ء وغيره� اأثٌر ومعنى.

3- ينق�سم الق�ساء اإلى ق�سمين:

اأ � ق�ساء مبرم محتوم: وهذا ل يقع فيه البداء، بل ي�س���تحيل وقوع البداء فيه؛ 

لأّنه يلزم منه التغّير في علمه تع�لى.

ب � ق�ساء م�سروط وموقوف على اأمرين:

1 -  تحّقق �سروطه. 

2 - عدم تعّلق الم�سيئة الإلهّية بخالفه.

وق���د ورد ع���ن الب�قر Q اأّن���ه ق�ل: »م���ن الأمور اأم���ور محتوم���ة كائنة ل 

محال���ة، وم���ن الأم���ور اأمور موقوف���ة عند اهلل، يق���ّدم منها ما ي�س���اء ويمحو ما 

.
)3(

ي�ساء، ويثبت منها ما ي�ساء«

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 99.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، البداء والن�سخ، ج 2، �س136.

)3(م.ن. ج4، �س119.
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وه���ذا الق�س���م هو اّلذي يقع فيه البداء، واّلذي �س���ّرح المول���ى عزَّ وجلَّ به في 

الآية، حيث ذكرت ب�أّنه تع�لى يقّدم م� ي�س�ء ويمحو م� ي�س�ء، وقد روى اأهل ال�ّسّنة 

ع���ن ابن عّب��س اأّنه ق�ل: »الكتاب اثنان: كتاب يمحو اهلل ما ي�ساء فيه، وكتاب ل 

.
)1(

يغير وهو علم اهلل والق�ساء المبرم«

وروى الّترمذي: ق�ل ر�سول اهلل P »ل يرّد الق�ساء اإّل الّدعاء، ول يزيد في 

، وغيره الكثير من الّرواي�ت.
)2(

العمر اإّل البّر«

ومن اأمثلة الَبداء الم�سطلح قوله تع�لى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

من  يمنعهم  �سعفً�  الم�سلمين  في  ب���أّن  يعلم  ل  تع�لى  ك�ن  فهل   
)3(

ڻ} ڻ 
اأن يق�بل الع�سرون منهم الم�ئتين من الك�فرين، والم�ئة الألف، ثّم علم فخّفف 

ے ۓ  ھھ ھ ے  {ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ  تع�لى:  بقوله  عنهم 

؟.
)4(

ۓ ڭ}
 والج���واب: ه���و اأّن���ه تع�لى ك�ن ع�لمً� ب�س���عفهم. ول يمكن ن�س���بة الجهل اإليه 

تع�لى، ولذلك ل يت�أّتى تف�سير هذه الآية ب�سكل �سحيح اإّل في �سوء البداء، بمعنى 

اأّن اهلل )تع�لى( اأبدى واأظهر م� ك�ن يكّنه من علمه الخ��ّس، ف��س���تبدل ب�لواقعة 

���ة النبّي اإبراهي���م Q مع ذبح ول���ده النبّي  واقع���ة، وهك���ذا يمكن تف�س���ير ق�سّ

اإ�سم�عيل Q وغيره� اأي�سً�.

وبهذا البي�ن  ال�س���حيح بمعنى البداء يمكن توجيه م� ورد من الآث�ر المترتبة 

 ،
)5(

دق���ة تدفع البالء« على مثل ال�س���دقة والدع�ء و�س���لة الأرح�م؛ من اأّن »ال�سّ

)1( خال�سة علم الكالم، د. عبد اله�دي الف�سلي، �س 112، نقاًل عن كت�ب ح��سية الجمل، ج 2، �س 574.

)2( �سنن الترمزي، الترمزي، ج 3، �س 303.

)3( �سورة الأنف�ل، الآية: 66.

)4( �سورة الأنف�ل، الآية: 66.

)5( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 4، �س 5.
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.
)2(

،  و »�سلة الأرحام تطيل الأعمار«... الخ
)1(

»والّدعاء يرّد الق�ساء«

ومن خالل م� تقّدم يعلم اأّن الّبداء ن�س���خ تكوينّي، واأّن الّن�س���خ َبداء ت�س���ريعي 

فكم� اأقّر جميع الم�سلمين ب�إمك�نّية ن�سخ الأحك�م وعدم ا�ستح�لته لعدم مخ�لفته 

للعلم الإلهي، فكذلك الّن�سخ التكوينّي المعّبر عنه ب�لبداء.

بين النسخ والبداء

لقد اّتفقت كلمة الم�س���لمين على اإمك�ن الّن�س���خ في الأحك�م ال�سرعّية، ومعنى 

الّن�س���خ هو رفع حكم �س���رعي ظ�هره الّثب�ت والّدوام بحكم �س���رعّي اآخر مخ�لف 

للحكم الأّول.

 بمعنى اأّن الحكم الأّول موؤّقت بمّدة معّينة في علم اهلل، ولكّنه تع�لى لم ُيظهر 

هذا الّتوقيت، بل اأظهر ال�ستمرار والّدوام، واأخفى التوقيت عن الّن��س؛ اإذ لول 

الّدليل الن��سخ لبقي الحكم الأّول وا�ستمّر كم� هو، وعليه ل يتن�فى الّن�سخ بهذا 

المعنى مع العلم الإلهّي الأزلّي. 

المقد�س في �سالتهم  بيت  اإلى  الم�سلمين  ه  بتوجَّ الحكم  الّن�سخ،  اأمثلة  ومن 

وهي القبلة الأولى، من دون اأن يحّدد مّدة ووقت لهذا الحكم، ثّم ُرفع هذا الحكم 

بحكم اآخر بوجوب الّتوّجه اإلى الكعبة بقوله تع�لى: {ہ ہ ہ ھ 

.
)3(

ھ}

الّتوقيت م�س�لح  اأّن لإخف�ء  الّتوقيت؟ ف�لجواب هو  واأّم� لم�ذا يخفي تع�لى 

متعّددة منه� المتح�ن والختب�ر وغير ذلك.

)1(الك�في، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 469.

)2( م.ن، ج 2، �س 152.

)3( �سورة البقرة، الآية: 144.
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وهكذا البداء كم� مّر اآنفً�، ف�إّن اهلل يعلم بتغّير التقدير والق�س����ء الم�س���روط، 

ولكن ل يظهره لهم لم�سلحة معّينة، وعندم� يتحّقق �سرط الّتغيير يتغّير الّتقدير، 

والق�س�ء يتغير تبعً� له.

وبهذا البي�ن يّت�سح اأّن الّن�سخ والبداء من واٍد واحد، والف�رق بينهم� اأّن الّن�سخ 

يقع في ع�لم الّت�سريع والأحك�م، والبداء في ع�لم التكوين، ف�لبداء ن�سخ تكوينّي، 

والّن�سخ بداء ت�سريعّي.

خال�صة الدر�س

القدر من المقدار، والتقدير لالأ�س���ي�ء بح�س���ب الزم����ن والمك�ن والمقدار   �

والكيفّي�ت والأ�سب�ب وال�سرائط. والق�س�ء هو ف�سل الأمر والحكم عليه.

ويفترق القدر عن الق�ساء:

ر عن القدر ت�أّخر الم�سبَّب عن �سببه.  1- اأّن الق�س�ء مت�أخِّ

2- اإّن القدر هو تحديد الأ�س���ب�ب وال�س���روط اّلتي اإذا تحّققت وح�سلت تعّين 

الق�س�ء.

ل تن�في بين اختي�ر الإن�س����ن والق�س����ء والقدر، وذلك لأّن اهلل تع�لى قّدر   �

اأفع�ل الإن�س�ن ب�سرط اختي�ر العبد له�، ثّم اإّن اهلل تع�لى ق�س�ه تبعً� لختي�ر 

العبد.

� الب���داء لغ���ة: هو الظهور بعد خف�ء، وهو بهذا المعنى ي�س���تحيل ن�س���بته اإلى اهلل 

تع�لى.

اأّم���ا ا�سطالح���اً: ه���و الإظه�ر والإب���داء لم� خف���ي � على الإن�س����ن � من القدر 

والق�س�ء الم�سروط.
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ـ الق�ساء ق�ساءان مبرم وم�سروط:

 الأّول: ل يقع فيه البداء.

 الثاني: هو اّلذي يقع فيه البداء.

الن�سخ بداء ت�سريعي، والبداء ن�سخ تكوينّي.  �

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ع���ّرف الق�س���اء والق���در من خالل اآي���ة ورواي���ة، واذكر الفرق 

بينهما.

2� هل يتنافى الق�ساء والقدر مع اختيار الإن�سان، ولماذا؟

3� عّرف البداء لغة وا�سطالحاً؟

4� اأذك���ر اآي���ة ل يمك���ن فهمه���ا اإّل م���ن خ���الل الب���داء بالمعن���ى 

ال�سحيح، مع تو�سيح.

5� ما هو الفرق بين الن�سخ والبداء؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الح�سن والقبح. 1 .

د اأق�س�م العدل. اأن يعدِّ 2 .

اأن ي�ستذكر الدليل على العدل الإلهي. 3 .

الدرس الثالث عشر

العدل
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تمهيد:
لق���د تعّر����س الق���راآن الكري���م ف���ي الكثير م���ن اآي�ت���ه للعدل الإله���ي فق�ل 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  {چ  تع�ل���ى: 

ېئ   ، وق�ل تع�لى: {ۈئ 
)1(

ژ} ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ 
.

)2(

{ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ 
وقد اتفقت كلمة الم�سلمين ق�طبة على اأّن اهلل ع�دل، واأّن العدل من �سف�ته 

الكم�لّي���ة، اإّل اأّن���ه وقع الخالف بي���ن العدلّية )ال�س���يعة والمعتزل���ة( من جهة، 

والأ�س�عرة من جهة اأخرى حول:  قدرة العقل على معرفة الح�سن من القبيح 

م���ن دون العتم���اد عل���ى ال�ّس���رع. ومرج���ع الخ���الف اإلى م�س����ألة اأن الّتح�س���ين 

والّتقبي���ح هل هم� �س���رعّي�ن اأو عقلّي�ن؟ فه���ل العقل ق�در على اإدراك الح�س���ن 

والقب���ح  ف���ي  بع����س الأفع����ل اأو   ل؟

)1( �سورة النحل، الآية: 90.

)2( �سورة اآل عمران، الآية: 108.
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الّتحسين والّتقبيح

قالت الأ�ساعرة: ل حكم للعقل في ح�سن الأفع�ل وقبحه� بل الح�َسن م� ح�ّسَنه 

ال�س����رع من خالل فعله في التكويني�ت واأمره في الت�س���ريعي�ت. والقبيح م� قّبحه 

ال�س����رع، ول يّت�سف الفعل ب�لح�س���ن والقبح قبل ورود بي�ن من ال�ّس�رع المقّد�س، 

واأّن���ه تع�لى لو خّلد المطيع في جهّنم، والع��س���ي في الجّن���ة، لم يكن قبيح�ً؛ لأّنه 

.
)1(

يت�سّرف في ملكه حيث اإّنه �سبح�نه{وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

ولذلك ُعِرَف قولهم ب�لتح�سين والتقبيح ال�سرعّيين، و قد يوؤّدي هذا القول اإلى 

اإنك�ر العدل ب�سورة غير مب��سرة.

وقال���ت العدلّية: اإّن الأفع�ل تملك قيمً� ذاتّية، يدركه� العقل بغ�س الّنظر عن 

حكم ال�سرع، فمن الأفع�ل م� هو ح�سن في نف�سه، ومنه� م� هو قبيح كذلك، ومنه� 

م� ل يّت�سف بهم�، والعقل يدرك اأي�سً� اأّن اهلل وبمقت�سى �سف�ته الكم�لّية المطلقة 

ل يفع���ل ول ي�أمر اإّل بم� هو ح�س���ن، ول ينهى اإّل عن القبي���ح، ف�لعقل اإذًا وظيفته 

الإدراك؛ وهو يدرك ح�سن العدل ويمدح ف�عله، وقبح الّظلم ويذّم ف�عله.

وه���ذا الإدراك ل يعني اأّن العقل ي�أمر اهلل وينه�ه، بل يكت�س���ف العقل تن��س���ب 

���ف�ت الكم�لّية هلل تع�لى، )ك�لعدل( وعدم تن��سب فعل اآخر معه�  فعٍل ّم� مع ال�سّ

)ك�لّظلم(، ويدرك ا�ستح�لة �سدور الفعل القبيح منه تع�لى.

 وق���د ا�ست�س���هد العدلّية عل���ى قولهم ه���ذا ب����أّن كّل العقالء، حّت���ى المنكرين 

لل�ّس���رائع ال�ّس���م�وّية، ل يترّددون ب�لحكم على فعل العدل ب�أّنه ح�س���ن، وعلى فعل 

الّظل���م ب�أّن���ه قبيح، من دون اعتم�دهم على �س���ريعة بل م���ع اإنك�رهم له�؛ ولذلك 

تجدهم ي�س���عون لو�سع اأنظمة وقوانين لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وهذا من 

البداهة والو�سوح بمك�ن.

)1( �سورة الأنبي�ء، الآية: 23.
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 مفهوم العدل

 للعدل عّدة تف�سيرات اأهّمها:

1-  اإّن الع���دل ه���و فع���ل م���ا ح�ّسن���ه العق���ل وت���رك م���ا قّبحه، فيكون م�س����ويً� 

، والإتي�ن ب�لفعل في 
)1(

للحكم���ة؛ اأي و�س���ع ال�ّسيء في مو�سع���ه المنا�س���ب

محّله، لأّن العقل يحكم بح�سن هذا الو�سع. 

 2- اإعط���اء كّل ذي ح���ّق حّقه: وهذا المعنى اأخ����سّ من المعنى المتقّدم؛ لأّن 

اإعط�ء الحّق ل�س����حبه هو و�س���ع للحّق في مو�س���عه المن��س���ب، اإّل اأّن هذا 

المفهوم هو الأقرب لمعنى العدل كمفهوم م�س���تقّل ومغ�ير لمعنى الحكمة، 

والحّق الوارد في التعريف ي�سمل جميع الحقوق بم� فيه� الحّق  غير الث�بت 

ب�لأ�س����لة ب���ل ول���و ك�ن ثبوت الحّق ب�س���بب الوع���د، اإذ لي�س لالإن�س����ن حّق 

ب�لأ�س�لة على اهلل تع�لى، ولّكنه ثبت له هذا الحّق بعد وعده تع�لى الإن�س�ن 

ب�لثواب نتيجة اأفع�له. وبهذا يظهر الفرق بين العدل والم�س�واة، ف�إّن و�سع 

ال�ّسيء في مو�سعه قد يتن�فى مع الم�س�واة في كثير من موارده. فلو اأعطى 

المعّل���م عالمة واحدة )15 مثاًل( لجميع التالمذة ف�إّنه ظلٌم لمن ي�س���تحّق 

الأكثر، وهو و�سع لهذه العالمة في غير مو�سعه� لمن ل ي�ستحّقه�.

أقسام العدل

بم� اأّن و�سع ال�ّس���يء في مو�سعه المن��سب واإعط�ء الحقوق لأ�سح�به� يختلف 

ب�ختالف الأ�س���ي�ء والحقوق وموا�س���عه�، اإذ لكّل �سيء و�س���ع من��سب له بح�سبه؛  

���ً� به يقت�سيه، ويفر�سه العقل، اأو ال�ّسرع، اأو الم�س�لح  ف�إّن لكّل �س���يء و�سعً� خ��سّ

م العدل اإلى ثالثة اأق�س�م: الع�ّمة وال�سخ�سّية في نظ�م الكون وبن�ًء عليه ُق�سِّ

)1( اإّن لكّل �سيء و�سعً� خ��سً� به يقت�سيه ويفر�سه العقل اأو ال�سرع اأو الم�س�لح الع�مة وال�سخ�سية في نظ�م الكون.



116

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

1- الع���دل التكويني: وهو يعني اأّنه تع�لى يعطي كّل موجود في مراحل تكوينه 

م� ي�س���تحّقه ويحت�جه في م�سيرته نحو الغ�ية اّلتي لأجله� خلق، فيكّونه بم� 

يتن��سب مع غ�يته، فال يهمل ق�بلّية، ول يعّطل ا�ستعدادًا ق�ل تع�لى: {ۀ 

، وبذلك يكون تع�لى قد و�س���ع كّل �س���يء 
)1(

ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ}
في مو�سعه المن��سب له تكوينً�.

ع الأحك�م اّلتي تتكّفل كم�ل الإن�س�ن  2- العدل الّت�سريعي:  وهو اأّنه تع�لى ي�سرِّ

و�سع�دته في كّل الجوانب الم�ّدّية والمعنوّية، الدنيوّية والأخروّية، ول يكلِّف 

نف�س���ً� اإّل و�س���عه�، وبذلك يكون قد و�س���ع الّت�سريع في مو�س���عه المن��سب، 

فيكون ع�دًل.

3- العدل الجزائي: اأي اإّنه تع�لى يح��س���ب ويج�زي ثوابً� وعق�بً� كّل نف�س بم� 

ك�س���بت، ول يع�ق���ب العبد على تكلي���ف اإّل بعد البي�ن واإلق����ء الحّجة عليه، 

وبهذا يكون قد و�سع العق�ب والّثواب في مو�سعهم� المن��سب.

دليل العدل اإللهي

الّدليل على وجوب اّت�سافه تعالى بالعدل هو:

 لو لم يكن اهلل ع�دًل ل�س���تلزم ذلك ن�سبة النق�س اإليه تع�لى، والّنق�س منتٍف 

رورة، فوجب كونه ع�دًل. عنه تع�لى ب�ل�سّ

  تو�صيح الدليل

اإّنه تع�لى لو ك�ن يفعل الّظلم والقبح � تع�لى عن ذلك � ف�إّن فعل الظلم ل يخلو 

من اأربع �سور � اأي: اإّن الّظلم م�سبَّب لواحد من الأ�سب�ب الأربعة:

)1( �سورة الأعلى، الآيت�ن: 3-2.
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أ. اأن يكون �سدور الّظلم ب�سبب الجهل بكون الفعل قبيحً�.

ب. اأن يكون ع�لم���ً� بقبح الفعل ولكّنه فعله لأّنه مجبر على فعله ع�جز عن 

تركه.

ج. اأن يكون ع�لمً� بقبح الفعل، وغير مجبر عليه، ولكّنه محت�ج اإلى فعله.

د. اأن يكون ع�لمً� بقبح الفعل، وغير مجبر وغير محت�ج، ولكّنه فعله عبثً� 

ولغوًا.

ور والأ�سب�ب الأربعة المت�سّورة ل�سدور الّظلم، ف�إذا انتفت هذه  هذه هي ال�سّ

الأ�سب�ب انتفى الّظلم لنتف�ء اأ�سب�به وب�لت�لي ثبت العدل.

���ور والأ�سب�ب م�س���تحيلة  على اهلل تع�لى؛ لأّنه� ت�ستلزم الّنق�س  وكّل هذه ال�سّ

فيه.

���ورة الأولى ت�س���تلزم ن�س���بة الّجهل اإليه تع�لى وقد ثبت اأّن���ه تع�لى ع�لم  ف�ل�سّ

.
)1(

مطلق ل ي�سوب علمه ذّرة من جهل {مئ  ىئ يئ جب حب }

والّث�نّي���ة تن�س���ب اإلي���ه العجز مع العلم ب�أّن���ه تع�لى هو الق����در المطلق اّلذي ل 

.
)2(

يتوّهم فيه عجز {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

والّث�لثة ت�س���ند اإلي���ه الح�جة والفتق�ر م���ع اأّنه تع�لى هو الغن���ّي المطلق اّلذي 

يحت�جه كّل �سيء ول يحت�ج اإلى �سيء {ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      

.
)3(

ے  }
والرابع���ة تخ�ل���ف الحكمة وه���و تع�لى الحكيم اّل���ذي ل يفعل عبث���ً� ول لغوًا {

 وه���و تع�ل���ى كم�ل مح�س، 
)4(

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ    گ  }
)1( �سورة الأنف�ل، الآية: 75.

)2( �سورة الأحزاب، الآية: 27.

)3( �سورة ف�طر، الآية: 15.

)4( �سورة الح�سر، الآية: 1.
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، ومن خالل ال�سبب الرابع يمكن الإ�س�رة اإلى دليل اآخر 
)1(

منّزه عن فعل اأّي قبيح

م�ستقّل معروف بدليل الحكمة وهو:

دليل الحكمة

تقّدم اأّن اهلل تع�لى يمتلك اأ�س���مى مراتب القدرة والختي�ر، واأّنه ق�در على اأن 

يفع���ل اأّي فعل ممكن الوجود اأو ل  يفعله، دون اأن يخ�س���ع لت�أثيرات اأّية قّوة تجبره 

وتقهره، اإّل اأّن اهلل ل يفعل كّل م� يقدر عليه من اأفع�ل، واإّنم� يفعل م� يريده هو.

وتقّدم اأي�س���ً� اأّن اإرادته تع�لى لي�ست عبثّية ول خرافّية، واإّنم� يريد م� يتن��سب 

م���ع �س���ف�ته الكم�لية المطلقة، ف�إذا لم تقت�ِس �س���ف�ته الكم�لّية فع���اًل م� ف�إّنه ل 

ي�سدر منه ذلك الفعل اإطالقً�.

وبم� اأّن اهلل �سبح�نه كم�ٌل مح�س، ف�إرادته اإّنم� تتعّلق ب�لأ�س�لة بجهة كم�ل 

المخلوق�ت وغيره�، واإذا لزم من وجود مخلوق بع�س ال�سّر والنق�س، ف�إّن ذلك 

يكون مق�سودًا ب�لتبع ل ب�لأ�س�لة، بمعنى اأّن هذا ال�سّر لزم ل ينفّك عن الخير 

عنه.  ينفّك  ل  اّل��ذي  ال�سّر  ويتبعه  الغ�لب  ب�لخير  الإرادة  تتعّلق  لذلك  الغ�لب، 

وبذلك تثبت �سفة الحكمة هلل �سبح�نه. وب�لت�لي تثبت عدالته تع�لى.

شبهات وحلول

1 � كي���ف يت���الءم  وج���ود الم�سائب من اأمرا�س وك���وارث طبيعّية )كال�سيول 

وال���ّزلزل( والمتاع���ب الجتماعي���ة )كالح���روب واأل���وان الّظل���م المختلفة( مع 

العدل الإلهّي؟

الج���واب: اأّوًل: اإّن الحوادث الطبيعّية الموؤلم���ة مالزمة لأفع�ل العوامل الم�ّدّية 

وانفع�لته� وت�س�دمه� والّتزاحم بينه�، وبم� اأّن خيرات هذه العوامل اأكثر من 

)1( مقتب�س من عق�ئد الإم�مية.
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�س���روره�، لذلك ل تكون مخ�لفة للحكم���ة وب�لت�لي مع العدل الإلهي. وكذلك 

ظهور المت�عب والمف��س���د الجتم�عّية مّم� تقت�سيه� اختي�رّية الإن�س�ن، هذه 

الختي�رّية اّلتي تقت�س���يه� الحكمة الإلهّية. ولكّن المالحظ اأّن فوائد الحي�ة 

الجتم�عّية واإيج�بّي�ته� اأكثر من مف��س���ده�، ولو ك�نت المف��س���د هي الأكثر 

لم� بقي اإن�س�ن على وجه الأر�س.

ثاني���اً: اإّن وج���ود ه���ذه المت�ع���ب والكوارث والم�س����ئب، تدفع الإن�س����ن � من 

جه���ة � اإل���ى البحث ع���ن معرفة اأ�س���رار الّطبيعة والك�س���ف عنه����، وبذلك 

ن�ع�ت المختلفة، ومن جهة اأخرى، ف�إّن  تظهر الّثق�ف�ت والك�س���وف�ت وال�سّ

خو�س هذه المت�عب ومواجهته� وعالجه�، له دور كبير في تنمية الط�ق�ت 

وال�ستعدادات ور�سده� وتفجيره�، وفي تك�مل الإن�س�ن ورقّيه وتقّدمه.

���بر عليه،  �س���وف يكون له الّثواب  واأخيراً: اإّن تحّمل اأّية م�س���يبة اأو األم، وال�سّ

الجزيل في الع�لم الأبدي، و�س���وف ل يذهب هدرًا، بل يتّم جبرانه ب�سورة 

اأف�س���ل، و�سيكون الإن�س����ن اأ�س���رع تك�ماًل وو�س���وًل لمرتبة القرب من اهلل 

تع�لى.

2 � كي���ف يتالءم الع���ذاب الأبدي للذنوب المحدودة والموؤّقتة، اّلتي يرتكبها 

المذنبون في هذا العالم، مع العدل الإلهي؟

الج���واب: هن����ك عالقة عّلية و�س���ببية بي���ن الأعم�ل الح�س���نة والقبيحة وبين 

الث���واب والعق�ب الأخروّيين، قد ك�س���ف عنه� الوحي الإله���ّي، ونّبه الن��س عليه�، 

وكم���� اأّنن� نالحظ في ع�ل���م الّدني�، اأّن هن�ك بع�س الجرائم، تعقبه� اآث�ر �س���ّيئة 

تمتّد اإلى مّدة طويلة، رغم ق�سر مّدة الجريمة، فمثاًل لو فق�أ الإن�س�ن عينه هو، اأو 

عيون الآخرين ف�أعم�ه�، ف�إّن هذا الفعل يتّم في مّدة ق�س���يرة جّدًا، ولكن نتيجته 

� وه���ي العمى � تمتّد اإل���ى نه�ية العمر، كذلك الّذنوب الكبيرة له� اآث�ره� الأخروّية 
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الأبدّي���ة، واإذا لم يوّفر الإن�س����ن في هذه الدني� م�س���تلزم�ت جبرانه����، )ك�لّتوبة 

مثاًل( ف�إّنه �سوف يعي�س اآث�ره� ال�سّيئة واإلى الأبد.

 فكم���� اأّن بق�ء عمى الإن�س����ن اإلى نه�ية العمر بجريمة لم ت�س���تغرق اإّل لحظة 

واح���دة ل ين�ف���ي العدل الإلهّي، كذل���ك البتالء ب�لعذاب الأب���دي نتيجة لرتك�ب 

الّذن���وب الكبيرة ل ين�في العدل الإلهّي؛ وذل���ك لأّنه ن�تج عن الّذنب الذي ارتكبه 

المذنب عن �س�بق وعي واإ�سرار.

خال�صة الدر�س

الأ�س�عرة يقولون ب�لتح�سين والتقبيح ال�سرعّيين، فال حكم للعقل في ح�سن   �

الأفع�ل وقبحه� بل الح�سن م� ح�ّسنه ال�سرع والقبيح م� قّبحه.

العدلّية: المعتزلة وال�س���يعة � يقولون ب�لتح�س���ين والتقبيح العقلّيين، ف�لأفع�ل 

تملك قيمً� ذاتّية ُيدركه� العقل، بغ�سِّ النظر عن حكم ال�س���رع، والدليل الوجدان 

حيث اإّن العقالء � حّتى المنكرين لل�س���رائع � ل يت���رّددون ب�لحكم على فعل العدل 

ب�أّنه ح�سن، وعلى فعل الظلم ب�أّنه قبيح.

العدل هو فعل م� ح�ّس���نه العقل وترك م� قّبحه، اأو و�سع ال�سيء في مو�سعه   �

المن��سب، اأو اإعط�ء كّل ذي حّق حّقه.

م العدل اإلى اأق�سام: � ُق�سِّ

الع���دل التكوين���ي: وهو يعني اأّنه تع�لى ُيعطي كّل موجود في مرحلة تكوينه    �1

ما ي�ستحّقه ويحت�جه في م�سيرته نحو الغ�ية اّلتي لأجله� خلق.

ع الأحك�م اّلتي تتكّفل بو�سول  العدل الت�سريعي: وهو يعني اأّنه تع�لى ُي�س���رِّ   �2

الإن�س�ن اإلى ال�سع�دة والكم�ل.

الع���دل الجزائ���ي: وهو يعني اأّنه تع�لى ُيح��س���ب وُيج�زي ثواب���ً� وعق�بً� كّل    �3
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نف�س بم� ك�سبت، ول ُيع�قب اإّل بعد البي�ن واإلق�ء الحّجة.

� ي�ست���دل عل���ى الع���دل الإله���ي: ب�أّن���ه لو لم يك���ن اهلل ع�دًل لك�ن ن�ق�س���ً�� لأّن 

الظلم معلول للجهل اأو العجز اأو الح�جة اأو العبث � وكّل هذا م�ستحيل على واجب 

الوجود.

بم� اأّن اهلل �سبح�نه كم�ل مح�س ف�إرادته تتعّلق بكم�ل المخلوق�ت، واأّم� ال�سر   �

الح��سل فهو مراد ل ب�لأ�س�لة وبذلك تثبت �سفة للحكمة هلل �سبح�نه.

اإّن الم�س�ئب والأمرا�س ل تتن�فى مع العدل الإلهي؛ وذلك لأّن خيره� اأكثر   �

من �سّره�.

اإّن العق����ب الأخروي الأبدي على الذنوب المحدودة والموؤقتة ل يتن�فى مع   �

العدل الإلهي؛ حيث اإّن هن�ك عالقة عّلّية بين الأعم�ل الح�سنة اأو القبيحة 

وبين الث���واب والعق�ب الأخروّيين. ونحن نالحظ في الدني� جريمة موؤّقتة � 

كفق�أ العين � توؤّدي اإلى العمى الدائم.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

ح راأي الأ�ساعرة والعدلّية في م�ساألة التح�سين والتقبيح؟  1� و�سّ

واذكر دلياًل؟

2� تكّلم حول معنى العدل، واأق�سامه؟

3� اأذكر الدليل على العدل الإلهّي؟

4� كي���ف يتنا�سب الع���دل الإلهّي مع وجود الأمرا�س والم�سائب 

والبتالءات؟
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أهداف الدرس:

. 1 .Rاأن ي�ستذكر الط�لب الدليل على �سرورة بعثة الأنبي�ء

اأن يدرك حدود المعرفة الب�سرية. 2 .

الدرس الرابع عشر

النبّوة العاّمة
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R ضرورة بعثة األنبياء

اإّن اإثب����ت �س���رورة بعث���ة الأنبي�ء R هي م���ن الم�س����ئل المهّمة في مبحث 

الّنبّوة، لأّن البحث في الم�س����ئل المرتبطة ب�لنبّوة، كوجوب النظر في المعجزة، 

والبحث في دعوى مّدعي النبّوة، ووجوب ط�عته و�س���رورة ع�س���مته وغيره� من 

الأبح�ث، متفّرع على  اإثب�ت �سرورة البعثة وعدم ا�ستغن�ء الب�سر - مهم� تك�ملت 

عقولهم وعلومهم- عن الوحي والنبّوة، لي�سلوا اإلى الهدف اّلذي خلقوا من اأجله. 

ويمكن اإثب�ته� ببره�ن موؤّلف من مقّدم�ت:

الختيار الواعي لطريق الكمال: اإّن الهدف من خلق الإن�س����ن هو ال�ّس���ير    �1

���ل  ف���ي طريق تك�مل���ه، من خالل مم�ر�س���ة الأفع�ل الختي�رّية لأجل التو�سّ

���ل اإليه اإّل ب�ختي�ر الإن�س����ن  اإل���ى كم�له الّنه�ئي، هذا الكم�ل اّلذي ل ُيتو�سّ

واإرادته.

وبتعبير اآخر، اإّنم� خلق الإن�س����ن ليكون � بعب�دته واإط�عته هلل تع�لى � م�ستحّقً� 

واأهاًل للح�سول على الّرحمة اّلتي يخت�ّس به� الأفراد المتك�ملون.

وقد اّت�سحت هذه المقّدمة عند البحث في الحكمة والعدل الإلهّي.



126

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

الختي���ار الواع���ي يحت���اج اإل���ى معرف���ة �سحيح���ة: اإّن الختي����ر الواع���ي    �2

اإ�س����فة اإلى احتي�جه للقدرة على مم�ر�سة العمل، وتوّفر الظروف والأجواء 

الخ�رجّية لمم�ر�سة الأعم�ل المختلفة، ووجود الميل والّدافع الّداخلي له� � 

حيحة ب�لأعم�ل الح�سنة والأعم�ل القبيحة،  يحت�ج اأي�سً� اإلى المعرفة ال�سّ

�لحة، واإّنم� يتمّكن الإن�س�ن من اختي�ر طريق  �لحة وغير ال�سّ والّطرق ال�سّ

تك�مل���ه � ب���كّل حرّي���ة ووعي � فيم� ل���و ك�ن يعرف الهدف، وطريق الو�س���ول 

اإلي���ه، وك�ن ع�رفً� بكّل العقب�ت والعراقيل والنحراف�ت والمزالق، اّلتي قد 

تواجهه اأثن�ء �سيره الّتك�ملي.

رورّية  اإذًا، فمقت�سى الحكمة الإلهّية اأْن تتوّفر للب�سر الو�س�ئل والم�ستلزم�ت ال�سّ

للح�س����ول على مثل هذه المع�رف والمدرك�ت، واإّل ف�سيكون ح�له كح�ل ال�ّسخ�س 

اّلذي يدعو �س����يفً� اإلى داره، ثّم ل يدّله على مك�نه، ول على الّطريق الموؤّدي اإليه! 

وم����ن البديهّي اأّن مثل هذا العم����ل مخ�لف للحكمة، وموجب لنق�س الغر�س. وهذه 

المقّدمة اأي�سً� وا�سحة.

على  اهلل  اأف��سه�  اّلتي  والعلوم  المع�رف  اإّن  الب�سرية:  المعرفة  ق�سور   �3

الب�سر، واّلتي تح�سل نتيجة الّتع�ون بين الح�ّس والعقل، له� دوٌر ف�عٌل في 

توفير م� يحت�ج اإليه الإن�س�ن في حي�ته، ولكّنه� ل تكفي للّتعّرف على طريق 

والجتم�عّية،  الفردّية  المج�لت  جميع  وفي  الحقيقّية،  وال�ّسع�دة  الكم�ل 

والم�ّدّية والمعنوّية، والدنيوّية والأخروّية، واإذا لم يوجد طريق اآخر ل�سّد 

ق الهدف الإلهي من خلق الإن�س�ن. الّنق�ئ�س وملئ الفجوات فلن يتحقَّ

ولتو�س���يح هذه المقّدمة اأكثر �س���ّيم� مع ت�س���كيك البع�س به� ل ب���ّد من القول: 

اإّن الحكمة الإلهّية تقت�س���ي و�س���ع طريق اآخر للب�سر � غير الح�ّس والعقل � من اأجل 

التعّرف على طريق الكم�ل في كّل المج�لت، حّتى ي�ستطيع الب�سر ال�ستف�دة منه.
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وه���ذا الّطريق هو الوحي واّلذي من خالله يتمّكن الإن�س����ن من الو�س���ول اإلى 

ال�ّسع�دة والكم�ل الّنه�ئي، وبذلك يتحّقق الغر�س من الخلق. 

 ل ي�سّك ع�قل في اأّن ح�ج�ت الب�سر متنّوعة ومتعّددة؛ فمنه� ح�ج�ت تخت�ّس 

وبع�س  للبدن  وبع�سه� ح�جة  ب�لجم�ع�ت،  ترتبط  ومنه� ح�ج�ت  ب�لأ�سخ��س، 

اإلى  اإلى الّروح، وبع�سه� يتعّلق ب�لّدني� ومنه� يتعّدى الّدني�  اآخر ح�ج�ت ترجع 

م�سلحة  من  فكم  وتتع�ر�س،  بع�سه�  مع  تتداخل  قد  الح�ج�ت  وهذه  الآخرة، 

�سخ�سّية تزاحم م�سلحة ع�ّمة، وكم من ح�جة للبدن تتن�فى مع بعٍد من اأبع�د 

وجود  اإلى  اإ�س�فة  والأخروّية،  الّدنيوّية  الم�س�لح  بين  الح�ل  وكذلك  ال��ّروح، 

ظروفً�  يعي�س  منهم  وكلٌّ  الب�سر،  بين  متف�وتة  ونف�سّية  وبدنّية  معرفّية  فوارق 

والموازنة  والح�ج�ت،  الم�س�لح  هذه  ومراع�ة  مختلفة،  واجتم�عّية  طبيعّية 

بينه�، وتحديد الأ�سلح عند الّتزاحم  والتع�ر�س بينه� هو اأمر خ�رج عن قدرة 

اأّن التغيير الّدائم في القوانين  اأفرادًا، بدليل  اأم  الب�سر، �سواء ك�نوا جم�ع�ت 

حّتى  ي�ستطيعوا  لم  الب�سر  اأّن  على  يوؤّكد  الع�سور  عبر  الب�سرّية  والّت�سريع�ت 

مع  الأولوّي�ت،  ويحّدد  الم�س�لح  و�س�مل يحفظ  ك�مل  ق�نون  اإلى  الو�سول  الآن 

الإلهّية،  والقوانين  الّت�سريع�ت  من  كثيرًا  ا�ستف�دوا  قد  الم�سّرعين  هوؤلء  اأّن 

دون  الّدنيوّية  الم�س�لح  تح�سيل  في  جهدهم  ح�سروا  اأّنهم  اإلى  اإ�س�فة  هذا 

غيره�.
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خال�صة الدر�س

� لإثبات �سرورة بعثة الأنبياءR هناك مقّدمات:

الأولى: اإّن الهدف من خلق الإن�س�ن هو الو�سول اإلى الكم�ل ب�ختي�ره.

الثانية: اختي�ر طريق الكم�ل يحت�ج اإلى معرفة �سحيحة بكيفّية الو�سول اإلى 

الكم�ل.

الثالثة: المعرفة الب�سرّية ق��سرة عن معرفة كيفّية الو�سول اإلى الكم�ل.

فوا الب�سر  النتيجة: ل بّد من الأنبي�ءR الموحى اإليهم من اهلل تع�لى لُيعرِّ

على طريق الكم�ل.

وذل���ك لأّن مقت�س���ى الحكمة اأن ي���زّود كّل موجود بم� يمّكنه من الو�س���ول اإلى 

هدفه واإل لزم العبث.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

بعث���ة  )�س���رورة  دلي���ل  مقّدم���ات  ع���ن  باخت�س���ار  تح���ّدث   �1

.(Q الأنبي���اء

2� تحّدث بو�سوح وتف�سيل عن ق�سور المعرفة الب�سرّية.
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Rبعثة األنبياء

. 1 .Rد الط�لب بع�س اأ�سب�ب تعّدد الأنبي�ء اأن يعدِّ

اأن يمّيز بين النبّي والر�سول. 2 .

اأن ي�ستذكر بع�س فوائد بعثة الأنبي�ء. 3 .

الدرس الخامس عشر
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ي Q تعّدد األنبياء

بم� اأّن الحكمة الإلهّية اقت�س���ت وجود طري���ق الوحي؛ لأجل تحّقق الغر�س من 

خلق الإن�س����ن وهو الكم�ل على م�س���توى الفرد والمجتمع،  وبم� اأّن هذا الهدف ل 

يتحّقق من خالل نبّي واحد، فك�ن ل بّد من تعّدد الأنبي�ء R ق�ل تع�لى: {ڇ 

.
)1(

ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ}

أسباب التعّدد

هن�ك عدد من الأ�سب�ب لتعّدد الأنبي�ء R نذكر منه�:

1- محدودّية وق�سر عمر الإن�س�ن بم� في ذلك الأنبي�ءR، وعدم وجود م� 

يقت�سي بق�ء الّنبّي الأّول حّتى نه�ية الع�لم.

2- اإّن ع���دم ق���درة الأنبي�ء R في ع�س���رهم وزم�نهم على ن�س���ر دعوتهم 

وتبليغه� لكّل الأمم وال�ّس���عوب، فر�س �سرورة تعّدد الأنبي�ء حّتى في ع�سر 

.Q ولوط Q واحد كم� في نبّوة اإبراهيم

3- تط���ّور المجتمع�ت، وتغّير الّظروف، وتو�ّس���ع وتعّقد العالق�ت الجتم�عّية، 

)1( �سورة ف�طر، الآية: 24.
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حيث ي�س���ل اإلى حّد ُيحت�ج فيه اإلى تطوي���ر الأحك�م والقوانين الجتم�عّية 

والفردّي���ة كّم���ً� ونوعً�، اإ�س����فة اإل���ى ت�س���ريع�ت جديدة لم تك���ن تحت�جه� 

المجتمع�ت ال�ّس����بقة اأ�س��سً�، وهذا يفر�س و�سول هذه الّت�سريع�ت على يد 

اأنبي�ء جدد.

4- وق���وع الّتحريف العم���دّي اأو الّتف�س���ير والفهم الخ�طئ، واّلذي ي�س���ل اإلى 

ح���ّد النح���راف عن الم�س����ر اّل���ذي يريده تع�لى، كم� ح�س���ل ف���ي التوراة 

والإنجيل.

له����ذه الأ�س����ب�ب وغيره� لزم تعّدد الأنبي�����ء، وكّل نب����ّي اأّدى دوره المطلوب منه 

على اأح�سن وجه، وك�نت ر�س�لته مهّمة و�س�ئبة، اإّل اأّن دوره� انتهى فبداأت ر�س�لة 

اأخ����رى من حي����ث انتهت الأولى، وهكذا ي�س����تمّر تك�م����ل المجتمع�ت تبع����ً� لتك�مل 

الّر�س�لت، ولذلك؛ يجب الإيم�ن والعتق�د بكّل الأنبي�ء R ق�ل تع�لى: {ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
)1(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }

  الّنبّي والّر�صول واأولو العزم

مر ب�لتبليغ اأم ل.
ُ
ال�ن�ّب����ّي: هو ح�مل النب�أ من اهلل تع�لى، �سواء اأ

الّر�سول: هو خ�سو�س الّنبّي الم�أمور بتبليغ الّر�س�لة الموح�ة اإليه.

فللنبّي �سرف العلم ب�هلل وبم� عنده، وللر�سول �سرف الط�عة بين اهلل �سبح�نه 

وبين خلقه.

���بر وال�س���تق�مة  اأول���و الع���زم: هم خ�س���و�س م���ن امت�ز من الر�س���ل ب�ل�سّ

ال�سديدين. وامت�زوا اأي�س���ً� ب�أّن لكّل واحد منهم كت�بً� و�سريعة م�ستقّلة، يتبعه� 

)1( �سورة البقرة، الآية: 136.
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الأنبي����ء المع��س���رون لهم والمت�أّخ���رون عنهم اإلى اأن يبع���ث اهلل نبّيً� اآخر من 

اأولي العزم بر�س����لة و�س���ريعة جديدة، ق�ل تع�لى:{ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ 

. وه���ذه المع�ني المذكورة موافقة للمعنى اللغوّي، وقد ورد في رواية 
)1(

ۇئ}
ع���ن الإم����م الب�قرQق�ل:»النب���ّي اّلذي يرى ف���ي منامه وي�سم���ع ال�سوت 

ول ي���رى المل���ك، والر�س���ول اّل���ذي ي�سمع ال�س���وت ويرى في المن���ام ويعاين 

.
)2(

المل���ك ...«

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تع�ل���ى:{چ  وق����ل 

.
)3(

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک}
وف���ي الخب���ر عن اأبي ذر: »قل���ت: يا ر�سول اهلل ك���م الّنبّيون؟ ق���ال: مائة األف 

واأربعة وع�سرون األف نبّي، قلت: كم المر�سلون منهم؟ قال: ثالث مائة وثالثة 

.
)4(

ع�سر جماً غفيراً«

وف���ي الخبر ع���ن اأبي جعف���ر Q: »اأول���و العزم م���ن الّر�س���ل خم�س���ة: نوح 

.
)5(

واإبراهيم ومو�سى وعي�سى ومحّمد �سلى اهلل عليهم اأجمعين«

 Rفوائد بعثة األنبياء

اإّن اله���دف والغ�ي���ة الأولى م���ن بعثة الأنبي����ء R هو هداية الب�س���رّية اإلى 

���حيح للتك�مل الحقيقّي، وتلّق���ي الوحي واإبالغه للّن�����س، اإّل اأّن له�  الّطري���ق ال�سّ

فوائد اأخرى مهّمة في تك�مل الب�سر، واأهّمه� م� يلي:

1 � اإّن هن����ك الكثي���ر م���ن المعلوم����ت، اّلتي يمك���ن للعقل الإن�س����ني اإدراكه�، 

)1( �سورة الأحق�ف، الآية: 35.

)2( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج1، �س 176.

)3( �سورة ال�سورى، الآية: 13.

)4(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج11، �س32.

)5( م.ن، ج11، �س33.
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ولكّن���ه رّبم� غفل عنه� معظم الّن��س، فيحت�جون اإلى من يذّكرهم به� وهم 

ر والنذير« على  الأنبي�ء، ومن هن� يعرف ال�ّسبب في اأطالق �سفتي »المذكِّ

الأنبي�ء R، يق���ول الإم�م اأمير الموؤمني���ن Q: »لي�ستاأدوهم ميثاق 

.
)1(

فطرته، ويذّكروهم من�سيَّ نعمته، ويحتّجوا عليهم بالّتبليغ«

2 � اإّن اأه���ّم العوامل اّلتي له� ت�أثيره� الف�عل في الّتربية، وفي ر�س���د الإن�س����ن 

وتك�مله، وجود القدوة والأ�سوة. والأنبي�ء الإلهّيون اّلذين يج�سدون الإن�س�ن 

  Pالك�مل، هم اأعظم مث�ل لالقتداء والت�أ�ّس���ي وفي مقّدمتهم ر�س���ول اهلل

، ف�لأنبي����ء ه���م القدوة والمثل 
)2(

{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

الأعل���ى اّلذي يحت�جه كّل �س����لك في طريق الكم�ل، حي���ث يقومون بمهّمة 

تربية الّن��س وتزكيتهم، والق���راآن الكريم ربط بين الّتعليم والّتزكية، حّتى 

م الّتزكية على الّتعلي���م. ق�ل تع�لى:{ ٹ  اأّن���ه   ف���ي  بع�س  الآي����ت  قدَّ

.
)3(

ٹ ڤ ڤ}

3 � وم���ن معطي�ت وفوائ���د وجود الأنبي�ء R بين الّن�����س، توّلي القي�دة في 

المج����لت الجتم�عّية  وال�سي��س���ّية  والق�س����ئّية، حينم���� تتوّفر الّظروف 

الاّلزم���ة لذل���ك، وبديهّي اأّن الق�ئد المع�س���وم م���ن اأعظم الّنع���م الإلهّية 

للمجتم���ع، حي���ث تع�ل���ج بوا�س���طته الكثي���ر من المع�س���الت والم�س���كالت 

الجتم�عية، ويتّم اإنق�ذ الأّمة من الختالف والتن�زع والفو�سى والنحراف، 

ليقوده� ب�ّتج�ه كم�له� المن�سود.

Q في كالم المعصومR إثبات األنبياء

�دق Q: من اأين اأثبتَّ الأنبي�ء والّر�سلR؟ �س�أل رجل الإم�م ال�سّ

)1( نهج البالغة، ج 1، �س 33، خ1.

)2( �سورة الأحزاب، الآية:21.

)3(  �سورة الجمعة، الآية: 2.
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فق����ل Q: »اإّن���ا لّم���ا اأثبتنا اأّن لن���ا خالقاً �سانع���اً متعالياً عّن���ا، وعن جميع 

انع حكيماً متعالياً لم يج���ز اأن ي�ساهده خلقه، يالم�سوه،  الخل���ق، ولم���ا كان ال�سّ

فيبا�سره���م ويبا�سرون���ه، ويحاّجه���م ويحاّجون���ه، ثب���ت اأّن ل���ه �سف���راء في خلقه، 

يعّب���رون عن���ه اإلى خلق���ه وعباده، ويدّلونه���م على م�سالحه���م ومنافعهم وما به 

بقاوؤه���م وف���ي ترك���ه فناوؤهم، فثب���ت الآم���رون والّناهون عن الحكي���م العليم في 

، وهم الأنبياء R، و�سفوته من خلقه، حكماء  خلقه، والمعّبرون عنه جلَّ وعزَّ

موؤّدبي���ن بالحكم���ة، مبعوثين بها، غي���ر م�ساركين للّنا�س � عل���ى م�ساركتهم لهم 

ف���ي الخلق والّتركي���ب � في �سيء من اأحوالهم، موؤّيدين من عند الحكيم العليم 

R بالحكم���ة، ثّم ثبت ذلك في كّل ده���ر، وزمان مّما اأتت به الّر�سل والأنبياء

م���ن الّدلئ���ل والبراهين، لكيال تخلو اأر�س اهلل من حّج���ة، يكون معه علم يدّل 

.
)1(

على �سدق مقالته، وجواز عدالته«

خال�صة الدر�س

:Rد الأنبياء � من اأ�سباب تعدُّ

1� محدودّية وق�سر عمر النبّي.

2� عدم قدرة النبّي في ع�سره على ن�سر دعوته لكّل الأمم.

ل الظروف. 3� تطّور المجتمع�ت، وتبدُّ

.R4� وقوع التحريف العمدّي اأو التف�سير والفهم الخ�طئ لر�س�لت الأنبي�ء

النبّي: ح�مل النب�أ من اهلل تع�لى، �سواء اأمر ب�لتبليغ اأم ل.

 الر�سول: خ�سو�س النبّي الم�أمور ب�لتبليغ.

)1( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج1، �س168.
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اأولو العزم: خ�س���و�س من ك�ن له كت�ب و�س���ريعة، وهم خم�سة: نوح واإبراهيم 

.R ومو�سى وعي�سى ومحّمد

:R من فوائد بعثة الأنبياء �

1� الهداية والتذكير والنذير واإث�رة الفطرة.

2� كون الأنبي�ءR قدوة، والقدوة له� ت�أثير ف�عل في التربية.

3� توّلي قي�دة المجتمع اإذا توّفرت الظروف.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ما هي الأ�سباب اّلتي اأّدت اإلى تعّدد الأنبياء R؟

2� ما هو معنى )النبّي( و )الر�سول( و )اأولو العزم(؟

3� ما هي فوائد بعثة الأنبياء R؟
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اأن ي�ستذكر الط�لب �سرورة �سي�نة الوحي. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى الع�سمة. 2 .

. 3 .Rاأن يتعّرف اإلى ال�سّر في ع�سمة الأنبي�ء

Rصيانة الوحي و عصمة األنبياء

الدرس السادس عشر
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تمهيد:

اإّن لمبحث ع�سمة الأنبي�ء Rاأهمّية كبرى، تظهر بجالء عند الّطالع على 

اآث�ره�، واّلتي تع�دل في اأهمّيته� النبّوة - كم� �س���ت�أتي الإ�س����رة اإليه - وقد تنّوعت 

المب�حث حول الع�س���مة، و�سيّت�س���ح هذا التنّوع، وتظهر تل���ك الأهّمية من خالل 

الطالع على العن�وين والمب�حث الآتية.

العصمة في تلّقي الوحي وتبليغه

لقد تّم اإثب�ت �سرورة وجود اأنبي�ء يتلّقون الوحي من اهلل تع�لى، ليبّلغوه للّن��س، 

فيتحّق���ق بذلك الهدف من اإر�س����ل الأنبي����ء R ومن خلق الإن�س����ن، اإّل اأّن هذا 

الهدف يتوّقف تحّققه اأي�سً� على كون الوحي م�س�نً� من اأّي نوع من اأنواع الّتحريف، 

بل حّتى احتم�ل الّتحريف عمدًا اأو �س���هوًا، وذلك؛ لأّن ال�س���تف�دة من الوحي، وكون 

الوحي حّجة على الّن��س تعتمد على مدى ثقة الّن��س ب�سّحة هذا الوحي، واأّي احتم�ل 

للّتحريف يزعزع ثقة الّن��س ب�لوحي، وب�لّت�لي يفقد حجّيته فينتق�س الغر�س منه، 

ف�س���اًل عن وقوع الّتحريف فعاًل الموؤّدي اإلى انحراف الم�س����ر التك�ملّي لالإن�س����ن، 

وفقدان الم�س�لح المترّتبة عليه،  وب�لّت�لي انتق��س الغر�س من اإنزال الوحي واإر�س�ل 

ة واأّن ع�ّمة  الأنبي�ءR، وهذا كم� ذكر مخ�لف للحكمة، ول يفعله الحكيم، خ��سّ
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الّن��س ل يقدرون على الّت�س�ل المب��سر ب�هلل تع�لى للت�أّكد من �سّحة الوحي، وبهذا 

ينح�س���ر تحّقق الغر�س م���ن الوحي بع�س���مة مالئكة الوح���ي والأنبي�ء R في 

مج�لي تحّمل الوحي وتبليغه، لي�سل اإلى الّن��س كم� اأوح�ه اهلل تع�لى، وي�سير اإلى م� 

ذكر قوله تع�ل���ى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ      ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

مئ   ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت    حت خت مت ىت يت جث مث ىث 
. ف�أ�س����ر تع�لى في الآية اإلى وجود حفظة ت�س���ون الوحي من 

)1(

يث حج         مج جح }
الّتحريف، والأنبي�ءR من الخط�أ فيه حّتى يبلغ الّن��س كم� هو من دون تغيير.

 العصمة عن المعصية

الأقوال في الم�ساألة:

لقد وقع خالف بين الفرق الإ�سالمّية حول مدى تنزيه الأنبي�ء R وع�سمتهم 

 R من ارتك�ب المع��س���ي والّذنوب، ف�ل�ّس���يعة الإم�مّية يعتق���دون ب�أّن الأنبي�ء

مع�س���ومون من جميع المع��س���ي �س���غيره� وكبيره� منذ الولدة حّتى الوف�ة فال 

ت�سدر المع�سية منهم ولو �سهوًا ون�سي�نً�.

غ�ئر.  وذهبت بع�س الفرق اإلى ع�سمة الأنبي�ء R من الكب�ئر دون ال�سّ

وث�لثة ق�لت بع�سمتهم، من �سّن البلوغ دون م� قبله.

 ورابعة ق�لت بع�سمتهم بعد الّنبّوة.

 واأخي���رًا هن�ك من نفى واأنكر ع�س���مة الأنبي�ء R مطلقً�، وهم الح�س���وّية 

وبع�س اأهل الحديث، وق�لوا ب�إمك�ن �سدور المع�سية منهم حّتى عمدًا.

تعريف العصمة

الع�سمة: هي ملكة نف�س����نّية را�سخة وقوّية تدفع �س�حبه� نحو الّط�عة وتمنعه 

من ارتك�ب المع��س���ي ب�ختي�ره � اأي: مع قدرته عليه� �، ف�ل�ّسج�عة مثاًل هي ملكة 

)1( �سورة الجن، الآي�ت: 28-26.
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نف�س�نّية تدفع �س�حبه� لخو�س الحرب وتمنعه من الفرار ب�ختي�ره مع قدرته على 

الفرار، والإن�س�ن الع�قل بم� هو ع�قل ي�ستحيل اأن يقدم على قتل ولده ب�ختي�ره، مع 

اأّنه ق�در تكوينً� على ذلك، وعليه ف�لملك�ت النف�س����نّية ل ت�سلب �س�حبه� الختي�ر 

� كم� هو وا�سح � مهم� ا�ستّدت الظروف.

تنبيهان: 

���ة،  1- بم� اأّن ملكة الع�س���مة � محّل الكالم � ل تح�س���ل اإّل بعن�ية اإلهّية خ��سّ

لذلك تن�س���ب وت�س���ند ف�علّيته� وت�أثيره���� هلل تع�لى، فيق�ل مثاًل: ع�س���مه 

اهلل اأو الع�س���مة الإلهّية، وتلك الّن�س���بة هلل تع�ل���ى ل تعني الجبر على ترك 

المع��سي.

2- اإّن المراد من المع�س���ية المنّزه عنه� المع�س���وم هي م� ي�سطلح عليه في 

الفقه بفع���ل )الحرام( اأو ت���رك )الواجب(، واأّم� كلمة )مع�س���ية وذنب( 

مثاًل؛ ف�إّنه� ت�س���تعمل بمعنى اأو�س���ع من الحرام  ي�سمل )ترك الأولى( وهذا 

ل يتن�فى مع الع�سمة.

الّسّر في عصمة األنبياء Rعن المعصية

تعتمد ملكة الع�سمة في تكّونه� وح�سوله� على ركنين اأ�س��سّيين هم�:

1- علم ووعي ت�ّم ودائم بحقيقة المع�سية وعواقبه�.

2- اإرادة قوّية على �سبط الميول النف�سّية.

تقّدمت الإ�س����رة اإلى �س���رورة ع�س���مة الأنبي�ء R في مج�لي���ن، الأّول في 

تلّقي الوحي والّث�ني في تبليغ الوحي واللتزام العملي بمقت�س�ه.

اأّم���ا �س���ّر ع�سمته���م ف���ي المج���ال الأّول فه���و: اأّن اإدراك الوح���ي ب�لّن�س���بة 

لالأنبي����ءR من قبي���ل الإدراك�ت اّلت���ي ل تحتمل الخط����أ؛ لأّن اإدراك الّنبّي 
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للحق�ئق العلمّية الموح�ة اإليه اإدراك ح�س���ورّي ل يقبل ال�ّسّك والّترّدد، وقد اأّكد 

.
)1(

الق���راآن ذل���ك بقول���ه تع�ل���ى: {ڍ ڍ     ڌ  ڌ ڎ}

وبهذا يظهر اأّن م� ذكر من ق�س����س وحك�ي�ت عن �س���ّك نبّي بنبّوته، اأو جهله 

ب�أّن م� �سمعه وحي من اهلل وغير ذلك، اإّنم� هي حك�ي�ت مو�سوعة ومكذوبة.

واأّم���ا �س���ّر ع�سمتهم في المجال الّثاني: فيحت�ج اإلى مقّدم���ة وهي: اأّن الأفع�ل 

الب�سرّية اإّنم� تح�سل نتيجة اإرادة الإن�س�ن للفعل، وهذه الإرادة تتوّقف على ح�سول 

َمْيل في داخل الإن�س�ن لتحقيق اأمر يرغب فيه، وهذه الّرغبة تتحّرك نتيجة عوامل 

وموؤّثرات نف�س���ّية وخ�رجّية مختلفة فيحّدد الإن�س�ن � حينئذ � طريق الو�سول لهدفه 

المن�س���ود، ف�إن تّمت الإرادة، اأقدم حينئذ عل���ى العمل المطلوب، وعلى فر�س تعّدد 

الميول والّرغب�ت وتع�ر�س���ه� وتزاحمه�، ف�إّنه ي�س���عى قدر جهده لتحديد اأف�س���له� 

واأكثره� قيمة واأهمّية، فيخت�ره عملّيً�. ولكّنه اأحي�نً� � ونتيجة لنق�س في علمه وق�سور 

في معرفته � يخطئ في تقييم الأف�سل وتحديده، اأو اأّنه لغفلته عن الأ�سلح، اأو نتيجة 

لتعوّده على الأمر الأ�س���واأ ي�س���يء الختي�ر، ول يبقى لديه مج�ل للّتفكير ال�س���حيح 

واختي�ر الأ�سلح. اإذًا فكّلم� ك�ن الإن�س�ن اأكثر معرفة ب�لحق�ئق، وك�ن ب�لّن�سبة اإليه� 

اأكثر وعيً� وتوجهً�، وثب�تً�، واأقوى اإرادة على �سبط الميول والنفع�لت الداخلّية ف�إّنه 

�سيكون اأف�سل في ح�سن اختي�ره، و�سيكون اأكثر من�عة من النحراف�ت والعثرات.

ومن هن� ف�إّن بع�س الأفراد الموؤّهلين ومن ذوي ال�س���تعدادات الع�لية، اّلذين 

روري ونعموا ب�لّتربية ال�سحيحة، �سوف  توّفروا على الّثق�فة الاّلزمة والوعي ال�سّ

���لون اإلى مراحل مختلفة من الكم�ل والف�س���يلة، وربم���� يقتربون من حدود  يتو�سّ

الع�س���مة، ب���ل ول يخطر في اأذه�نه���م مجّرد الّتفكي���ر ب�قت���راف الّذنب والعمل 

ال�سّيئ، كم� ل يفّكر اأّي ع�قل ب�سرب ال�سّم اأو تن�ول الأ�سي�ء القذرة والعفنة.

)1( �سورة النجم، الآية: 11.



143

R
نا
دو
ا 
ب ي
يّ

 ن
ا ع

ا 
 يد
 ب
صون

النتيجة

  R لو فر�س���ن� اأّن اإن�س�نً� بلغ الغ�ية في ا�ستعداده لإدراك الحق�ئق � ك�لأنبي�ء

وارتفع �س���ف�ء روحه وقلبه اإلى اأ�سمى الم�س���توي�ت والدرج�ت، وكم� يعّبر القراآن {

، وب�سبب هذا ال�ستعداد القوّي وال�سف�ء 
)1(

ې ې ى ى ائ ائ ەئ}
الذاتّي، تتوّله الّتربية الإلهّية، ويوؤيَّد بروح القد�س ف�إّن هذا الإن�س����ن �س���وف يطوي 

مدارج الكم�ل ب�سرعة ل تو�سف، وربم� تفّوق على الآخرين حّتى في مرحلة طفولته، 

بل حّتى وهو جنين، وتظهر لمثل هذا الإن�س�ن قبح المع��سي والّذنوب، تم�مً� كظهور 

�سرر ال�سّم وو�سوحه، وقبح الأ�سي�ء العفنة والقذرة، بل ال�سمئزاز منه� لالآخرين، 

بل اأ�سّد واأو�سح، اإ�س�فة اإلى الإرادة القوّية، فيمتنع عن ارتك�ب المحّرم�ت والقب�ئح، 

بل ل يفّكر فيه�، ويمتنع عنه� ب�ختي�ره، كم� هو الح�ل فيمن اأدرك اأّن هذا ال�ّس�ئل 

�سٌم ق�تل، ف�إّنه ل يفّكر ب�لإقدام على �سربه واإن ا�ستّد به العط�س.

خال�صة الدر�س

بعدم� ثبت �سرورة بعثة الأنبي�ءR لتبليغ الن��ِس وحَي اهلل تع�لى للو�سول   �

اإل���ى الكم�ل، ك�ن ل بّد من ع�س���مة الأنبي�ء R في تلّقي الوحي وتبليغه 

عمدًا اأو �س���هوًا، واإّل انتق�س الغر�س من بعثة الأنبي�ء، وهو مخ�لف لحكمة 

اهلل �سبح�نه.

� الأقوال في ع�سمة الأنبياءR من المع�سية:

1� ال�س���يعة تقول بع�س���مة الأنبي�ءRمن جميع المع��سي �سغيره� وكبيره� 

�سهوًا وعمدًا منذ الولدة حّتى الوف�ة.

)1( �سورة الّنور، الآية: 35.
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اأّم� غير ال�سيعة فعلى اأقوال:

1� ع�سمتهم من الكب�ئر دون ال�سغ�ئر.

2� ع�سمتهم من �سّن البلوغ دون م� قبله.

3� ع�سمتهم بعد النبّوة.

4� م���ن اأنكر ع�س���متهم � وهم الح�س���وّية وبع�س اأهل الحدي���ث � وق�لوا ب�إمك�ن 

�سدور المع�سية ولو عمدًا!

الع�س���مة هي ملكة نف�س�نّية را�سخة تدفع �س�حبه� نحو الط�عة وتمنعه عن   �

المع��سي ب�ختي�ره.

�س���ّر ع�س���مة الأنبي�ءR في مج�ل تلّقي الوحي وتبليغه هو كون الأنبي�ء   �

د. Rعلمهم ب�لوحي ح�سوري ل يقبل ال�سّك والتردُّ

�س���ّر ع�س���مة الأنبي�ءR عن المع�س���ية كونهم بلغوا الغ�ي���ة في اإدراك   �

الحق�ئ���ق  و�س���ف�ء روحهم وق���ّوة اإرادتهم، وب�س���بب هذا ال�س���تعداد تتوّله 

ة. العن�ية الإلهّية الخ��سّ

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

.R 1� عّدد الأقوال والآراء حول ع�سمة الأنبياء

2� ع���ّرف الع�سم���ة، وم���ا المق�س���ود م���ن الع�سم���ة المن���ّزه عنها 

المع�سوم.

3� تح���ّدث باخت�س���ار ح���ول ال�ّسر في ع�سم���ة الأنبياء R في 

مجال تلّقي الوحي.

4� تح���ّدث باخت�س���ار ح���ول ال�ّسر في ع�سم���ة الأنبياء R في 

مجال تبليغ الوحي.
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. 1 .Rاأن ي�ستذكر الط�لب دلياًل عقليً� على ع�سمة الأنبي�ء

. 2 .Rالأنبي����ء عل���ى ع�س���مة  نقلي���ً�  دلي���اًل  ي�س���تذكر  اأن 

الدرس السابع عشر

R األدّلة على عصمة األنبياء
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األدلّة العقلّية على العصمة

اإّن مخ�لف���ة اأفع�ل الأنبي����ء R لأقوالهم ومب�ينة �س���لوكهم لكالمهم يترك 

اأثره في مج�لين اأ�س��سين هم�:

 1 � الهداية والّتعليم 

2 � الّتزكية والّتربية

  1- دليل الهداية والّتعليم

للحق�ئق  الب�سر  هو هداية   R الأنبي�ء  بعثة  من  الأ�س��س  الهدف  اأّن  بم� 

وتعليمهم الوظ�ئف والأحك�م الإلهّية، ومن الوا�سح والمعلوم اأّن التعليم والبي�ن 

يح�سل من خالل الكالم ت�رة، ومن خالل الفعل ت�رة اأخرى، والبي�ن من خالل 

الفعل قد يكون اأقوى ت�أثيرًا منه ب�لكالم، فلو فر�س مخ�لفة الّنبّي لأقواله من 

 ،Rالّثقة ب�أقوال الأنبي�ء الّن��س �سيفقدون  خالل الفعل المن�ق�س له�، ف�إّن 

وب�لّت�لي �سينتق�س الغر�س والهدف من بعثتهم، ونق�س الغر�س قبيح ومخ�لف 

للحكمة، فوجبت ع�سمة الأنبي�ءR لنح�س�ر تحّقق الغر�س من خالله�.
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  2- دليل الّتبية والّتزكية

اإّن م���ن جمل���ة وظ�ئ���ف واأدوار الأنبي����ء R دف���ع الّن�����س لتربية نفو�س���هم 

وتزكيته�، ووجود القدوة الح�س���نة والمثل الأعلى في عملّية التزكّية اأمر ل ُبّد منه 

ول غنى عنه، ول ي�سّح اأن يكون القدوة اإّل من بلغ اأ�سمى درج�ت الكم�ل الإن�س�ني 

المتجلّية ب�لع�س���مة، اإ�س����فة اإلى اأّن الت���زام المرّبي و�س���لوكه الموافق لأقواله له 

الأثر الكبير في دفع الآخرين لتربية نفو�سهم وتزكيته�، وعليه ف�إّن تحّقق الهدف 

من بعثة الأنبي�ء R ب�س���ورة ك�ملة ب�لّلح�ظ الّتربوي لن يتحّقق دون الع�سمة 

في الأقوال والأفع�ل.

األدلّة الّنقلّية على العصمة

 R لق���د اأول���ت الآي�ت القراآنّي���ة والّرواي����ت اأهمّية كبرى لع�س���مة الأنبي�ء

فورد العديد منه� مّم� يمكن ال�س���تدلل به على الع�س���مة، ولكن المق�م يقت�س���ي 

الخت�س�ر والقت�س�ر على بع�س الآي�ت.

 الآية الأولى:

لقد ا�س���تعمل القراآن الكريم كلمة )مخَل�س( بفتح الاّلم وهي � ا�س���م مفعول � 

وتعني اأّن اهلل جعله خ�ل�س���ً�، وهي مغ�يرة لكلمة )مخِل�س( بك�س���ر الاّلم � ا�س���م 

ف�ع���ل � وتعني الإخال����س هلل، ومحّل الكالم ه���و المعنى الأّول، ومن خ�س����ئ�س 

المخَل�س � ب�لفتح � اأّنه ل يقدر اأحد على اإغوائه حّتى اإبلي�س ق�ل تع�لى: � حك�ية عن 

، وعدم 
)1(

اإبلي����س � {مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس }

تعّر�س اإبلي�س لإغواء المخَل�س���ين ن�بع من علم���ه ب�لعجز عن اإغوائهم، وم� ذلك 

الل وع�سمة من الآث�م والّذنوب، وعليه يكون  اإّل لم� تمّتعوا به من تنزيه من ال�سّ

)1( �سورة �س، الآيت�ن: 82 - 83.
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ا�س���طالح مخَل�س ، ب�لفتح � م�س����ٍو لم�سطلح )مع�سوم(، ول �س���ّك ب�أّن الأنبي�ء 

R م���ن اأبرز المخَل�س���ين، ويوؤّكد م� ذكر اأّن القراآن ن�س���ب )المخَل�س( لعدد 

من الأنبي�ءR، وفي عّدة اآي�ت:

ق�ل تع�لى: {ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

.
)1(

ڃ چ چ}
.

)2(

وق�ل تع�لى:{حت    خت مت ىتيت جث مث           ىث يث حج مج }

وو�س���ف تع�ل���ى الّنبّي يو�س���ف Q ب�لمخَل�س في قول���ه تع�لى:{ڃ 

، وبه���ذه الآي����ت تثب���ت 
)3(

ڃ چ چ   چچ ڇ ڇ ڇ ڇ}
.R ع�سمة عدد من الأنبي�ء

الآية الّثانية:

.
)4(

ق�ل تع�لى:{ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ}

لق���د اأوجب اهلل تع�لى على الّن��س اإط�عة الأنبي����ء R مطلقً�، ولم ير�َس- 

بمخ�لفتهم، والّط�عة المطلقة ل تتن��سب مع احتم�ل وقوع الأنبي�ء R ب�لخط�أ 

والنح���راف بل تن�فيه�، اإذ لو فر�س وق���وع النحراف والخط�أ فال يبقى اأّي معنى 

للّط�عة؛ لأّن الّط�عة حينئٍذ تعني اأّنه تع�لى ير�س���ى ب�لنحراف وهو قبيح ل يفعله 

، ف�لط�عة المطلقة مالزمة للع�سمة، ل تنفّك عنه�. المولى عزَّ وجلَّ

الآية الّثالثة:

ورد ف���ي القراآن الكريم قوله تع�ل���ى: {ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   

)1( �سورة �س، الآيت�ن: 45- 46.

)2( �سورة مريم، الآية: 51.

)3( �سورة يو�سف، الآية: 24.

)4( �سورة الن�س�ء، الآية: 64.
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.
)1(

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
فلق���د طلب الّنب���ّي اإبراهيم Q من�س���ب الإم�م���ة لذرّيته، اأو �س����أل عّمن 

ين�له���� م���ن ذرّيته، فج�ءه الج���واب ب�أّن المن��س���ب الإلهّية ك�لّنب���ّوة والإم�مة ل 

ين�له� من تلّوث ب� )الظلم(، ومن الوا�س���ح اأّن كّل مع�س���ية هي ظلم للّنف�س على 

كّل ح�ل؛ لأّن المع�س���ية اإن لم تتعّلق ب�لغير ك�نت ظلمً� للّنف�س فقط، واإن تعّلقت 

ب�لغير ك�نت ظلمً� للّنف�س وللغير، وعليه فكّل ع��س ومذنب ظ�لم في الم�س���طلح 

، ف�لآية تّدل على 
)2(

القراآني ق�ل تع�لى: {ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ}

اأّن الأنبي����ء R منّزه���ون ع���ن كّل ظلم ومع�س���ية وهو معنى الع�س���مة وبهذا 

المق���دار يظهر جلّيً�، اأّن ع�س���مة الأنبي�ءR اأمٌر �س���روري عقاًل وقد اأّكدته 

الآي�ت اّلتي تّم عر�س���ه� اآنفً�.

تنبيه مهم

تقّدم اأّن الع�سمة ملكة نف�س�نّية تمنع �س�حبه� من ارتك�ب المع��سي مع قدرته 

عليه�، ف�لع�سمة حركة فردّية، وكم�ل �سخ�سّي، يخت�ّس ب�س�حبه، بينم� الر�س�لة 

والإم�مة تفر�سه� ح�جة المجتمع اإلى الّت�سريع والقي�دة الّلذان يتحّقق�ن ب�لر�س�لة 

والإم�م���ة.  فقد يتحّلى الإن�س����ن ب�لع�س���مة من دون اأن يكون نبّي���ً� اأو اإم�مً� وذلك 

لعدم ح�جة المجتمع اإليهم�، وعليه؛ فكّل نبّي اأو اإم�م مع�سوم، ولي�س كّل مع�سوم 

 ،O يج���ب اأن يك���ون نبّي���ً� اأو اإم�م���ً�، ومن هن� ق�ل ال�ّس���يعة بع�س���مة الزهراء

وع�س���مة ال�ّس���ّيدة مريم O، وذلك لقي�م الّدليل على ع�س���متهم�، وقد يوجد 

من هو مع�س���وم غيرهم� اإّل اأّن الّتمييز بين المع�س���وم وغيره يتوّقف على البي�ن 

فة دون غيره. الإلهي؛ لأّنه تع�لى هو المطّلع على هذه ال�سّ

)1( �سورة البقرة، الآية: 124.

)2( �سورة البقرة، الآية: 229.
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خال�صة الدر�س

� من الأدّلة العقلّية على الع�سمة:

الهداية والتعليم: حيث اإّن من اأهداف بعثة الأنبي�ءR الهداية والتعليم،   �1

فلو فر�س مع�س���ية الأنبي�ء R لفقد الن��س الثقة بهم، وب�لت�لي انتق�س 

الغر�س من بعثتهم ونق�س الغر�س قبيح ومخ�لف للحكمة.

التربي���ة والتزكي���ة: حي���ث اإّن م���ن اأه���داف بعث���ة الأنبي����ء R التربية   �2

والتزكية، فلو فر�س مع�س���يتهم، لفقد الن�����س القدوة، واّلتي له� دور كبير 

في عملّية التربية والتزكية.

� من الأدلة النقلّية على الع�سمة:

حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  {مج  تع�ل���ى:  قول���ه   �1

 والأنبي����ء R هم من المخَل�س���ين ف���ال يقعون تحت 
)1(

خس}
غواية ال�سيط�ن.

 
)2(

ہ} ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ  تع�ل���ى:  قول���ه   �2

والأمر ب�إط�عة الأنبي�ءR مطلقً� ل يتن��سب مع مع�سيتهم.

قول���ه تع�ل���ى: {ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ   �3

 ف�لمن��س���ب الإلهّية ك�لنبّوة 
)3(

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
والإم�م���ة ل ين�له���� الظ�ل���م، والظ�لم ب�لم�س���طلح القراآنّي ه���و كّل ع��ٍس 

ومذنب.

)1( �سورة �س، الآيت�ن: 82 83.

)2( �سورة الن�س�ء، الآية: 64.

)3( �سورة البقرة، الآية: 124.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

.Q 1� اأذكر اأحد الدليلين العقلّيين على ع�سمة الأنبياء

2� قال تعالى: {مج جح مح جخ حخ مخ جس حس 

خس}، كيف ت�ستدّل بهذه الآية على الع�سمة؟
3� بّين كيفّية ال�ستدلل باآية البتالء على الع�سمة؟

4� هل يلزم اأن يكون كّل مع�سوم نبّياً اأو اإماماً، ولماذا؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى قواعد فهم مراد المتكّلم. 1 .

اأن يفّرق بين نوعي الأوامر الإلهّية. 2 .

الدرس الثامن عشر

شـبهـات حول العـصـمة )1(
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تمهيد:

هن�ك عدد من الآي�ت القراآنّية ن�س���بت �س���دور اأفع�ل م���ن الأنبي�ء R، قد 

يظه���ر منه���� م� ين�في ع�س���متهم، اإ�س����فة اإلى م� ورد عنه���م R وعن الأئّمة 

Rف���ي اأدعيته���م ومن�ج�تهم من ال�س���تغف�ر والّتوب���ة، اّلذي يوه���م ارتك�بهم 

المع��سي واقترافهم للّذنوب. فكيف نتع�مل مع هكذا ن�سو�س؟

الجواب: يقع في مق�مين:

المق���ام الأّول: اإّن فهم مراد المتكّلم من كالمه يعتمد على القرائن المحيطة 

بكالم���ه �س���واء ك�نت القرائن لفظّية اأم ح�لّية اأم عقلّي���ة، لم� له� من اأثر مهّم في 

����در  معرفة مق�س���ود ومراد المتكّلم، وكذلك له� اأثر في تحديد وجهة الفعل ال�سّ

م���ن ف�عله، ف����إذا ق�م الّدليل العقلي القطعي على اأمر م����، وج�ء دليل لفظي  من 

ال�س�رع الحكيم ظ�هره مخ�لف لحكم العقل القطعي، ف�لّدليل العقلّي ي�سّكل قرينة 

مّت�سلة ب�لكالم تغّير ظ�هر الّدليل الّلفظي، وتفر�س فهمه بكيفّية تتوافق مع هذا 

الّدلي���ل العقل���ّي كم� هو الح�ل � مثاًل � م���ع الآي�ت والّرواي�ت اّلت���ي قد يظهر منه� 

ابتداًء وبال ت�أمل  الّت�س���بيه والّتج�سيم هلل تع�لى، ف�إّنه ل ُبّد من الّتع�مل معه� على 

اأ�س�����س الّظهور المعتمد على القرينة العقلّية القطعّية، واّلتي تعّين المعنى المراد 
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والمواف���ق للّتنزيه � وذلك بعدم���� ق�م الّدليل العقلّي على وج���وب الّتنزيه وامتن�ع 

 ،
)1(

الّتج�س���يم. وبهذه الطريقة تّم الّتع�طي مع قول���ه تع�لى: { پ پ پ ڀ}

���رت اليد ب�لقدرة،  وغيره� من الآي�ت اّلتي توهم الّتج�س���يم والّت�س���بيه، حيث ف�سِّ

���حيح الّظ�هر من لفظ اليد، ب�لعتم�د عل���ى القرينة العقلّية  ب���ل هو المعنى ال�سّ

اّلتي ق�مت على ا�س���تح�لة الّتج�سيم. وهذا لي�س ت�أوياًل وحماًل للكالم على خالف 

ظ�هره، بل هذا م� ُيفهم من ظ�هر الكالم مع التوّجه للقرينة العقلّية ح�ل ا�ستم�ع 

هكذا كالم.

 � العقلّي  الّدليل  ف�إّن   R والأئّمة  الأنبي�ء  لع�سمة  ب�لّن�سبة  الح�ل  وكذلك 

اّلذي تقّدم ذكره � واّلذي اأثبت ع�سمتهم R ي�سّكل قرينة ل يمكن اإغف�له�، 

لم� له� من دور في تحديد المعنى المق�سود من اأّي كالم اأو فعل ي�سدر عنهم 

على  الكالم  حمل  حينئٍذ  فيتعّين  ع�سمتهم؛  يخ�لف  م�  منه  يتوّهم  قد   R

معن�ه الّظ�هر المعتمد على تلك القرينة العقلّية، وهذه هي الطريقة العقالئّية 

القرائن  في  الح�ل  وكذلك  العقالء،  بين  عليه�  المّتفق  والّتفهيم  الفهم  في 

معّين  بمو�سوع  المرتبطة  والّرواي�ت  الآي�ت  وجمع  تتّبع  من  ُبّد  ل  اإذ  الّلفظّية 

لأّن  المراد،  للمفهوم  والك�ملة  حيحة  ال�سّ ورة  ال�سّ خالله�  من  تت�سّكل  حّتى 

اّلتي  الحقيقة  عن  الب�حث  انحراف  اإلى  ي��وؤّدي  ببع�سه�،  والكتف�ء  الجتزاء 

يطلبه� � ح�سب الفر�س � وبعد هذا البي�ن اأ�سبح ب�لإمك�ن الّدخول اإلى المق�م 

الّث�ني من الجواب.

المقام الّثاني: وي�ستعر�س فيه جملة مف�هيم وم�سطلح�ت ترجع اإليه� مجمل 

ال�ّس���به�ت المطروحة، بحيث يرتفع ال�ّس���ك وال�ّس���بهة بمجّرد تو�س���يحه� وفهمه� 

ب�سكل �سحيح.

)1( �سورة الفتح، الآية: 10.
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اأ ـ اإّن الأوامر والنواهي الإلهية تنق�سم اإلى ق�سمين:

1 � اأوامر ونواٍه مولوّية وهي تك�ليف �سرعّية اإلزامية يترّتب على مخ�لفته� الّذم 

والعق�ب، ومخ�لفة هذه الّتك�ليف هو اّلذي يتن�فى مع الع�سمة.

2 � اأوامر ونواٍه اإر�س����دية، واإّنم� هي مجّرد اإر�س�د وتوجيه للم�سلحة والمف�سدة 

ف���ي الم�أمور به والمنهي عنه ولذلك، ل يترّت���ب على مخ�لفته� العق�ب، بل 

يتحّم���ل المخ�لف له� الآث�ر الو�س���عّية والتكوينّية المترّتب���ة عليه�، وح�له� 

ح�ل نهي الّطبيب مري�س���ه عن تن�ول طع�م معّين، فلو خ�لف المري�س نهي 

الطبي���ب ف�إّنه ل يترّتب عليه عق�ب ولكّنه يتحّمل الآلم المترّتبة على تن�ول 

الّطع�م المنهي عنه.

وعليه ف�رتك�ب هذا الق�سم من المخ�لفة ل ين�في الع�سمة، ف�إّنه قد ل يترّتب 

عليه لوم وعت�ب ف�ساًل عن الّذّم والعق�ب.

ب- ترك الأولى:

يجب اإع�دة الت�أكيد على اأّن الفعل اّلذي يتن�فى مع الع�س���مة، هو خ�س���و�س 

الفع���ل المحّرم �س���رعً�، اأو ترك الواج���ب كذلك، اأّم� م� ي�س���طلح عليه ب� »ترك 

الأول���ى« ف�إّن���ه ل ين�ف���ي الع�س���مة، ف�لإن�س����ن الموؤم���ن اإذا ارتق���ى في درج�ت 

الإيم�ن، فلم يترك �س���الة الّليل مثاًل ل�س���نوات، ف�إذا ن�م عنه� ولو لمّرة واحدة، 

�س���تجده واقف���ً� بين يدي رّب���ه م�س���تغفرًا ت�ئبً�. وك�أّن���ه ارتكب فع���اًل محّرمً� بل 

قد ي�س���عر �س���عور المذن���ب حقيقة، ف�إذا ك�ن ه���ذا ح�ل الإن�س����ن الع�دي فكيف 

ب�لأنبي�ءR والأئّمةR وغيرهم من المع�س���ومين R، ف�إّنهم ي�سعرون 

ب�لّذنب لمجّرد اللتف�ت عن الخ�لق ولو ك�ن التف�ته ل�سبب �سروري، لأّن له من 

المعرفة والرتب�ط ب�هلل تع�لى وال�ّس���وق للمثول بي���ن يديه، م� ل يدركه غيرهم 

من الب�س���ر مهم� بلغوا في مراتب عبودّيتهم.
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ج- الذنب والمع�سية لغة:

اإّن هن�ك األف�ظً� حّملت مع�ٍن اأخ�ّس من معن�ه� الحقيقّي الأ�سلّي، ف�أ�سبحت 

بذل���ك مرادفة للفظ الحرام � اأي مخ�لفة الأم���ر الإلهّي الإلزامّي � وهذا م� اأوقع 

البع�س في ال�س���تب�ه مثل كلمة )ذنب( و)مع�س���ية(، ف�إّنه���� ل تخت�ّس بمخ�لفة 

اأوامر اهلل تع�لى فقط، ف�لمع�سية تعّم كّل مخ�لفة للّطلب ولو لم يكن �س�درًا من 

اهلل تع�لى فيق�ل: )ع�س���ى التلميذ اأ�ست�ذه(، والّذنب: هو كّل فعل ي�ستحّق ف�عله 

عليه العق�ب بنظر من �س���در بحّقه هذا الفع���ل؛ لأّنه ُيْعتَبر جرمً� بنظره، ومث�له 

 فهو ذنب بنظر 
)1(

ۋ} ٴۇ  قوله تع�لى حك�ية عن الّنبّي مو�سى Q: {ۈ 

فرعون وقومه ي�س���تحّق عليه الّنبّي مو�س���ى Q العق�ب بنظر فرعون، وهذا ل 

يعن���ي اأّنه ذنب وجرم عند اهلل تع�لى، وعليه ينبغي الت�أّمل عندم� نقراأ اأو ن�س���مع 

بمع�س���وم ا�ستعمل هكذا األف�ظ، اإذ يجب حمله� على معن�ه� الحقيقي الأعّم من 

الحرام ول ي�س����ويه .

 اإّياك اأعني وا�سمعي يا جارة

اإّنه مّم� ل �سّك ول ريب فيه اأّن من اأهّم وظ�ئف الأنبي�ء والأئمة R هو دور 

تربية الّن��س ودفعهم لتزكية اأنف�س���هم، وتعليمهم كيفّية الّتع�مل مع اأنف�س���هم ومع 

رّبه���م ومع المجتمع، ومن المع���روف اأّن من جملة الأ�س����ليب التربوّية � في بع�س 

الح�لت � هو توجيه الخط�ب ل�سخ�س ويراد به غيره، وذلك لأكثر من �سبب. منه� 

فتح قلوب الن��س وعقولهم لإدراك المب�دئ والقيم ب�سكل مو�سوعي، اإذ اإّن توجيه 

الخط�ب ب�سكل مب��سر يدفع الّنفو�س المري�سة لعدم الت�أّمل في المف�هيم والقيم 

ب�س���كل �سحيح، بل ت�س���تنفر ط�ق�ته� للّدف�ع عن ذاته�، ل لمح�كمته�، فتن�سرف 

الّنف����س حينئذ ع���ن اإدراك الغ�ية وفهم المعنى، ولذلك ا�س���تخدم القراآن الكريم 

)1( �سورة ال�سعراء، الآية: 14.
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����دق Q بقول���ه: »اإّن اهلل بعث نبّيه  ه���ذا الأ�س���لوب اّلذي عّبر عنه الإم�م ال�سّ

.
)1(

باإّياك اأعني وا�سمعي يا جارة فالمخاطبة للّنبّي والمعنى للّنا�س«

بعد ه���ذا البي�ن يبقى الكالم حول بع�س الّنم�ذج من الآي�ت اأو الّرواي�ت اّلتي 

قد ُي�س�ء فهمه�،  وتحّل الم�سكلة فيه� على اأ�س��س هذه الأمور اّلتي تّم ا�ستعرا�سه� 

وتو�سيحه� كمقّدم�ت لحّل ال�سبه�ت الواردة على الآي�ت والرواي�ت.

خال�صة الدر�س

Rورد بع�س الآي�ت والرواي�ت اّلتي توهم ن�س���بة �سدور اأفع�ل من الأنبي�ء �

 R تن�في ع�س���متهم، ب�لإ�س����فة اإلى ورود اأدعية ومن�ج����ة عنهم وعن الأئّمة

توهم اقترافهم للذنوب، الجواب:

اأ � اإّن فه���م م���راد المتكّلم يعتمد عل���ى القرائن المحيطة بكالمه �س���واء ك�نت 

قرائ���ن لفظّية اأم ح�لّية اأم عقلّية، ول ُيقت�س���ر ف���ي فهم المراد على ظ�هر 

د المعنى الحقيقي  الكالم بم� هو بغ�ّس النظر عن القرائن. ف�لقرائن ُتحدِّ

من الكالم.

ب � الأوامر والنواهي المن�في مخ�لفته� للع�سمة هي الأوامر والنواهي المولوّية 

الإلزامّية ل الإر�س�دّية اّلتي ل يترّتب عليه� الذّم والعق�ب.

ج � ترك الأولى ل ين�في الع�سمة لأّنه ل اإلزام فيه.

د � الذنب والمع�سية ُتطلق لغة على الأعّم من الحرام.

ه� � هن�ك خط�ب�ت موّجهة للمع�سوم بظ�هره� فيه� �سّدة وموؤاخذة، وم� هذا 

اإّل م���ن ب�ب: »اإّي���اك اأعني وا�سمعي يا جارة«. فلي����س المراد توجيه الكالم 

)1( تف�سير نور الثقلين، ال�سيخ الحويزي، ج4، �س234.
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اإلى المع�س���وم اإّنم� اإلى الن��س ب�س���كل ع�م، وذلك لم� لهذا الإ�س���لوب من 

ب نفورًا لديه  ف�ئدة تربوّية، حيث اإّن التوجيه المب��س���ر لل�س���خ�س قد ُي�س���بِّ

عن �سم�ع الموعظة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� ما هي الم�سائل اّلتي ينبغي مراعاتها لفهم مراد المتكّلم؟

2� ما هو الفعل اّلذي يتنافى مع الع�سمة؟

3� بّين اأق�سام الأوامر والنواهي الإلهّية، وما هي الآثار المترّتبة 

عليها.

4� لم���اذا اعتب���ر البع����س اأّن ا�ستعم���ال كلمة )ذن���ب( و)مع�سية( 

بحّق المع�سومين يتنافى مع ع�سمتهم؟

5� لماذا ا�ستخدم تعالى اأ�سلوب )اإّياك اأعني وا�سمعي يا جارة(؟
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أهداف الدرس:

. 1 .Qاأن يع�لج الط�لب �سبهة مع�سية النبّي اآدم

. 2 .Qاأن يع�لج �سبهة مع�سية النبّي مو�سى

. 3 .P اأن يع�لج �سبهة ذنب النبّي محّمد

شـبهـات حول العـصـمة)2(

الدرس التاسع عشر
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تمهيد:

والمواقف  العب�رات  من  نم�ذج  ذكر  ي�ستح�سن  البي�ن،  من  تقّدم  م�  بعد 

على  الحقيقة  لط�لب  تدريبً�  المع�سومين،  بع�سمة  يخّل  م�  وقوع  اأوهمت  اّلتي 

ب�سكل  واّلتي من خالله� تفهم  واأ�سوله�،  اإلى مب�دئه�  الموهمة  الموارد  اإرج�ع 

�سحيح.

Q آيات قّصة آدم

ال�سيط�ن  و�سو�سة  حول   Q اآدم  الّنبّي  ة  ق�سّ في  تحّدثت  اّلتي  الآي�ت 

تع�لى  اهلل  ن�سب  وقد  ال�ّسجرة،  من  الأك��ل  ب�سبب  الجّنة  من  واإخ��راج��ه  له، 

توبة اهلل عليه كم� في قوله  ثّم  والغواية،  المع�سية  ارتك�ب   Q لآدم  فيه� 

تع�لى:{ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ 

.
)1(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}
والجواب: بعد الّت�أّمل في مجمل الآي�ت الواردة في المق�م يّت�سح الجواب من 

خالل الإ�س�رة اإلى عّدة نق�ط:

)1( �سورة طه، الآيت�ن: 122-121.



164

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

1- اإّن المع�سية اّلتي ن�سبت لآدم Q هي مخ�لفته لنهي اإر�س�دّي ل يتن�فى 

مع الع�س���مة، ولي�ست مخ�لفته لنهي �س���رعّي تحريمّي )مولوّي(؛ بدليل اأّن 

الجّنة اّلتي ك�ن فيه� اآدم Q لم تكن دار تكليف اأ�ساًل، ولم تنزل �سريعة 

بعُد، فال وجود لأمر ونهي مولوّي حّتى يخ�لفه.

2- اأّن المول���ى لم يرّت���ب عليه� عق�بً�، بل المترّتب عل���ى هذه المخ�لفة هو 

، والهبوط اإلى الأر����س، وهذه هي الغ�ية من خلق 
)1(

الخ���روج من الجّنة

 ،
)2(

اآدم Q وبقّي���ة الب�س���ر اإذ يقول تع�ل���ى: {ٻ  پ  پ  پ}

وترّت���ب عل���ى ه���ذه المخ�لف���ة اأي�س���ً� انتق����ل اآدم Q وح���واء م���ن 

مرحل���ة تح�س���يلهم� م� يريدان ب���دون تعب اإلى مرحلة �س���ق�ء المك�بدة 

والمج�هدة لتح�س���يل الّطع�م وال�ّس���راب والّلب��س، ف�إّنه وبمجّرد اأكلهم� 

من ال�ّس���جرة بدت �س���وؤاتهم� واأدرك� لزوم الّت�س���ّتر، وهذه نت�ئج طبيعّية 

ل���الأكل من ال�ّس���جرة ولي����س عق�بً�. ق����ل تع�لى: {ڭ  ۇ ۇ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې    
حئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  
ىت      مت   خت  حت  جت  يب  ىب   مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 

.
)3(

{ يت جث مث     ىث 

)1( اتفقت كلمة العلم�ء على اأّن الجّنة المذكورة لي�ست جّنة الخلد وذلك لأّن جّنة الخلد هي نتيجة العمل في الدني�، اإ�س�فة اإلى 

اأّن الداخل اإليه� ل يخرج منه� واأم� التوبة على اآدم Q، ف�إّن التوبة عن كل �س���يء بح�س���به، وبم� اأّن المع�سية ك�نت لأمر 

اإر�س�دي مخ�لف لالأولى ك�نت التوبة كذلك.

)2( �سورة البقرة، الآية:30.

)3( �سورة الأعراف، الآي�ت: 22-20.



165

شا
بر
ـّ
ي
يـ
 يد
ا
 ا
س 
فـن

ـد
(

 واأّم� لفظ )غوى( بمعنى �س���ّل فهو يعني هن� -اأي�س���ً� - وقوع اآدم Q في 

مخ�لفة النهي الإر�س����دي ب�لبتع�د عن ال�س���جرة - كم� مّر اآنف���ً�-، ولي�س المراد 

الغواية المحّرمة الم�سّببة عن مع�سية الأمر المولوي من اهلل �سبح�نه، بدليل: 

اأّوًل: اإّن���ه تع�لى لم يرّتب عليه� عق�بً�، بل اأنهى تع�لى كالمه برفع درجة اآدم 

وهذا ل يتالئم 
)1(

Qواجتب�ئه له {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}

مع ارتك�به لفعل محّرم.

ثاني���اً: اأّن���ه تع�لى قد تعّهد عند مخ�طبته اإبلي����س بقوله تع�لى: {ڱ ڱ 

 ب�س���ي�نة عب�ده من 
)2(

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ}
 Q على راأ�سهم واآدم R غواية اإبلي�س � الغواية المحّرمة � والأنبي�ء

منهم، فينك�سف اأّن الغواية هي الم�سّببة لمخ�لفة النهي الإر�س�دي فقط 

دون غيره�.

Q آيات قّصة موسى

لقد تحّدث القراآن الكريم عن الّنبّي مو�سى Q في جملة اآي�ت:

ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�ل���ى:  قول���ه  منه���� 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   
ڃ چچ چ چ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ 

.
)3(

ڑ     ڑ ک    کک ک     گ    گ     گ }

)1( �سورة طه، الآية: 122.

)2( �سورة الحجر، الآية:42.

)3( �سورة الق�س�س، الآي�ت: 16-14.
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وال�ّس���بهة تدور حول قول الّنبّي مو�س���ى Q: {چ ڇ ڇ ِڇ} و{ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ}.
والجواب؛ ل ُبّد فيه: 

���ة واأّن المولى عزَّ وجلَّ �س���ّدره�  اأّوًل:  م���ن مالحظ���ة مجم���وع الآي�ت، خ��سّ

بمدح الّنبّي مو�س���ى Q، واإظه�ر علّو �س�أنه وارتف�ع مرتبته، واأّنه من 

المح�سنين، فك�ن جزاوؤه من اهلل تع�لى اأن اآت�ه العلم والحكمة الإلهّيين.  

وت�س���ديُر الآي�ت ب�لمدح للّنبّي مو�سى Q وبي�ن اأهلّيته لتحّمل العهد 

الإلهّي ل يتن��س���ب مع ن�س���بة المع�س���ية المحّرمة اإليه، ف�إّن المع�س���ية 

تقت�سي الّذم ل المدح، وهذا وا�سح.

ثانياً: اإّن المولى عزَّ وجلَّ قد ا�س���تعمل لفظ )َوَكَز( وهو ظ�هر في كون الفعل 

ال�س����در من الّنبّي مو�س���ى Q لم يكن بق�س���د القتل، في �س���ربة ل 

ت���وؤّدي اإل���ى الموت ع����دة، فال يعّد الّنب���ّي مو�س���ى Q مرتكبً� لجرم 

وذنب ي�س���تحّق عليه العق�ب ب�لّن�س���بة هلل تع�لى، اإّل اأّن هذا ل يمنع من 

اأن تتف�ع���ل اآث�ر موت القبطي من ن�حي���ة اجتم�عّية، بحيث يعتبر الّنبّي 

مو�س���ى Q ظ�لمً� ومذنبً� وي�س���تحّق العق�ب على فعله بنظر فرعون 

ومجتمع القتيل، وهذا المعنى �س���ّرح به تع�لى حك�ية عن الّنبّي مو�س���ى 

.
)1(

Q في قوله تع�لى:{ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}

ف�لّنبّي مو�س���ى Q ك�ن مذنبً� بنظرهم، ولذلك ك�ن ي�س���تحّق العق�ب بقتله 

ق�س��سً� اأي�سً� بنظرهم، ولذا ق�ل: )ولهم( ولم يقل »ولك علّي ذنب«.

���ربة - المعّب���ر عنه� ب� )َوَكَز(- لم يكن اأمرًا   ولأّن موت هذا الرجل بهذه ال�سّ

طبيعّيً�، بحيث ل يتوقع من مثله اأذّية كبرى ف�ساًل عن الموت، ن�سبه الّنبّي مو�سى 

)1( �سورة ال�سعراء، الآية: 14.
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 Q واأّم� طلب النبّي مو�سى 
)1(

Q لل�سيط�ن، بقوله {چ ڇ ڇ ڇ}

م���ن المول���ى عزَّ وج���لَّ اأن يغفر ل���ه، فهو بمعنى  مح���و اأو تخفيف الآث����ر والنت�ئج 

الجتم�عّية المترّتبة على هذا الفعل، اّلذي لم يكن محّرمً�.

P آيات في قّصة النبّي محّمد

لقد ن�سب القراآن الكريم للنبي الأكرم P ارتك�ب ذنوب، وقد غفره� له كم� 

ڀ ڀ   ڀ ڀ  پ پ  پ پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ف���ي قوله تع�لى: {ٱ     

.
)2(

{َ ٺ  ٺ 
وه���ذه الآي���ة من جملة الآي�ت اّلتي اأ�س���كل فهمه� على بع����س، اإذ توهم اأّن اهلل 

تع�لى قد ن�سب اإلى نبّيه P ذنبً�، وهو من�ٍف للع�سمة المفرو�سة.

والج���واب: اإّن الت�أّم���ل في الآي�ت المذكورة يدّل على اأّن المراد من الّذنب هن� 

هو م� ارتكبه الّنبّي P بحّق قري�س والم�سركين من اإه�نة اآلهته�، وقتل اأبط�له�، 

وك�سر هيبته�، ف�لّنبّي P مذنب بنظر قري�س وقد ا�ستحّق عندهم بذلك العق�ب 

والنتق����م منه P على م���� فعله بهم وب�آلهتهم، وبهذا ي�س���بح للّربط بين الفتح 

والمغفرة معنى، ف�إّن الفتح � بغ�ّس النظر عن كونه �سلح الحديبية وعليه الأكثر اأو 

فتح مّكة - اّلذي تحّقق على يد الّنبّي P ق�سى على اآخر اأمل لقري�س في مع�قبة 

الّنبّي P على م� ارتكبه بحّقه� وفي نظره�.

 وب�لت�أّمل فيم� ذكر يّت�س���ح المق�س���ود من الّذنب والمغفرة ف���ي المق�م، واأّنه 

 .P لي�س بمعنى مخ�لفة اأمر �سرعّي الزامي فال يكون مخ�لفً� ومن�فيً� لع�سمته

كم� تقّدم في الدر�س ال�س�بق. 

)1( �سورة الق�س�س، الآية: 15.

)2( �سورة الفتح، الآيت�ن: 2-1.
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وكم� في قوله تع�لى: {ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ ڑ ڑ ک ک 

 ف�إّنه���� وغيره� م���ن الآي�ت من ب�ب »اإّياك اأعني وا�سمعي 
)1(

ک ک  گ گ  َ}
ي���ا ج���ارة«، اّلذي ق�ل فيه الإم�م ال�س����دق Q: »فالمخاطب���ة للّنبّي والمعنى 

. اإ�س����فة اإلى اأّنه P لم ي�سدر منه التقّول والكذب على اهلل � والعي�ذ 
)2(

للّنا�س«

ب�هلل- وب�لّت�لي لم ت�سدر منه المع�سية هلل تع�لى.

وبع���د كّل م���� ذكر يمك���ن � بعد الت�أّمل � فه���م م� لم يذكر من الآي����ت الموهمة 

وذلك ب�إرج�عه� اإلى الأ�س�س والقواعد اّلتي ذكرت في الّدر�س ال�س�بق. كم� ينبغي 

اأي�س���ً� الرجوع اإلى الرواي�ت الواردة عن اأئّمة اأهل البيت R، واّلتي بّينوا فيه� 

المعنى المق�س���ود من هذه الآي�ت، وحّذروا فيه� من ن�س���بة المع�سية لأنبي�ء اهلل

R. ومن هذه الرواي�ت، م� ورد عن الم�م الر�س� Q في جوابه ل� علّي بن 

الجه���م واّلتي يق���ول فيه�Q: »ويحك يا علّي، اّت���ق اهلل، ول تن�سب اإلى اأنبياء 

اهلل الفواح����س، ول تت���اأّول كت���اب اهلل براأي���ك، ف���اإّن اهلل عزَّ وجلَّ ق���د قال: {  ڭ 

.
)4(

»
)3(

ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ}

خال�صة الدر�س

:Q ُيج�ب عن م� ورد في خ�سو�س م� يوهم مع�سية النبّي اآدم

1� اإّن مخ�لفته Q ك�نت للنهي الإر�س����دي ل المولوي؛ حيث لم تكن الجّنة 

اّلت���ي ك�ن فيه���� اآدم Q دار تكليف اأ�س���اًل فال وجود لأم���ر ونهي مولوّي 

حّتى ُيخ�لفه.

)1( �سورة الح�قة، الآيت�ن: 44- 45.

)2( م�ستدرك �سفينة البح�ر، النم�زي ال�سهرودي، ج8، �س484.

)3( �سورة اآل عمران، الآية:7.

)4( عيون اأخب�ر الر�س� Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س195.



169

شا
بر
ـّ
ي
يـ
 يد
ا
 ا
س 
فـن

ـد
(

2� ل���و ك�نت مخ�لفت���ه لنهي مولوي لع�قبه اهلل، وخروجه م���ن الجّنة � اّلتي هي 

لي�ست جّنة الخلد � لي�ست عق�بً�؛ حيث اإّن غ�ية خلق اآدم Q هبوطه اإلى 

الأر�س ليتحّقق ال�ستخالف فيه�. 

3� الغواية والتوبة ك�نت� ب�عتب�ر المخ�لفة لأمر اإر�س�دي ومخ�لفة لالأولى.

:Q ُيج�ب عن م� ورد في خ�سو�س م� يوهم مع�سية النبّي مو�سى �

1� تقديم المدح للنبّي مو�س���ى Q واإظه�ر علّو �س����أنه ل يتن��س���ب مع ن�س���بة 

المع�سية المحّرمة اإليه.

2� كلم����ة »وك����ز« تدّل على عدم ق�س����د القت����ل، والذنب اّلذي على النبّي مو�س����ى 

Qلي�س بنظر اهلل �سبح�نه بل بنظر الن��س، وطلب النبّي مو�سى الغفران 

بمعن����ى محو اأو تخفيف الآث�ر والنت�ئ����ج الجتم�عية المترّتبة على فعله غير 

المق�سود.

:Pُيج�ب عن م� ورد في خ�سو�س م� يوهم مع�سية النبّي محّمد �

هو الذنب بنظر 
 )1(

{
َ
1� المراد ب�لذنب {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 

قري�س ولي�س مع�سية اهلل.

2� وم� ورد بحّقهPمن مث���ل: {ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک  گ گ      } فه���ي م���ن ب�ب: »اإّي���اك اأعني وا�سمعي ي���ا جارة«. 
اإ�س�فة اإلى اأّنه� ل تّدل على الوقوع ول تتن�فى مع عدم الإمك�ن.

)1( �سورة الفتح، الآية: 2.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� بم���اذا تجي���ب م���ن ين�س���ب اإل���ى الّنب���ّي اآدم Q، ارت���كاب م���ا 

يخالف الع�سمة؟

2� اأجب على م�ساألة قتل الّنبّي مو�سى Q للقبطّي.

3� ق���ال تعال���ى مخاطباً الّنبّي الأك���رم P  {ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ 

وال�س���وؤال ه���و:  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ}. 
كيف يمكن فهم هذه الآية بما ل يتنافى مع الع�سمة؟
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى المعجزة. 1 .

د عن��سر المعجزة. اأن يعدِّ 2 .

اأن يتبّين الترابط بين المعجزة والنبّوة. 3 .

الدرس العشرون

المعجزة
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مقّدمة:

يعتب���ر مق�م الّنب���ّوة من المق�م�ت ال�ّس����مية ويتوّقف على اإثب�ت الّنبّوة م�س���ير 

الإن�س����ن و�س���ع�دته دني� واآخرة؛ وله� اأهمّية كبرى كونه� من المق�م�ت والمن��سب 

الإلهية اّلتي ل يدانيه� اأّي من�سب ومق�م اآخر، ولأّنه� من�سب خطير �سّكلت مطمعً� 

لأ�سح�ب الأهواء من اأهل الدني�، ف�ّدَعْوه� كذبً� وزورًا، ولأنَّ الّنبّوة ارتب�ط ب�لغيب 

اّلذي ل ي�ستطيع الّن��س الّطالع عليه ب�سكل مب��سر، لأجل كّل م� ذكر وجب اأن يزّود 

الّنبّي ب�أمر يعجز الّن��س عن الإتي�ن بمثله، لي�ستطيع الّنبّي من خالله اإثب�ت �سدقه في 

دعواه الّنبّوة وكذب كّل من يدعيه� زورًا وطمعً� وهذا الّدليل ي�سّمى )المعجزة(.

تعريف المعجزة:

المعج���زة: )ه���ي اأمر خ�رق للع����دة، يعجز الّن��س عن الإتي����ن بمثله، مط�بق 

للّدعوى )المطلوب( م�سحوب بدعوى الّنبّوة، )مقرون ب�لّتحّدي � غ�لبً�(.

 ي�ستمل تعريف المعجزة على مجموعة عنا�سر:

1- »اأم���ر خ���ارق للع���ادة« يعن���ي اأّن المعج���زة خ�رج���ة ع���ن الأ�س���ب�ب الم�ّدّية 

والطبيعّي���ة المعروف���ة والواقع���ة تحت قدرة الب�س���ر، فال تدركه���� الحوا�س 



174

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

ول تن�له� التجربة، فهي مح�ل ع�دة، ولكّنه� لي�س���ت خ�رجة عن الأ�س���ب�ب 

والقواني���ن العقلّي���ة، اإذ اإّن المعجزة ل تعني وجود الأمر الخ�رق بدون عّلة، 

لأّن له� عّلة لكّنه� غير معروفة ول مقدورة للب�سر، بل له� عّلة غيبّية اإلهّية.

���ل اأّن المعجزة خ��س���عة لق�نون العّلية الع�ّم ولي�س���ت من�ق�سة له، لأّن  فتح�سّ

اأق�س���ى م� يقت�س���يه هذا الق�نون هو )اأّنه ل ُبّد لكّل معلول م���ن عّلة توجده(، اأّم� 

خ�س�ئ�س هذه العّلة فهي اأمر اآخر خ�رج هذا الق�نون، وب�لّت�لي ف�لمعجزة لي�ست 

م�ستحيلة عقاًل.

2- اأّنه���� »يعج���ز الّنا�س ع���ن الإتيان بمثله« وبهذا يف���ّرق بين المعجزة، وبين 

اأعم�ل المرت��س���ين وال�ّس���حرة واأ�س���ح�ب الإب���داع العلمي، فه���ي قد تكون 

خ�رقة للع�دة، ولكّنه� تعتمد على علل واأ�سب�ب معروفة عند اأهل هذا العلم 

واأ�س���ح�ب الفّن، واإن ك�ن���ت مجهولة عند غير اأهل الخت�س�����س فهو غير 

معجز لإمك�ن الإتي�ن بمثله مّمن تعّلم قواعده وعرف خف�ي�ه.

3- اأن يك���ون  »مطاب���ق للّدعوى«  والمق�س���ود من ه���ذا اأن تكون نتيجة الفعل 

موافقة لم� ق�سده النبّي اأو ُطِلب منه، فيكون دلياًل على �سدق مّدعي الّنبّوة 

ف���ي دعواه؛ لأّن المعج���زة اإّنم� ي�أتي به� الّنبّي اأو تطل���ب منه لأجل اأن يثبت 

�س���ّحة و�س���دق ارتب�طه ب�لغيب، واإّل لو ك�ن الفعل مخ�لفً� لك�ن دلياًل على 

كذبه واإن ك�ن خ�رقً� للع�دة، فم�س���يلمة الك���ّذاب عندم� طلبوا منه اأن يتفل 

في بئر ليفي�س ويكثر م�وؤه، غ��س وغ�ر م�وؤه فدّل ذلك على كذبه.

4- اأن تكون »م�سحوبة بدعوى الّنبّوة« يعني اأّن الإتي�ن ب�لأمر الخ�رق للع�دة 

الم�ستمل على ال�ّسروط المتقّدمة ل ي�سّمى معجزة في الم�سطلح الخ��ّس، 

اإّل اإذا ك�ن م�س���حوبً� بدعوى الّنبّوة، واأّم� لو لم يكن م�سحوبً� به� في�سّمى 

كرامة كم� هو الح�ل فيم� ي�أتي به الأئّمة R والأولي�ء.
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5- اأن تكون »مقرونة بالّتحّدي« وهذا ال�س���رط ل يدخل في حقيقة المعجزة 

بقدر م� ي�سّكل و�سيلة لح�سول الإقرار والإذع�ن، بحيث تكون الحجة للّنبّي 

على الّن��س وا�سحة بّينة، ف�إّن الّنبّي عندم� يّتحّدى المنكرين لنبّوته الإتي�ن 

بمثله اإّنم� يتحّداهم لإثب�ت عجزهم وت�أكيد اإعج�ز فعله، و�س���ّحة ارتب�طه 

ب�لغيب وت�سديق اهلل تع�لى له واأّنه مر�سل من قبله.

طريقان آخران غير المعجزة 

يوجد طريق�ن اآخران يمكن اإثب�ت الّنبّوة من خاللهم� في بع�س الح�لت وهم�:

اأّوًل: الحي���اة ال�سخ�سّي���ة الم�ستقيم���ة لالإن�س���ان قب���ل نبّوت���ه م���ن المزاي���ا 

دق والأم�نة، والعدالة والّتوا�سع وغيره�،  والف�سائل، و�س���يرته الح�سنة مثل ال�سّ

وكذل���ك م�س���مون دعوت���ه ك�لّدعوة للح���ّق والع���دل والّتوحيد والأخالق الح�س���نة 

وغيره����، ف�إّنه� قد ت�س���ل ب�لبع�س اإلى حّد الطمئن�ن والّت�س���ديق بنبّوته. اإّل اأن 

هذا الطريق يبقى ن�ق�سً� في الغ�لب لأّنه ل يفيد القطع والجزم الت�ّم.

ثانياً: تب�سير الّنبّي ال�ّسابق وت�سديقه ودللته على الّنبّي اّلذي ي�أتي من بعده؛ 

ف�إّنه طريق تثبت من خالله نبّوة الاّلحق. واإل لزم تكذيب النبّي ال�س�بق اأو خطوؤه  

وقد تقّدم ا�ستح�لة هذا على النبّي مطلقً�.

الّترابط المنطقّي بين المعجزة والّنبّوة

يوج���د بين المعجزة والنب���ّوة رابط حقيقي، وذلك؛ لأّن اّدع����ء الّنبّوة يالزمه 

ادع�ء الرتب�ط ب�لغيب من خالل الوحي الإلهي، وهذا ل يمكن اأن تدركه الحوا�س، 

اأو يّطلع عليه الّن��س، وعليه ف�ّدع�ء الّنبّوة اّدع�ء لأمر خ�رق للع�دة، فلو ك�ن الّنبّي 

�س����دقً� في دعواه الّنبّوة والوح���ي ك�ن لزمه اأّنه موؤّيد بق���ّوة اإلهّية، والموؤّيد بهذه 

القّوة الإلهّية حّقً�، يمكنه الإتي�ن بخ�رق اآخر للع�دة وهو المعجزة.
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وب�س���بب هذا التراب���ط المنطق���ي ك�ن الّن��س يطلبون المعجزة ليثبتوا �س���ّحة 

دعوى الّنبّوة من مّدعيه�.

فوارق بين المعجزة وغيرها من الخوارق

يوج���د مجموعة فوارق بين الخ�رق للع�دة الإلهّي بق�س���ميه المعجزة والكرامة 

من جهة وبين غيرهم� من الخوارق.

���ة ولذل���ك ل  1- اأّن المعج���زة والكرام���ة وليدت���� العن�ي���ة الإلهّي���ة الخ��سّ

تكون����ن خ��س���عتين للّدرا�س���ة والّتعّل���م، واأّم� ال�س���حر وغي���ره فهو نت�ج 

الّتعلي���م والّتعّلم، وله قواعد ومنهج علمّي ويحت�ج اإلى مم�ر�س���ة وتدريب 

ٺ  ٺ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ   پ  ق�ل تع�ل���ى:{  

.
)1(

���ْحَر} ٺال�سِّ

2- اأّن ال�ّس���حر مت�س����به في نوعه يدور في فلك واحد، ول ي�أتي ال�ّسحرة اإّل بم� 

تدّرب���وا عليه، واأّم� المعجزة فهي �س���ديدة الّتنّوع بحي���ث ل تك�د تجد بينه� 

 Q ق���درًا م�س���تركً�، ف�أّي قدر م�س���ترك مثاًل ف���ي مع�جز الّنبّي عي�س���ى

اّلتي وردت ف���ي قوله تع�لى: {ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ 

ڍڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ ڑ  ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کک  ک 
 ،

)2(

ہ} ہ     ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں   ڱ  ڱ 
فم� هو القدر الم�س���ترك بين اإحي�ء الأموات، و�س���ف�ء المر�س���ى وعلمه بم� 

ي�أكل الّن��س وم� يحتفظون به في بيوتهم؟

)1( �سورة البقرة، الآية: 102.

)2( �سورة اآل عمران، الآية: 49.
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3- الختالف بينهم� م���ن حيث الأهداف والغ�ي�ت، ف�إّن الأنبي�ء R ي�أتون 

ب�لمعجزة لي�سلوا من خالله� اإلى اأهداف �س�مية من الّدعوة اإلى اهلل تع�لى، 

ونفي ال�ّسرك والّدعوة اإلى الف�س�ئل، ونبذ الّرذائل، وللعدل وغيره�.

اأّم���� ال�ّس���حرة وغيرهم ف�لمه���ّم عندهم هو ال�س���هرة والم�ل وغي���ر ذلك من 

���ة، ولذلك تجد الأنبي�ء R يّت�س���فون بم� يدع���ون اإليه من  الم�س����لح الخ��سّ

مك�رم الأخالق بخالف ال�ّسحرة وغيرهم.

خال�صة الدر�س

المعج���زة ه���ي: اأمر خ�رق للع����دة، يعجز الن�����س عن الإتي����ن بمثله، مط�بق 

للّدعوى، م�سحوب بدعوى النبّوة، مقرون ب�لتحّدي غ�لبً�، وي�ستمل هذا التعريف 

على عن��سر: 

1- اأمر خارق للعادة: فهي غير مقدورة للب�سر، وهي مح�ل ع�دة، واإن ك�نت غير 

م�ستحيلة عقاًل، ول تخرج عن ق�نون العّلّية واإن ك�نت العّلة غير معروفة.

2-  يعج���ز النا����س ع���ن الإتيان بمثله: وبهذا تفت���رق المعجزة عن غيره� من 

الأعم����ل الخ�رقة اّلتي تعتمد على علل واأ�س���ب�ب معروف���ة، ُيمكن لمن تعّلم 

اأ�سراره� وقواعده� اأن يقوم به�.

3- مطابق للدعوى: فم�س���يلمة الكّذاب ُطلب منه اأن يتفل في بئر ليفي�س، اإّل 

اأّنه ح�سل العك�س فغ��س الم�ء وبذلك ب�ن كذبه.

4- م�سحوب���ة بدع���وى النب���ّوة: حي���ث اإّن الكرامة خ�رقة للع����دة ولكّنه� غير 

م�سحوبة بدعوى النبّوة، كم� ك�ن يح�سل مع الأئّمةR والأولي�ء.

5-  مقرون���ة بالتح���ّدي: ف�لنب���ّي يتح���ّدى المنكرين لنبّوت���ه لإثب�ت عجزهم 

وت�أكيد اإعج�ز فعله و�سدق نبّوته.
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� هناك طريقان اآخران لإثبات النبّوة غير المعجزة، وهما:

 اأّوًل: الحي�ة ال�سخ�سّية الم�ستقيمة لالإن�س�ن قبل نبّوته من المزاي� والف�س�ئل 

وكذلك م�سمون دعوته.

ثانياً: تب�سير النبّي ال�س�بق ب�لنبّي الالحق.

هن����ك راب���ط منطقي بين النب���ّوة والمعجزة، حيث اإّن ادع����ء النبّوة تعني   �

الرتب����ط ب�لغيب والقّوة الإلهّية، ولزم ذلك اإمك�ن المّدعي الإتي�ن بخ�رق 

الع�دة )المعجزة(.

� هناك فوارق بين المعجزة وغيرها من الخوارق:

1- اأّن المعجزة ن��س���ئة من العن�ية الإلهّية، ولذلك ل تكون خ��س���عة للدرا�سة 

والتعلُّم بخالف غيره� من الخوارق.

2- المعجزة �سديدة التنّوع بخالف غيره� من الخوارق.

3-الختالف بينهم� من حيث الأهداف والغ�ي�ت، ف�لمعجزة هدفه� �س�ٍم نبيل 

بخ���الف، غيره� من الخوارق اّلتي تكون لأجل الم�ل وال�س���هرة وغير ذلك 

من الم�س�لح ال�سّيقة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� عّرف المعجزة، )مع تو�سيح مخت�سر(.

2� تح���ّدث ع���ن الّطريقي���ن الآخري���ن � غي���ر المعج���زة � لإثب���ات 

الّنبّوة.

3� تحّدث حول الرابط المنطقّي بين المعجزة والّنبّوة.

4� ع���ّدد الف���وارق بين المعجزة وغيرها م���ن خوارق العادة، )مع 

تو�سيح مخت�سر(.
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. 1 .Pاأن ي�ستذكر الط�لب الدليل على نبّوة نبّي الإ�سالم

. 2 .P د واحدة من معجزات النبّي اأن يعدِّ

الدرس الواحد والعشرون

P نبّي اإلسالم
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تمهيد:

اإّن م� نزل من وحي على الّنبّي مو�سى وعي�سى L وهم� التوراة والإنجيل قد 

تعّر�س���� للّتحريف، ول يمكنهم� اأن يقوم� ب�لّدور المن�س���ود في هداية الب�سر. واأّم� 

.
)1(

لم�ذا وكيف تّم هذا الّتحريف فله حك�ية طويلة لي�س هن� مج�ل البحث عنه�

اأجل، في القرن ال�ّس�د�س بعد ميالد الم�سيح Q، وفي فترة اأطبق فيه� على 

الع�لم كّله ظالم الجهل والظلم، وخمدت م�س����عل الهداي���ة الإلهّية في كّل اأنح�ء 

الع�لم، بعث اهلل خ�تم اأنبي�ئهR واأف�سلهم في اأكثر المن�طق تخّلفً� وانحط�طً� 

وظلمة، لي�س���يء � واإلى الأبد � م�س���عل الوحي ال�ّس����طع لكّل الّن��س، وليحمل للب�سر 

الكت����ب الإلهّي الخ�لد الم�س���ون من الّتحريف والّن�س���خ، وليعلِّم الّن��س المع�رف 

الحقيقّية والحكمة ال�ّسم�وّية، والأحك�م والقوانين الإلهّية، وليقود الب�سرّية جمع�ء 

ب�تج�ه ال�ّسع�دة الّدنيوّية والأخروّية.

{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ  ق����ل تع�ل���ى: 

)1( راجع: اإظه�ر الحّق، ت�أليف رحمة اهلل الهندي، والهدى اإلى دين الم�س���طفى، للعالمة البالغي، و)راه �س���ع�دت ب�لف�ر�سية( 

للعالمة ال�سعراني.
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.
)1(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ       ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ }

ي�س���ف الإم�م اأمير الموؤمنينQفي بع�س خطبه الّظروف والأو�س����ع اّلتي 

ك�ن يعي�سه� الع�لم اأّي�م بعثة الّنبيP فيقول:

»اأر�سله على حين فترة من الّر�سل، وطول هجعة من الأمم، واعتزام من الفتن، 

وانت�سار من الأمور، وتلّظ من الحروب، والّدنيا كا�سفة الّنور، ظاهرة الغرور، على 

حي����ن ا�سف����رار من ورقها، واإيا�س من ثمرها، واغورار من مائها، قد در�ست منائر 

اله����دى، وظه����رت اأعالم الّردى، فه����ي متجّهمة لأهلها، عاب�سة ف����ي وجه طالبها. 

.
)2(

ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، و�سعارها الخوف، ودثارها ال�ّسيف«

 الّدليل على نبّوة نبّي اإلسالم

يمك���ن اأن نثب���ت نب���ّوة الأنبي����ء R م���ن خ���الل الط���رق الث���الث � اّلتي مّر 

ذكره�.

1- الّتعرف على �س���يرتهم و�س���لوكهم، والعتم����د على القرائن والموؤ�ّس���رات 

.R الموؤّدية لالطمئن�ن. ب�سّحة نبّوتهم

2- اإخب�ر الأنبي�ء R ال�ّس�بقين وب�س�راتهم.

3- المعجزة.

 .P ولقد توّفرت الّطرق الّثالث لّنبّي الإ�سالم محّمد

الطريق الأول: ع��سراأهل مّكة الّنبّي P، واّطلعوا عن كثب على حي�ته خالل 

اأربعين ع�مً�، فلم يجدوا نقطة �س���عف واحدة في حي�ته الم�س���يئة الح�فلة ب�لّنور 

���دق والأم�نة، حيث لّقبوه ب� )ال�س�دق الأمين(، وبطبيعة  والعط�ء، وعرفوه ب�ل�سّ

)1( �سورة الجمعة، الآية: 2.

)2( نهج البالغة، الخطبة 187، وفي طبعة �سبحي ال�س�لح )من�ر( بدل )من�ئر( الخطبة 89، �س 121، ج 122.
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الح�ل، فال يحتمل الكذب في مثل هذا ال�ّسخ�س. وعليه ف�إذا ادعى النبّوة ُيطم�أن 

ب�سدقه و�سّحة دعواه.

 .
)1(

الطريق الثاني: فقد وردت ب�س����رات الأنبي�ء ال�ّس�بقين واإخب�رهم ببعثته

وق���د ك�ن ينتظر ظهوره جم�عة من اأهل الكت����ب، وك�نوا يعرفون بع�س العالم�ت 

، وك�نوا يقولون للم�س���ركين من العرب، ب�أّنه �س���يبعث 
)2(

الوا�س���حة والبّينة علي���ه

ب�لّر�س�لة اأحد اأبن�ء الّنبّي اإ�سم�عيل )وهم من القب�ئل العربّية(، ي�سّدق الأنبي�ء 

. وقد اآمن به P بع�س علم�ء اليهود والّن�س�رى، 
)3(

ال�ّس�بقين والأدي�ن الّتوحيدّية

، واإن اأعر�س بع�س���هم عن اعتن�ق 
)4(

اعتم����دًا عل���ى مثل هذه الب�س����ئر والأخب����ر

الإ�سالم خ�سوعً� لدوافع دنيوية و�سيط�نّية.

وقد اأ�س����ر الق���راآن الكريم لهذا الّطريق بقوله تع�ل���ى: {ھ ھ ے  ے ۓ ۓ       

.
)5(

ڭ ڭ  ڭ}
اإّن معرف���ة علم�ء بني اإ�س���رائيل بنبّي الإ�س���المP ا�س���تن�دًا لب�س����رات الأنبي�ء 

ال�ّس����بقين كم� ُتعّد دلياًل وا�س���حً� على �س���ّحة ر�س����لته فهي من المفتر�س اأن تكون 

���رين  مقنع���ة لأهل الكت�ب جميعً�.  واأي�س���ً� تعتبر حّجة مقنعة على اأّن الأنبي�ء المب�سِّ

اأنف�سهم ك�نوا على حّق.

)1( {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} �سورة ال�سف، الآية: 6.
)2( {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ} �سورة الأعراف، الآية:157، وانظر اأي�س�: �سورة 

البقرة، الآية: 146، و�سورة الأنع�م، الآية: 20.

)3( {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ} �سورة البقرة، الآية: 89.
)4( {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}�س���ورة 

الم�ئدة، الآية: 38، وانظر اأي�سً�: �سورة الأحق�ف، الآية: 10.

)5( �سورة ال�سعراء، الآية: 197.
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ومّم� يثير العجب والّده�سة ويجدر اللتف�ت اإليه هو اأّنه حّتى في هذا الإنجيل، 

وفي التوراة المحّرفة نف�سه�، وب�لّرغم من كّل الجهود اّلتي ُبذلت من اأجل اإخف�ء 

مثل هذه الب�س�رات والأخب�ر، توجد بع�س الّنق�ط الم�سيئة اّلتي تقيّم الحّجة على 

الب�حثين عن الحقيقة، كم� اهتدى الكثير من علم�ء اليهود والم�سيحيين � اّلذين 

ك�نوا طالب� للحّق والحقيقة � اإلى الّدين الإ�س���المي المقّد�س، بت�أثير هذه الّنق�ط 

.
)1(

الم�سيئة، والب�س�ئر المتبّقية في كت�َبي التوراة والإنجيل

الطريق الثالث: وقد �ُسّجلت في كتب الّت�ريخ والحديث الكثير من المعجزات 

البّينة اّلتي �سدرت عن الّنبّي P، وقد بلغ نقل الكثير منه� حّد الّتواتر، كت�سبيح 

، ولكن العن�ية 
)2(

الح�س���ى بين يديهP وان�س���ق�ق القمر اإل���ى فلقتين وغيره����

الإلهّي���ة اقت�س���ت وجود معج���زة اأخرى خ�ل���دة تّدل عل���ى نبّوة الّنب���ّيP ودينه 

الخ�لد،  وهذه المعجزة الأخرى، هي خ�لدة بنف�س���ه� وبه� تتّم الحّجة على الب�سر 

� والى الأبد � وهي القراآن الكريم.

القرآن معجزة
اإّن القراآن الكريم هو الكت�ب ال�ّسم�وي الوحيد اّلذي اأعلن � وبكّل �سراحة وقّوة 

� اأّن اأح���دًا  لن يتمّكن من الإتي�ن بمثله، ول���و اجتمعت الإن�س والجّن، فلن يتمّكنوا 

، بل حّتى �س���ورة 
)4(

، بل اإّنهم ل يقدرون على الإتي�ن بع�س���ر �س���ور مثله
)3(

من ذلك

)1( يمك���ن اأن نعتب���ر م���ن هوؤلء الميرزا محمد ر�س���� )من علم����ء اليهود الكب�ر في طه���ران( موؤلف كت�ب )اإق�مة ال�س���هود في 

رد اليه���ود(، والح����ج ب�ب���� القزوين���ي اليزدي )من علم�ء اليهود في يزد( موؤلف كت�ب )مح�س���ر ال�س���هود ف���ي رد اليهود( 

والبروف�س���ور عبد الأحد داود الأ�س���قف الم�سيحي ال�س����بق، وموؤلف كت�ب )محمد في التوراة والإنجيل( اّلذي ترجم اأخيرًا 

من الإنجيلزية للف�ر�سية.

)2( يالحظ: بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 17، �س 225 اإلى اآخر الجزء 18، و�س�ئر كتب الحديث والت�ريخ المعتبرة.

)3( {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} �س���ورة الإ�سراء، 

الآية: 88.

)4( { ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ} �سورة هود، الآية 13.
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. ومن ثّم تحّدى الجميع ودع�هم لمع�ر�سته 
)1(

واحدة ق�س���يرة ذات �س���طر واحد

ومج�راته، واأّكد ذلك كثيرًا في اآي�ته واأّن عدم قدرتهم على مثل هذا العمل وعدم 

ال�ستج�بة لهذا الّتحدي دليل على �سّحة ن�سبة هذا الكت�ب ور�س�لة الّنبّي P هلل 

.
)2(

تع�لى

اإذًا فمّم� ل يقبل ال�ّس���ّك والّترّدد اأّن هذا الكت�ب ال�ّس���ريف قد حمل معه دعواه 

ب�أّنه معجزة، كم� اأّن من ج�ء به عر�س���ه للب�س���ر كمعج���زة خ�لدة، وبره�ن ق�طع 

عل���ى نبوّته واإل���ى الأبد، واليوم. وبعد مرور اأربعَة ع�َس���ر قرنً�، ل زال �س���دى هذا 

���وت الإلهّي يطرق اأ�س���م�ع الجميع، �س���ب�ح م�س����ء من خالل اأجهزة الإعالم  ال�سّ

َةَ عليهم. ديقة والعّدوة، وُيتّم الحجَّ ال�سّ

ومن ج�نب اآخر، واجه نبّي الإ�س���الم من اأّول يوم من دعوته اأعداء مت�سّددين، 

وح�قدين، بذلوا كّل غ�ٍل ونفي�س، لمح�ربة هذا الّدين الإلهي، وبعد اأن يئ�س���وا من 

ت�أثي���ر تهديداتهم واإغراءاتهم ت�آمروا على قتل النبيP واغتي�له. ولكن ف�س���لت 

هذه الموؤامرة ب�إرادة من اهلل الحكيم وذلك من خالل هجرتهP لياًل و�سّرًا اإلى 

المدينة. وبعد هجرته ق�س���ى بقّية عمره ال�ّس���ريف في حروب ومع�رك عديدة مع 

الم�س���ركين وحلف�ئهم من اليهود. ومنذ وف�ته واإلى اليوم ح�ول � ويح�ول � من�فقو 

الّداخ���ل واأعداء الخ�رج اإطف�ء هذا الّنور الإلهّي، وقد بذلوا كّل جهودهم وقواهم 

ف���ي هذا المج�ل، ول���و ك�ن يمكنهم الإتي�ن بكت�ب مثل القراآن الكريم لفعلوا ذلك 

ب���دون ترّدد. واأراحوا اأنف�س���هم من كل جهد وعن�ء. واإذ لم يفعلوا مع اأّنه ال�س���بيل 

الأق�سر والأ�سهل فيك�سف هذا عن اأن القراآن معجز فوق قدرة الب�سر.

)1( {ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} �سورة يون�س، الآية 38.

)2( {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ } �سورة البقرة، الآيت�ن 23 و 24.
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خال�صة الدر�س

� يمكن اإثب�ت نبّوة النبّي محّمدP من خالل الطرق الثالث � اّلتي مّر ذكره� 

في الدر�س ال�س�بق.

ثن� كتب  الأّول: المعج���زة، حي���ث ك�نت لر�س���ول اهلل P مع�جز كثي���رة ُتحدِّ

ال�سيرة عنه�.

الثاني: �سيرة الر�سول محّمد P الن��سعة وم�سمون ر�س�لته الراقية.

.P الثالث: اإخب�ر الأنبي�ء ال�س�بقين وب�س�راتهم ب�لن�سبة اإلى نبّين� الكريم

اأهمُّ معجزة لر�سول اهللP معجزة القراآن الكريم، حيث عجز الن��س عن   �

الإتي�ن ولو ب�سورة من مثله.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� كي���ف ي�س���ف اأمير الموؤمنين Qح���ال العالم قبل البعثة؟

2� تحّدث حول �سيرة الّنبّي P، واّلتي تّدل على نبّوته.

.P بالّنبّي R 3� اأذكر بع�س ب�سارات الأنبياء

.P 4�  اأذكر دلياًل على نبّوة نبّي الإ�سالم
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أهداف الدرس:

د الط�لب عن��سر الإعج�ز في القراآن الكريم. اأن يعدِّ 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى اأمّية النبّي في القراآن. 2 .

الدرس الثاني والعشرون

إعجاز القرآن الكريم
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لقد تقّدمت الإ�س����رة في الدر�س ال�س����بق اإل���ى اأّن القراآن الكري���م كالم اإلهّي 

معج���ز، فهو  يملك كّل خ�س����ئ�س المعجزة )من كونه خ�رقً� اإلهّي���ً� للع�دة، واأّنه 

ل يقب���ل الّتقلي���د والمع�ر�س���ة، وطرحه دلياًل على �س���حة الّنب���ّوة(. ومن هن� فهو 

اأف�سل دليل ق�طع على �سدق دعوى الّنبّي الأعظم P وعلى اأّن الّدين الإ�سالمي 

المقّد�س على حّق، واأّن من اأكبر الّنعم الإلهّية على الأّمة الإ�سالمّية اأن يكون هذا 

الكت�ب ال�ّس���ريف قد نزل ب�س���ورة يبقى معه���� � واإلى الأبد � معج���زة خ�لدة، واأن 

ته واعتب�ره. هذا الّدليل اّلذي يمكن لأّي  يملك في داخله الّدليل على �سدقه و�سحَّ

�س. فرد فهمه وا�ستيع�به وتقّبله دون احتي�جه لتعّلم وتخ�سّ

عناصر اإلعجاز في القرآن الكريم

بع���د المعرفة الإجم�لّي���ة ب�أّن الق���راآن الكريم كالم اإلهّي معجز، و�س���ل الّدور 

لتو�سيح بع�س عن��سر الإعج�ز القراآنّية.

اأ � ف�ساحة القراآن وبالغته: اإّن اأّول عن�س���ر من عن��س���ر الإعج�ز في القراآن 

الكريم هو ف�س����حته وبالغته، اأي: اأّنه  تع�لى ا�س���تخدم لعر�س مق��سده وفي كّل 
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مو�س���وع اأعذب الألف�ظ واأجمله�، واأجود الّتراكيب �س���بكً� واعتداًل واإتق�نً� ووقعً�، 

ومن خالل ذلك يو�سل المع�ني المق�سودة للمخ�طبين ب�أف�سل الأ�س�ليب واأقربه� 

للفه���م، ل يتي�ّس���ر اختي�ر اأمث�ل ه���ذه الألف����ظ والّتراكيب المتن��س���قة المالئمة 

للمع�ني الع�لية والّدقيقة، اإّل لمن ك�نت له اإح�طة ت�ّمة بكّل خ�سو�سّي�ت الألف�ظ 

ودق�ئق المع�ني، والعالق�ت المتب�دلة فيم� بينه�، لُيْمِكُنه اختي�ر اأف�س���ل الألف�ظ 

والعب����رات، مع مالحظ���ة كّل اأبع����د المع�ني المق�س���ودة وجوانبه����، ومالحظة 

مقت�س���ى الح�ل والمق�م. ومثل هذه الإح�طة العلمّية ال�ّس�ملة ل يمكن توّفره� في 

اأّي اإن�س�ن بدون ال�ستع�نة ب�لوحي والإله�م الإلهّي.

واأّم� الّتعرف على اأّنه معجزة في الف�س����حة والبالغة، فال يتي�ّس���ر اإّل لأولئك 

����س في فنون الكالم المختلفة، ومق�رنة م� يتمّيز  اّلذين يملكون الخبرة والّتخ�سّ

ب���ه القراآن الكريم مع �س����ئر اأن���واع الكالم الف�س���يح والبليغ، واختب����ر قدراتهم 

ب�لقي�����س اإليه. ومثل هذه المهّمة ل يقوم به� اإّل ال�ّس���عراء والبلغ�ء العرب، وذلك 

لأّن اأعظ���م م���� ك�ن يتمّيز به العرب من فّن في ع�س���ر نزول الق���راآن هو البالغة 

والأدب، اإذ بلغ ذروته اآنذاك.

إقرار واعتراف

لقد اأقّر بلغ�ء العرب حّتى الم�سركين ب�إعج�ز القراآن؛ فهذاالوليد بن المغيرة 

اآنفاً كالماً ما هو من كالم  »واهلل لقد �سمعت من محّمد  المخزومّي  يقول: 

الإن�س ول من كالم الجّن، واإّن له لحالوة، واإّن عليه لطالوة، واإّن اأعاله لمثمر، 

 وعتبة بن ربيعة، والّطفيل بن 
)1(

واإّن اأ�سفله لمغدق، واإّنه ليعلو ول ُيعلى عليه«

عمرو � ب�أّن القراآن بلغ الغ�ية في ف�س�حته وبالغته وبتّفوقه على اأرقى الّنت�ج�ت 

)1( مجمع البي�ن، ال�سيخ الطبر�سي، ج 9-10، �س 387.
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المن�فقين  بع�س  ح�ول  نزوله  من  قرن  وبعد   ،
)1(

الب�سرّية والبالغّية  الأدبّية 

ع واأبي �س�كر الّدي�س�ني وعبد  اأبي العوج�ء وابن الُمَقفَّ والزن�دقة - اأمث�ل ابن 

الملك الب�سرّي - اأن يجّربوا حّظهم في مع�ر�سة القراآن ومج�راته، وقد بذلوا 

اعترفوا  اأخيرًا  ولكّنهم  المج�ل،  هذا  في  واحد  ع�م  خالل  و�سعهم  في  م�  كّل 

اأم�م القراآن الكريم، وحين اجتمعوا في الم�سجد الحرام ليتدار�سوا  بعجزهم 

وتال   Q �دق  ال�سّ الإم�م  عليهم  مّر  الع�م،  اأعم�لهم وجهودهم خالل ذلك 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  {ڀ   ال�ّسريفة:  الآي��ة  هذه  عليهم 

.
)2(

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ}
ب � اأمّي���ة الّنب���ّي P: اإّن الق���راآن الكريم � ب�لّرغم من �س���غر حجمه ن�س���بّيً� � 

كت�ب ي�س���تمل على مختلف اأنواع المع�رف والعلوم والأحك�م والّت�سريع�ت الفردّية 

والجتم�عي���ة، ويحت�ج البحث عن كّل ِق�س���م منه�، ودرا�س���ته� درا�س���ة ك�ملة اإلى 

�س���ة تبذل كّل جهوده� العلمّية وخالل اأعوام طويلة، ليكت�س���فوا  جم�ع�ت متخ�سّ

���لوا � من خالل ذلك � اإلى  � ب�لتدريج � بع�س كنوزه� واأ�س���راره� المخبوءة، وليتو�سّ

ر اإّل لأولئك  حق�ئق اأكثر، واإن ك�ن اكت�س����ف كّل حق�ئقه واأ�س���راره وكنوزه ل يتي�سَّ

اّلذي���ن يمتلكون العل���م والت�أييد والمدد الإلهّي. اإّن ه���ذه المج�لت المختلفة اّلتي 

ا�ستعر�سه� القراآن الكريم ت�ستمل على اأكثر المع�رف دّقًة و�سُمّوًا، واأرفع الّتع�ليم 

الأخالقّية واأكثره���� قيمة، واأكمل القوانين الحقوقّية والق�نونّية والجزائّية عدالة 

واإحك�مً�، واأثرى المن��سك العب�دّية والأحك�م الفردّية والجتم�عّية حكمة، واأكثر 

المواعظ والّن�س����ئح ت�أثي���رًا ونفعً�، واأف�س���ل الحك�ي�ت الّت�ريخّي���ة عظة وتربية، 

واأنجع الأ�س�ليب الّتربوّية والّتعليمّية.

وب�إيج�ز ف�إّنه ي�س���تمل على كّل الأ�سول والمب�دئ اّلتي يحت�جه� الب�سر من اأجل 

)1(اأعالم الورى، �س 27 و 28، و�س 49، و�سيرة ابن ه�س�م، ج 1، �س 293 و�س 410.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية: 88، وانظر تف�سير )نور الثقلين( حول هذه الآية.



192

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

تحقيق �سع�دتهم الّدنيوّية والأخروّية. ولقد امتزج كّل ذلك ب�أ�سلوب رائع بديع لم 

ي�سبق له مثيل، بحيث يمكن لفئ�ت المجتمع � جميعً� � ال�ستف�دة والّتزّود منه�، كلٌّ 

بح�سب ا�ستعداده وق�بلّيته.

بيت القصيد

اإّن جم���ع كّل هذه المع����رف والحق�ئق في مثل هذا الكت�ب يفوق قدرة الب�س���ر 

الع�دّيين، ولكن مّم� يزيد الّده�س���ة والإعج�ب اأكثر، اأّن هذا الكت�ب العظيم ظهر 

على يد اإن�س�ن لم يعرف الّدر�س والّتعّلم خالل حي�ته اأبدًا، ولم يم�سك � يومً� � بيده 

قلمً� وقرط��س���ً�، وقد ن�س����أ في محيط بعيد عن الح�س�رة والّثق�فة. والأعجب من 

ذلك اأّنه لم ي�س���مع منه � خالل اأربعين ع�مً� قبل بعثته � مثل هذا الكالم المعجز، 

وخالل اأّي�م ر�س����لته وبعثته اأي�سً� ك�ن م� ي�سدر منه من اآي�ت قراآنّية ووحي اإلهي 

يتمّيز ب�س���بكه واأ�س���لوبه الخ��ّس، وهو يختلف � تم�مً� � عن �س�ئر كالمه واأح�ديثه، 

وهذا الفرق الوا�سح بين هذا الكت�ب و�س�ئر اأح�ديثه م�سهود وملمو�س للجميع.

والق���راآن الكريم ي�س���ير اإلى هذه الأمور فيق���ول: {ڌ ڌ          ڎ ڎ ڈ ڈ 

)1(

   ژ ڑ ڑک ک ک ک   }.

وفي اآية اأخرى يق���ول: {چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

)2(

ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑک ک ک}.
وثّم���ة احتم�ل كبير في اأن تكون الآية )23( من �س���ورة البقرة: {ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ} م�سيرة لهذا العن�سر الإعج�زي، 
اأي: اأّن هن�ك احتم�ًل كبيرًا في رجوع �سمير )مثله( اإلى )عبدن�(. والح��سل: اإذا 

�سة والمثّقفة � وب�لتع�ون  افتر�س���ن� � مح�ًل � قدرة المئ�ت من الجم�ع�ت المتخ�سّ

)1( �سورة العنكبوت، الآية: 48.

)2( �سورة يون�س، الآية: 16.
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وال�ستراك فيم� بينه� � على الإتي�ن بمثل هذا الكت�ب، ولكن ل يمكن لفرد اأمّي واحد 

.P القي�م بذلك، اإّل اإذا ك�ن موؤّيدًا ب�لوحي كم� هو الح�ل مع النبّي محّمد

ج � التنا�سق وعدم الختالف: اإّن القراآن الكريم كت�ب نزل خالل ثالثة وع�سرين 

ع�م����ً� من حي�����ة النبّي P وهي فترة �س����هدت مرحلة م�س����طربة مليئة ب�لحوادث 

الملتهبة، وزخرت ب�لكثير من الّتحّدي�ت والمحن والحوادث المّرة وال�ّسعيدة، ولكن 

كّل  ه����ذه المتغّي����رات والموؤّثرات لم يكن له� اأّي ت�أثير في تن��س����ق محتوي�ت القراآن 

واأ�س����لوبه المعجز. وي�سّكل هذا الّتن��س����ق وعدم الختالف في �سكله وم�سمونه جهة 

اأخ����رى من جه�ت اإعج�زه. وقد اأ�س����ير اإليه� كم� اأ�س����ير للعالمتين ال�ّس�����بقتين في 

الق����راآن الكري����م: {چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ 

.
)1(

ڈ}
وتو�سيحه: اإّن كّل اإن�س�ن يواجه � على الأقّل � نوعين من المتغّيرات.

1- اإّن معلوم�ته وخبراته ت�أخذ ب�لّتزايد والّنُمّو، وهذا الّنُمّو والّزي�دة في ثق�فته 

ومعلوم�ت���ه وخبراته وقدراته تنعك�س وتوؤثر ف���ي اأح�ديثه وكالمه، وبطبيعة 

الح�ل، �سوف يبرز الختالف الوا�سح بين اأح�ديثه خالل ع�سرين ع�مً�.

2- اإّن ح���وادث الحي����ة المختلف���ة ت���وؤّدي اإلى ظهور ح�لت نف�س���ّية وم�س����عر 

واأح��سي�س مختلفة، اأمث�ل: الي�أ�س والأمل، والفرح والحزن، والقلق والهدوء، 

ولمث���ل هذا الختالف في الح����لت ت�أثير كبير في تفكير المرء وفي اأقواله 

واأفع�له، وبطبيعة الح�ل، مع ا�ستداد هذه التغّيرات وات�س�عه� ف�إّن اأح�ديثه 

�س���وف يطراأ عليه� اختالف كبير. وفي الواقع اإّن تغّيرات الكالم خ��س���عة 

لتغّيرات الح�لت النف�س���ّية، وهي بدوره� خ��سعة لتغّير الّظروف الّطبيعّية 

والجتم�عية. ف�إذا افتر�سن� اأّن القراآن الكريم من اختراع الّنبّي P نف�سه 

)1( �سورة الن�س�ء، الآية: 82.
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ك�إن�س�ن خ��سع لكّل المتغّيرات المذكورة، فمع مالحظة الّظروف المتغّيرة 

الح�ّدة اّلتي �س���هدته� حي�ته، فال ب���دَّ اأن تظهر في كالمه اختالف�ت كبيرة 

في �سكله ومحتواه، مع اأّنه لم ي�س�هد اأّي اأثر لمثل هذه الختالف�ت.

اإذًا، فه���ذا الن�س���ج�م وع���دم الختالف في م�س����مين القراآن، وفي م�س���توى 

بالغته المعجز، يعّد عالمة اأخرى على �س���دور هذا الكت�ب ال�ّس���ريف من م�سدر 

العل���م الّث�ب���ت والاّلمتن�هي هلل تع�لى، الح�كم عل���ى الّطبيعة وغير المحكوم لكّل 

الّظواهر مهم� اختلفت وتغّيرت.

مالحظة:

لقد اقت�س���ت الحكم���ة والعن�ية الإلهّي���ة اأن تكون معجزة كّل نب���ّي متالئمة مع 

العلم والفن ال�س�ئع في ذلك الزم�ن، حّتى يدرك جّيدًا امتي�زه� وتفّوقه� المعجز 

على كّل المح�ولت والمنجزات الب�س���رّية؛ لأّن اإقرار اأ�سح�ب العلم واأرب�ب الفّن 

بعجزهم عن مج�راة المعجزة، ك�ٍف في اإثب�ت اإعج�زه� ب�لّن�سبة لع�ّمة الّن��س.

اإلمام الهادي Q وابن السّكيت
لقد اأج�ب الإم�م اله�دي Q ابن ال�سّكيت عندم� �س�أله:

لم�ذا بعث اهلل مو�س���ى بن عمران Q ب�لع�س���� ويده البي�س�ء واآلة ال�ّسحر؟ 

وبعث عي�س���ى ب�آلة الطّب؟ وبعث محّمدًا P وعلى جميع الأنبي�ء R  ب�لكالم 

والخطب؟.

:Q فق�ل الإم�م

»اإّن اهلل لّما بعث مو�سى Q كان الغالب على اأهل ع�سره ال�ّسحر، فاأتاهم 

م���ن عن���د اهلل بم���ا لم يكن ف���ي و�سعهم مثله، وم���ا اأبطل به �سحره���م، واأثبت به 

الحّج���ة عليه���م. واإّن اهلل بعث عي�سى Q في وق���ت قد ظهرت فيه الّزمانات، 

واحت���اج الّنا����س اإلى الط���ّب، فاأتاهم من عند اهلل بما لم يكن عندهم مثله، وبما 
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اأحي���ى لهم الموت���ى، واأبراأ الأكمه والأبر�س باإذن اهلل، واأثبت به الحّجة عليهم. 

واأن اهلل بعث محّمداً P في وقت كان الغالب على اأهل ع�سره الخطب والكالم 

فاأتاهم من عند اهلل من مواعظه وحكمه ما اأبطل به قولهم، واأثبت به الحّجة 

.
)1(

عليهم«

خال�صة الدر�س

هناك عنا�سر عّدة لإعجاز القراآن الكريم، منها:

اأ � ف�ساح���ة الق���راآن وبالغت���ه: من حيث األف�ظه وتراكيبه واأ�س���لوبه ومالحظة 

مقت�سى الح�ل.

وقد اأقّر بلغ�ء العرب حّتى الم�س���ركين منهم ب�إعج�ز القراآن المجيد، ك�لوليد 

بن المغيرة المخزومي وعتبة بن ربيعة، والطفيل بن عمرو وغيرهم.

ب � اأّمّي���ة النب���ّي P: اإّن م���� يوؤّك���د اإعج����ز الق���راآن البالغ���ي والف�س����حي 

والم�سموني؛ اأّن هذا الكت�ب العظيم ظهر على يد اإن�س�ن لم يعرف الدر�س 

والتعّلم خالل حي�ته اأبدًا، ولم يم�س���ك قلمً� وقرط��سً�، وقد ن�س�أ في محيط 

بعيد عن الح�س�رة والثق�فة.

ج � التنا�س���ق وع���دم الخت���الف: حي���ث اإّن الق���راآن الكري���م وعل���ى مدى ثالثة 

وع�سرين ع�مً� � مّدة نزوله � لم يطراأ على تن��سقه وروحه اأّي اختالف رغم 

الظروف المتب�ينة والح�لت النف�سّية والم�س�عر والأح��سي�س المختلفة.

)1( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 24.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� تح���ّدث ح���ول اإعج���از الق���راآن الكري���م م���ن جه���ة الف�ساح���ة 

والبالغة )باخت�سار(.

2� كيف ن�ستفيد من اأمّية الّنبّي P اإعجاَز  القراآن الكريم؟

3� تح���ّدث ح���ول التنا�سق وعدم الخت���الف، وكيفّية دللته على 

الإعجاز القراآني.
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أهداف الدرس:

. 1 .Pاأن ي�ستذكر الط�لب الدليل على ختم النبّوة ب�لنبّي محّمد

اأن ي�ستذكر ال�سّر في ختم النبّوة. 2 .

الدرس الثالث والعشرون

ختم الّنبّوة
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تمهيد:

من الوا�س���ح عند الم�سلمين ق�طبة اأّن الّدين الإ�سالمي غير مخت�ّس بمنطقة 

دون اأخرى ول بجم�عة وقوم دون غيرهم، وهو دين ب�ٍق اإلى قي�م ال�ّس����عة، وهذا 

م� ي�س���تف�د م���ن الخط�ب القراآني الموّج���ه لجميع الّن��س من خ���الل اآي�ت كثيرة 

، فه���و خط�ب موّجه 
)2(

 و{گ گ}
)1(

مث���ل: {ۅ ۅ } و{ڄ ڄ}

لكّل الّن��س وفي كّل زم�ن ومك�ن.

وكذل���ك الّرواي����ت كم���� في قول الّنب���ّي P: »ح���الل محّمد ح���الل اإلى يوم 

.
)3(

القيامة، وحرامه حرام اإلى يوم القيامة«

ف�لإ�س���الم دي���ن ع�لمّي وخ�لد، وه���ذان الأمران يعّدان من �س���رورّي�ت الّدين 

���رورّي�ت الّدينية ل تحت����ج اإلى دليل، وبمالحظة  الإ�س���المّي ومن المعلوم اأّن ال�سّ

خل���ود الدي���ن الإ�س���المي ل يبق���ى اأّي احتم����ل لبعث���ة نبّي اآخر ين�س���خ ال�س���ريعة 

الإ�سالمّية، ولكن يبقى احتم�ل بعثة نبّي اآخر يقوم بمهّمة تبليغ الإ�سالم ون�سره... 

)1( �سورة الأعراف، الآي�ت: 26-27-28-31-35، �سورة ي�س، الآية: 60.

)2( �سورة الأنع�م، الآية: 90، �سورة يو�سف، الآية: 104، �سورة �س، الآية: 87، �سورة التكوير، الآية: 27، �سورة القلم، الآية: 52.

)3( الك�في، ال�سيخ الكليني،ج1، �س58- ج2، �س17.
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وم���ن هن���� يلزم علين���� البحث عن ختم النب���ّوة بنبّي الإ�س���المP، حّتى ل يبقى 

مج����ل لمثل هذا الحتم����ل. وهذه الم�س����ألة واإن ك�نت من ال�س���روري�ت الدينية 

اأي�س���ً� اّلت���ي ل تحت�ج اإلى ا�س���تدلل، ولكن مع ذلك يمكن ا�س���تف�دته� من القراآن 

الكريم والرواي�ت ال�سريفة.

 الّدليل القرآنّي

ق�ل تع�لى: {ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

.
)1(

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ًېئ}
فاإن قيل: اإّن الآية دّلت على ختم الّنبّوة ب�لّنبّي محّمد P ولم تّدل على ختم 

)الّر�سل( والجواب وا�سح بعد الّت�أمل في معنى الّنبّي ومعنى الّر�سول؛ ف�إّن الّنبّي 

اأعّم من الّر�س���ول، فكّل ر�س���ول نبّي ولي�س كّل نبّي ر�س���وًل، فال وجود لر�سول لي�س 

نبّيً�، وعليه فنفي الّنبّوة نفي للّر�س�لة بطريق اأولى، اإذ اإّن نفي الأعّم نفي لالأخ�ّس 

دون العك�س. فعندم� تقول مثاًل: ل اإن�س�ن )الأعّم( موجود في البيت، فهذا يعني 

(، واإن قلت: ل امراأة موجودة في  ل وج���ود ل لرجل )اأخ�ّس( ول لمراأة )اأخ����سّ

البي���ت؛ ف����إّن هذا ل يعني نفي وجود اإن�س����ن، اإذ قد يوجد في ال���ّدار رجل. وعليه 

فنفي النبّي من بعده P نفي للر�سول اأي�سً� فال نبّي من بعده ول ر�سول.

األدلّة الّروائّية على ختم الّنبّوة

ورد الّت�سريح والّت�أكيد على ختم الّنبّوة بنبّي الإ�سالم في المئ�ت من الّرواي�ت، 

 ،P اّلذي نقله ال�ّس���يعة واأهل ال�ّس���نة متواترًا عن الّنبّي 
)2(

منه���� حديث المنزلة

 P بحيث ل يبقى معه اأّي �س���ّك في �س���دور م�س���مونه، وذلك حين خ���رج الّنبّي

ف���ي غزوة تبوك وخلف علّيً� Q مك�نه في المدينة، فبكى علّيQ، فق�ل له 

)1( �سورة الأحزاب، الآية: 40.

)2( �سحيح البخ�ري، ج 3، �س 58.
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ر�س���ول اهلل P: »اأم���ا تر�س���ى اأن تكون من���ي بمنزلة هارون من مو�س���ى، اإّل اأّنه 

.
)1(

لي�س بعدي نبّي«

.
)2(

وفي رواية اأخرى عن النبّي P: »اأّيها الّنا�س، ل نبّي بعدي ول اأّمة بعدكم«

وف���ي حديث اآخ���ر عنه P اأّنه ق�ل: »اأّيه���ا الّنا�س اإّنه ل نبّي بع���دي، ول �سّنة 

.
)3(

بعد �سّنتي«

، وف���ي الّرواي�ت 
)4(

ونق���ل هذا المعن���ى في اأكثر م���ن خطبة من نه���ج البالغة

.R والأدعية والّزي�رات الم�أثورة عن الأئّمة الأطه�ر

ر يف ختم الّنبّوة    ال�صّ

اإّن الحكمة في تعّدد الأنبي�ء R وبعثتهم المتدّرجة � كم� ذكر �س�بقً� � هي: اأّنه 

ل يمكن لفرد واحد تبليغ الّر�س�لة الإلهّية ون�سره� � في الأزمنة ال�ّس�بقة � في اأقط�ر 

الع�لم ك�ّفة، وفي كّل الأمم وال�ّس���عوب هذا من ن�حية، ومن ن�حية اأخرى ف�إّن ات�س�ع 

العالق�ت وتعقيده�، وحدوث الّظواهر الجتم�عّية الجديدة، يفر�س و�س���ع قوانين 

جديدة اأو تغيير القوانين ال�ّس�بقة. وكذلك ف�إّن وقوع التحريف من قبل المغر�سين اأو 

الج�هلين ي�ستدعي كّل ذلك ت�سحيحً� وتعدياًل للّتع�ليم الإلهّية من قبل نبّي اآخر.

ولكن لو توّفرت الظروف وال�س���روط لبق�ئه� وا�س���تمراره� فال ملزم لبعث نبّي 

اآخر، وال�سروط هي: 

1- اأن  يتمكن النبّي من تبليغ ر�س�لته الإلهّية للع�لم كّله ولو ب�ل�ستع�نة ب�أن�س�ره 

وخلف�ئه.

)1(  �سحيح البخ�ري، ج4، �س209 - ج5، �س129.

)2( و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج 1، �س 15.

)3( م.ن، ج 18، �س 555.

)4( نهج البالغة، الخطبة الأولى والخطبة 69، و83، و87، و129، و168، و193، و230.
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2- اأن تلبّي اأحك�م �س���ريعته وتع�ليمه� وت�س���ريع�ته� كّل احتي�ج�ت المجتمع�ت 

الّراهنة والم�س���تقبلّية، ومت�س���ّمنة لجميع الحتي�ط�ت ال�سرورّية للم�س�ئل 

الم�ستجّدة والم�ستحدثة.

�من اّلذي يكفل بق�ءه� و�سي�نة كت�به� من التحريف. 3-  اأن يوجد ال�سّ

 فم���ع توّفر كّل هذه الّظروف والعوامل فال مل���زم حينئذ لبعثة نبّي اآخر، ولكّن 

مع����رف الب�س���ر الع�دّية وعلومهم ل يمكنه� تحديد مثل ه���ذه الّظروف والعوامل، 

اّلتي تفر�س اإر�س�ل نبّي جديد بر�س�لة مختلفة. ومعرفُة الّظرف والوقت المن��سب 

منح�سر ب�هلل تع�لى، ف�إّنه ومن خالل علمه الاّلمتن�هي المحيط بكّل �سيء يمكنه 

تحديد الّزم�ن اّلذي تتحّقق فيه هذه الّظروف، وهو اّلذي يمكنه الإعالم عن ختم 

.P الّنبّوة، كم� فعل ذلك في اآخر كتبه ال�ّسم�وّية. مع خ�تم الّنبّيين

تنبيه حول الهداية

اإّن خت���م الّنب���ّوة ل يعن���ي قطع عالقة الهداي���ة � تم�مً� � بي���ن اهلل والعب�د، ف�إّن 

اهلل تع�ل���ى يفي����س من العلوم الغيبّي���ة على بع�س عب�ده ال�س����لحين متى م� راأى 

الم�سلحة تقت�سي ذلك، واإن لم يكن ذلك عن طريق وحي الّنبّوة، ويعتقد ال�ّسيعة 

ب����أّن اأمث�ل هذه العلوم قد اأف��س���ه� اهلل على الأئّمة المع�س���ومين R، اّلذين 

خلفوا النبّي P واحدًا تلو الآخر.

الجواب عن شبهة

لن� � مّم� �سبق � اإلى اأّن ال�ّسر في ختم الّنبّوة: تو�سّ

1- اإّن نب���ّي الإ�س���الم � بمعونة اأن�س����ره وخلف�ئه � يمكنه اإي�س����ل ر�س����لته اإلى 

اأ�سم�ع جميع الب�سر في الع�لم.

2- التكّفل ب�سي�نة الكت�ب ال�ّسم�وي عن اأّي تحريف. وقد ق�م الّدليل على 

�سي�نة القراآن من الّتحريف، وذلك؛ ل�ستح�لة الّزي�دة في القراآن؛ لأّن 
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القراآن  اإعج�ز  ب�سبب  ب�طل  وهو  بمثله،  التي�ن  اإمك�ن  معن�ه�  الزي�دة 

{ڳ  تع�لى:  قوله  في  القراآن  بحفظ  تع�لى  تعّهد  قد  واأي�سً�  الكريم، 

الزي�دة  اإمك�ن  عدم  ثبوت  وبعد   ،
)1(

َڱ} ڱ   ڱ  ڱ      ڳ  ڳ 
الآية  بهذه  يثبت  تع�لى،  الآية من كالمه  وكون هذه  الكريم  القراآن  في 

ين�في  ّن��ه  لأ حذف  اأو  تغيير  اأو  تالعب  اأّي  عن  الكريم  القراآن  �سي�نة 

له. تع�لى  حفظه 

3- اإّن ال�ّس���ريعة الإ�س���المّية يمكنه� ال�س���تج�بة لحتي�ج�ت الب�س���ر كّله� حّتى 

نه�ية الع�لم.

�سبهة حول خلود الإ�سالم: كم� اأّن تعقيد العالق�ت والظواهر الجتم�عية في 

الأزمنة ال�ّس����بقة اقت�سى و�س���ع اأحك�م جديدة، اأو تغيير الأحك�م ال�ّس�بقة عليه�؛ 

لذل���ك ك�ن �س���ببً� في بع���ث نبّي اآخر، والأمر ظ���ّل كذلك حّتى بعد نبّي الإ�س���الم، 

حيث حدثت متغّيرات ب�رزة اأ�س���حت معه���� العالق�ت والظواهر الجتم�عّية اأكثر 

تعقيدًا، فكيف ل تقت�سي هذه المتغّيرات �سريعة جديدة؟

والجواب هو: اإّنه � كم� اأ�سرن� اإلى ذلك �س�بقً� � لي�س في مقدور الإن�س�ن الع�دي 

تحديد المتغّيرات والتحّولت اّلتي تقت�س���ي تغّير الّت�سريع�ت الأ�س��س، وذلك لأّنن� 

ل نحيط بعلل الأحك�م والّت�سريع�ت وِحكِمه�، بل اإّنن� � ومن خالل الأدّلة المبرهنة 

عل���ى خلود الإ�س���الم، وخت���م الّنبّوة ب�لّنبّي P � نكت�س���ف ع���دم الحتي�ج لتغيير 

الأحك�م والّت�سريع�ت الإ�سالمّية الأ�س��س.

اأج����ل، نح����ن ل ننكر ظهور بع�����س التغييرات الجتم�عية، اّلتي تقت�س����ي و�س����ع 

اأحك�م جديدة، ولكن قد جعلت في ال�ّسريعة الإ�سالمّية اأ�سول وقواعد ع�ّمة تو�سع 

)1( �سورة الحجر، الآية: 9. تف�سيل الكالم حول �سي�نة القراآن من التحريف موكول اإلى مب�حث علوم القراآن.
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على اأ�س��س����ه� اأمث�ل هذه الأحك�م والّت�سريع�ت الجزئّية، حيث يمكن لذوي الخبرة 

والمعرفة الدقيقة ب�أحك�م ال�س����ريعة و�س����ع الأحك�م الالزمة لمع�لجته� وتطبيقه� 

على اأ�س��سه�.

خال�صة الدر�س

ين الإ�س���المي �س����مل ع�ّم خ�لد، فهو لكلِّ الب�س���ر ول���كلِّ زم�ن ومك�ن،  � اإّن الدِّ

ف�لقراآن لط�لم� خ�طب جميع الن��س {ۅ ۅ}، والر�سول P يقول: »حالل 

محّمد حالل اإلى يوم القيامة وحرام محّمد حرام اإلى يوم القيامة«.

:P من الأدّلة على ختم النبّوة ب�لنبّي �

 قراآني���ً�: {ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ًېئ}.
روائّيً�: قول ر�س���ول اهلل P لالإم����م علّي Q: »اأما تر�س���ى اأن تكون مّني 

بمنزلة هارون من مو�سى اإّل اأّنه لي�س بعدي نبّي«.

ق �س���روط وظروف بق�ء  � اإّن ال�س���ّر في ختم النبّوة ب�لنبّي محّمد P هو تحقُّ

وا�ستمرار ر�س�لته وهي: 

ن النبّي محّمدP من تبليغ ر�س�لته للع�لم كّله ولو ب�ل�ستع�نة ب�أن�س�ره  1� تمكُّ

وخلف�ئه.

2� �سريعة النبّي P ت�ستجيب لتطّور الزمن.

3� �سي�نة القراآن الكريم � الكت�ب المنزل على ر�سول اهللP � من التحريف.

ختم النبّوة ل تعني قطع عالقة هداية اهلل تع�لى لبع�س عب�ده، واإن لم يكن   �

.Rذلك عن طريق وحي النبّوة، كم� يعتقد ال�سيعة ب�لأئّمة المع�سومين
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� اأذك���ر بع�س الآي���ات والّروايات اّلتي تدّل عل���ى �سمولّية ودوام 

الّدين الإ�سالمّي.

2� اأذكر اآية ورواية تدّلن على ختم الّنبّوة.

3� تحّدث )باخت�سار( عن ال�سّر في ختم الّنبّوة.
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أهداف الدرس:

اأن يحّدد الط�لب مو�سع الخالف الرئي�س بين ال�سّنة وال�سيعة  1 .

في م�س�ألة الخالفة.

د النت�ئ���ج المترتب���ة عل���ى راأي ال�س���ّنة ف���ي م�س����ألة  اأن يع���دِّ 2 .

الخالفة.

اأن يتعّرف اإلى معنى الإم�مة. 3 .

الدرس الرابع والعشرون

اإلمامة
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تمهيد:

اإّن الّنبّي P بعد هجرته من مّكة اإلى المدينة، ودف�ع اأهل المدينة الم�ستميت 

وا ب� )المهاجرين(،  عنه، وعن الم�س���لمين اّلذين ه�جروا من مّكة � واّلذين �ُس���مُّ

بينم� �ُس���ّمي اأهل المدينة ب� )الأن�سار( � و�س���ع دع�ئم واأ�س�س المجتمع الإ�سالمي 

وق�م ب�إدارته. وك�ن م�س���جد النبّي P ملج�أ للمه�جرين والمحرومين، ولمع�لجة 

ق�س�ي�هم وم�س�كلهم القت�س�دية والمعي�س���ّية، اإ�س�فة اإلى كونه مو�سعً� للعب�دة، 

ومنطلقً� لن�س���ر الّر�س����لة الإلهّية وتعليم الّن��س وتربيتهم، ومع�لجة الخ�س���وم�ت 

والم�س����ئل الق�س����ئّية، ومركزًا لإ�س���دار الق���رارات الع�س���كرّية، وتزويد جبه�ت 

الحرب ب�لعّدة والعدد، واإ�سن�د الجبه�ت، ومع�لجة �س�ئر الق�س�ي� الحكومّية.

وب�إيج�ز ك�نت اإدارة �س���وؤون الّن��س وق�س����ي�هم الّدينّية والّدنيوّية تتّم على يد 

 P وك�ن الم�س���لمون يرون اأنف�س���هم مكّلفين ب�إط�ع���ة تع�ليم الّنبّي .P الّنب���ّي

 - ك�ن 
)1(

واأوامره؛ لأّن اهلل تع�لى � اإ�س�فة لفر�سه اإط�عة الّر�سول المطلقة عليهم

ڈ} �س���ورة اآل عم���ران: الآي���ة 32، وانظر اأي�س���ً� ال�س���ور الت�لية:  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )1( { ڇ 

الن�س�ء: 12، و14، و69 و80، والم�ئدة: 92، والأنف�ل: 1، و20 و46، والتوبة: 71، والنور: 51، 54، و56، والأحزاب: 66، و71، 

والحجرات: 14، والفتح: 16، و17، ومحّمد: 32، والمج�دلة: 12، والممتحنة: 12، والتغ�بن: 12، والجّن: 23.
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 في خ�س���و�س 
)1(

قد اأ�س���در اأوامر موؤّكدة على ِولية الر�س���ول P وقي�دته لالأّمة

الم�س�ئل والمج�لت ال�ّسي��سّية والق�س�ئّية والع�سكرّية.

وبعبارة اأخرى: اإّن الّنبّي P اإ�س�فة لمن�سب الّنبّوة والّر�س�لة، ومن�سب تعليم 

الأحك�م وتبيينه�، ك�ن يملك من�سبً� اإلهّيً� اآخر، هو قي�دة الأّمة الإ�سالمّية والِولية 

عليه�، وتتفّرع منه� من��سب اأخرى، ك�لق�س�ء والقي�دة الع�سكرّية وغيرهم�. وكم� 

اأّن الّدين الإ�س���المّي ا�س���تمل على الوظ�ئف والّتع�ليم العب�دّي���ة والأخالقّية، فهو 

كذلك ا�س���تمل على الأحك�م ال�ّسي��سّية والقت�س�دّية والحقوقّية وغيره�. كم� ك�ن 

نبّي الإ�س���الم مكّلفً� بوظ�ئف الّتبليغ ومه�ّم الّتعلي���م والّتربية، وكذلك ك�ن مكّلفً� 

� م���ن قب���ل اهلل � بمهّمة تنفيذ الأحك�م والّت�س���ريع�ت الإلهّي���ة وتطبيقه� وك�ن بيده 

زم�م كّل المه�ّم والمن��سب الحكومّية.

وم���ن البديهّي اأّن الّدين اّلذي يّدعي قي�دة الب�س���رّية كّله���� حّتى نه�ية الع�لم، 

ل يمكنه عدم الهتم�م بهذه الم�س����ئل والق�س����ي�، ول يمكن للمجتمع الق�ئم على 

اأ�س�����س هذا الّدين اأن يفتقد مثل هذه المه�ّم والمن��س���ب ال�ّسي��سّية والحكومّية، 

هذه المن��سب والم�سوؤولّي�ت اّلتي ي�سمله� جميعً� عنوان )الإم�مة(. ولكن الحديث 

هو عّمن يقوم بهذه المهّمة بعد وف�ة الر�سول؟ ومن اّلذي يعّين مثل هذا ال�ّسخ�س 

في هذا المن�سب؟

ب الّنب���ّي، اأم اأّن الّنا�س هم  ب الإمام كما ين�سّ فه���ل اهلل تعال���ى ه���و اّلذي ين�سّ

اّلذي���ن ينتخب���ون الإمام؟ يعني هل م�سروعّية الإمام ف���ي من�سبه م�ستمّدة من 

اهلل بالّتعيين اأو من الّنا�س بالنتخاب؟

)1( {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳڳ ..} �س���ورة الم�ئدة: 48، وانظر اأي�س���ً� ال�سور الت�لية : اآل عمران: 152، والن�س�ء: 42، و59، و65، و105، 
والحج: 67، والأحزاب: 6، 36، والمج�دلة: 89، والح�سر: 7.
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اإلمامة بين السّنة والشيعة

وهذه هي الّنقطة الّرئي�س���ة في الخالف بين ال�ّس���يعة واأهل ال�ّس���ّنة. ف�ل�ّس���يعة 

ب فيه الأفراد ال�س�لحون لذلك  تعتقد ب�أّن الإم�مة من�س���ب اإلهّي، ل بدَّ واأن ين�سّ

م���ن قب���ل اهلل تع�لى، وقد ق����م اهلل تع�لى بهذا الّتعيين بوا�س���طة نبّيه P، حيث 

عّين اأمير الموؤمنين علّيً� Q خليفة له من بعده مب��س���رة، وعّين من بعده اأحَد 

ع�سر اإم�مً� من اأولده خلف�ء من بعده.

ولكن اأهل ال�ّس���ّنة يعتقدون ب�أّن الإم�مة الإلهّية � ك�لّنبّوة والّر�س����لة � قد انتهت 

بوف����ة الّنب���ّي P وقد اأوكل للّن��س مهّمة تعيين الإم�م من بعده، بل �س���ّرح بع�س 

كب�ر علم�ء اأهل ال�ّسّنة، اأّنه لو �سيطر اأحد بقّوة ال�سالح على الّن��س واأم�سك بزم�م 

.
)1(

اأمورهم، فتجب على الآخرين اإط�عته

نتائج رأي السّنة

وم���ن الوا�س���ح اأّن مثل ه���ذه الآراء تفتح الأب���واب اأم�م الجب�ب���رة والّطواغيت 

���ل اإلى مط�معهم وم�آربهم، وتوّف���ر عوامل الّتمّزق والنحط�ط  والمحت�لين للّتو�سّ

والّتخّلف بين الم�س���لمين. وفي الواقع اإّن اأهل ال�ّس���ّنة ب�عتق�دهم �سرعّية الإم�مة 

بدون التعيين الإلهّي قد و�سعوا الحجر الأ�س��س لفكرة عزل الّدين عن ال�ّسي��سة. 

وب�عتق����د ال�ّس���يعة اأّن هذا الأمر ه���و المنعطف الخطير لالنحراف عن الم�س���ير 

���حيح، وعن عب����دة اهلل ف���ي جميع الجوان���ب والأبع�د  الإ�س���المّي الأ�س���يل وال�سّ

الحي�تّي���ة، وكذلك ك�ن منطلقً� للكثير من النحراف����ت الأخرى اّلتي ظهرت بين 

.P الم�سلمين من حين وف�ة الر�سول

)1( الأحك�م ال�سلط�نّية، اأبو يعلى، وترجمة )ال�سواد الأعظم( لأبي الق��سم ال�سمرقندي، �س 42-40.
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وجوب البحث

من هن�، ك�ن من الواجب على كّل م�سلم البحث في هذا المو�سوع بكّل اهتم�م، وبعيدًا 

 واأن يح�ول جهده في اكت�س�ف المذهب الحّق والّدف�ع عنه، 
)1(

عن كّل تقليد وع�س���بّية

���راَع والّتن�حَر، مّم� ُيمّهد الّطريق  واأن يتجّنب اأْتَب�ُع المذاهب المختلفة التفرقَة وال�سّ

وُيوّفر الّظروف المالئمة لأعداء الإ�سالم لتحقيق اأطم�عهم والو�سول لم�آربهم.

�سفوف  بين  الخالف  �سّقة  من  تو�ّسع  اّلتي  الأع��م���ل  مم�ر�سة  ع��دم  ويلزم 

الم�سلمين، فيتزعزع به� تالحمهم وقّوتهم تج�ه الكّف�ر، بحيث ل تعود مف��سده 

الأّمة  �سعف  اإل��ى  اإّل  ت��وؤّدي  ول  الم�سلمين،  جميع  على  اإّل  الخطيرة  واأ���س��راره 

الإ�سالمّية، ولكن الحف�ظ على الوحدة والّتالحم بين الم�سلمين ينبغي اأن ل يكون 

ع�ئقً� وم�نعً� من البحث المو�سوعّي وبذل الجهود المخل�سة، في �سبيل الّتعرف 

�لحة لدرا�سة م�س�ئل  على المذهب الحّق، وتوفير الّظروف المالئمة والأجواء ال�سّ

لمع�لجته�  يكون  اّلتي  الم�س�ئل  هذه  الع�سبّي�ت،  اإث�رة  دون  ومع�لجته�  الإم�مة 

حيحة دوره� الف�عل في م�سير الم�سلمين و�سع�دتهم في الّدني� والآخرة. ال�سّ

 مفهوم اإلمامة

ئ��سة وكّل من يت�سّدى لرئ��سة جم�عة ُي�سّمى )الإم�م(،  الإمامة في الّلغة: هي الرِّ

 في القراآن 
)2(

�سواء ك�ن في طريق الحّق اأم الب�طل، وقد اأطلق م�سطلح )اأئّمة الكفر(

الكريم على روؤ�س�ء الكّف�ر، واأطلق على من يقتدي به الم�سّلون )اإم�م الجم�عة(.

)1( وم���ن الجدي���ر ب�لذكر اأن العلم�ء الكب�ر كتبوا في هذا المج�ل الكثير من الكتب والدرا�س����ت وبمختلف اللغ�ت، وب�أ�س����ليب 

عديدة، ومهدوا طريق الحّق للب�حثين عن الحقيقة، نذكر نم�ذج منه� اأمث�ل: كت�ب عبق�ت الأنوار، والغدير، ودلئل ال�سدق، 

وغ�ية المرام واإثب�ت الهداة، ونحث من لم ت�س���مح له الظروف ب�لتحقيق والتو�س���ع على مط�لعة كت�ب )المراجع�ت(، وهو 

مجموعة من الر�س�ئل بين ع�لمين من علم�ء ال�سيعة واأهل ال�سّنة، وكت�ب )اأ�سل ال�سيعة واأ�سوله�(.

ۆ}  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ   )2(

�سورة التوبة: الآية 12.



213

ثب
ثن
يف

ئا�سة العاّمة ال�ّساملة على  والإمامة في م�سطلح علم الكالم عبارة عن: الرِّ

الأّمة الإ�سالمّية وقيادتها في جميع الأبعاد والمجالت الّدينّية والّدنيوّية.

الإم�مة  ميدان  �سعة  على  الّت�أكيد  لأج��ل  )الّدنيوّية(  كلمة  ذك��ر  ورد  واإّن��م��� 

ومج�له�، واإّل ف�إّن تدبير الق�س�ي� الّدنيوّية لالأّمة الإ�سالمّية واإدارته� يعدُّ جزًء 

تكون  اإّنم�   � ال�ّسيعة  راأي  في   � والقي�دة  الّرئ��سة  وه��ذه  الإ�سالمّي.  الّدين  من 

�سرعّية فيم� لو ك�نت من قبل اهلل تع�لى، ول يكت�سب اأّي �سخ�س مثل هذا المق�م 

اإذا ك�ن مع�سومً� عن الخط�أ في بي�ن الأحك�م والمع�رف  اإّل  اأ�س�لة )ل ني�بة( 

المع�سوم  الإم���م  اإّن  الواقع  وفي  والمع��سي.  الّذنوب  من  ومنّزهً�  الإ�سالمّية، 

يمتلك كّل من��سب ووظ�ئف الّنبّي P �سوى الّنبّوة والّر�س�لة، وكم� اأّن اأح�ديث 

الّنبّي حّجة في بي�ن الحق�ئق والّت�سريع�ت والأحك�م والمع�رف الإ�سالمّية، وتجب 

اإط�عة اأوامره واأحك�مه في مختلف الق�س�ي� الحكومّية، كذلك الأمر في الإم�م 

.Qالمع�سوم

ومن هن� يتبّين اأّن اختالف ال�ّس���يعة عن اأهل ال�ّس���ّنة في مو�س���وع الإم�مة في 

ثالث م�س�ئل:

1- اإّنه ل ُبّد من ن�سب الإم�م وتعيينه من قبل اهلل تع�لى.

2- اإّن���ه ل ُب���ّد واأن يملك الإم�م العلم الموهوب له من اهلل، واأن يكون م�س����نً� 

عن الخط�أ.

3- اإّنه ل ُبّد واأن يكون مع�سومً� من المع�سية.

(1(
Q رواية عبد العزيز بن مسلم عن اإلمام الرّضا

»ي���ا عب���د العزيز جهل القوم وخدعوا عن اأديانه���م، اإّن اهلل تبارك وتعالى لم 

)1( عيون اأخب�ر الر�س�Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س216.
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يقب����س نبّي���ه P حّت���ى اأكم���ل له الدي���ن، واأنزل علي���ه القراآن في���ه تف�سيل كل 

�سيء،  بّين فيه الحالل والحرام والحدود والأحكام.

.
(1(

:{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} وجميع ما يحتاج اإليه كّماًل فقال عزَّ وجلَّ

.
(2(

واأنزل في حّجة الوداع وهي اآخر عمره P: {چ چ چ ڇ}

واأم���ر الإمام���ة م���ن تم���ام الدين، ول���م يم�س P حّت���ى بّين لأّمت���ه معالم 

 Q ًدينه���م، واأو�س���ح لهم �سبيلهم، وتركهم عل���ى ق�سد الحّق، واأقام لهم علّيا

علم���اً واإمام���اً، وم���ا ترك �سيئ���اً تحتاج اإليه الأّم���ة اإّل بّينه، فمن زع���م اأّن اهلل عزَّ 

.» وجلَّ لم يكمل دينه فقد رّد كتاب اهلل عزَّ وجلَّ

خال�صة الدر�س

اإّن النب���ّي P وب�لإ�س����فة اإلى من�س���ب النبّوة والر�س����لة وتعليم الأحك�م   �

وتبليغه�، ك�ن يملك من�سبً� تنفيذّيً� وهو الإم�مة والقي�دة لالأّمة الإ�سالمّية 

واّلتي يتفّرع منه� من��سب اأخرى ك�لق�س�ء والقي�دة الع�سكرّية وغيرهم�.

نقطة الخالف الرئي�س���ة بين ال�س���ّنة وال�س���يعة، اأّن من�س���ب الإم�مة � عند   �

 P ال�س���يعة هو من�س���ب اإلهّي موقوف على التعيين الإلهّي بوا�س���طة نبّيه

وقد عّين P اأمير الموؤمنين علّيً�Q خليفة له ثّم، اأبن�ءه من بعده اأحد 

ع�س���ر اإم�مً�. اأّم� اأهل ال�س���ّنة فيعتقدون اأّن الإم�مة الإلهّية قد انتهت بوف�ة 

النبّي P وقد اأوكل للن��س مهّمة تعيين الإم�م من بعده.

� الإمامة لغًة: الرئ��سة، وكّل من يت�سّدى لرئ��سة جم�عة ُي�سّمى اإم�مً�، �سواء 

ك�ن في طريق الحّق اأم الب�طل.

)1( �سورة الأنع�م، الآية: 38.

)2( �سورة الم�ئدة: الآية: 67.
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وفي ا�سطالح علم الكالم: الرئ��س���ة الع�ّمة ال�س����ملة على الأّمة الإ�س���المية 

وقي�دته� في جميع الأبع�د الدينّية والدنيوّية.

والختالف بين ال�سيعة وال�سّنة في مو�سوع الإم�مة في ثالث م�س�ئل: 

1� ل بّد من تعيين الإم�م من اهلل تع�لى بوا�سطة النبّي.

2� ل ّب���د اأن يملك الإم�م العلم الموهوب من اهلل �س���بح�نه، واأن يكون م�س����نً� 

عن الخط�أ.

3� ل بّد اأّن يكون مع�سومً� عن المع�سية.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� تح���ّدث ح���ول المن�سب اّل���ذي كان يتوّله الّنب���ّي P اإ�سافًة 

اإلى الّنبّوة والّر�سالة.

2� ا�ستعر�س � باخت�سار � مفهوم الإمامة لغًة وا�سطالحاً.

3� م���ا ه���ي نقطة الخ���الف الرئي�سة بي���ن ال�سيع���ة وال�ّسّنة حول 

االإمامة؟
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أهداف الدرس:

اأن ي�ستذكر الط�لب �سرورة وجود الإم�م. 1 .

اأن يتبّين خ�س�ئ�س الإم�م. 2 .

الدرس الخامس والعشرون

الحاجة لوجود اإلمام
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تمهيد:

بن����ء على م� تق���ّدم في الدر�س ال�س����بق، ل يبقى مج�ل لم���� توهّمه بع�ٌس من 

اأّن اأ�س�����س الخالف بين ال�سيعة واأهل ال�س���ّنة يدور حول اإم�مة علّي Q اأو اأبي 

بكر؟

اأو اأّن الخالف ينح�سر في كيفّية توّلي من�سب الإم�مة والخالفة بعد النبّي P؟ 

وهل اأّن �سرعّية توّلي هذا المن�سب تتّم بوا�سطة التعيين، اأو ب�ختي�ر الن��س، اأو من 

خالل ال�سورى مثاًل؟

وذل���ك لأّن الم�س���كلة والخ���الف الأ�س�����س، ل يكمن فيم� ذكر واإن ح�س���ل فيه 

اختالف بل الختالف في اأ�س��سه يدور حول حقيقة الإم�مة بعد النبّي P، وهل 

اأّن الإم�مة من�س���ٌب اإلهٌي كمن�س���ب النبّوة � خال الوحي � فتكون الإم�مة ا�ستمرارًا 

لخّط النبّوة في كّل مج�لته�، فيكون دور الإم�م ووظيفته عين دور النبّي ووظيفته 

� كم� يقول ال�س���يعة �؟ اأو اأّن الإم�مة هي مجّرد من�س���ب دنيوي ينح�س���ر دوره في 

اإدارة �سوؤون الن��س الحي�تّية، و�سي��ستهم الدنيوّية � كم� يقول ال�سّنة؟

ويتفّرع على هذا الختالف، اختالف�ت اأخرى:
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منها: م� هي ال�س���رائط، والموا�سف�ت اّلتي يجب اأن يتحّلى به� من يتوّلى هذا 

ً� اأم ل؟ المن�سب؟ وهل ي�سترط فيه اأن يحمل علمً� خ��سّ

وهل ي�سترط اأن يكون مع�سومً� عن المع�سية والخط�أ اأم ل؟

وهل اأّن معرفة ال�س���خ�س الموؤهّل لهذا المن�س���ب ممكنة لع�ّم���ة الن��س؟ اأو اأّن 

معرفته منح�سرة ب�هلل تع�لى، وب�لت�لي يحت�ج اإلى بي�ن وتن�سيب من اهلل تع�لى؟

اإذًا ف�لخالف لي�س حول ال�سخ�س بقدر م� هو خالف حول المف�هيم والمب�دئ  

وال�سروط المتعّلقة ب�لإم�مة والإم�م.

وب�لإج�بة هذه الت�س����وؤلت يّت�س���ح لم�ذا ُطرحت الإم�مة عند ال�س���يعة ك�أ�سل 

عق�ئدي، ولم ُتطرح عندهم كفرع فقهي، كم� هو الح�ل عند ال�سّنة.

والإج�بة على هذه الت�س�وؤلت تت�سح بمالحظة م� ي�أتي من عن�وين...

ضرورة وجود اإلمام

الكالم في �سرورة وجود الإمام يتحّقق ببيان اأمرين:

1- ذكرن���� فيم���� �س���بق اأّن تحقيق الهدف من خلق الإن�س����ن مرتب���ط بهدايته 

بوا�س���طة الوحي، وقد اقت�س���ت الحكمة الإلهّية بعث���ة اأنبي�ء R يعّلمون 

الب�س���ر طري���ق ال�ّس���ع�دة في الّدني���� والآخ���رة وهدايتهم للّطري���ق القويم، 

و�س���راط الحّق الم�ستقيم، وكذلك تربية الأ�س���خ��س الموؤّهلين واإي�س�لهم 

لآخر مرحلة كم�لّية يمكنهم الو�س���ول اإليه�، وكذلك القي�م بتنفيذ الأحك�م 

والّت�س���ريع�ت الجتم�عّي���ة الّدينّي���ة فيم� ل���و توّفرت الّظ���روف الجتم�عية 

المن��سبة لذلك.

2- تق���ّدم اأّن الّدي���ن الإ�س���المي دي���ن ع�لم���ّي وخ�ل���د، ل ُين�س���خ ول ي�أتي بعد 

نب���ّي الإ�س���الم P نبّي اآخ���ر، ول يتوافق ختم الّنبّوة م���ع الحكمة من بعثة 

الأنبي�ء R، اإّل اإذا ك�نت ال�ّس���ريعة ال�سم�وّية الأخيرة م�ستجيبة لجميع 
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الحتي�ج�ت الب�س���رّية، اإ�س����فة اإلى �س���م�ن بق�ئه� حّتى نه�ية الع�لم. وقد 

م�ن، فقد تعّهد اهلل تع�لى بحفظ  توّفر القراآن الكريم على هذا الّتكّفل وال�سّ

هذا الكت�ب العزيز من كّل تغيير وتحريف، اإّل اأّنه ل يت�أّتى ا�س���تف�دة جميع 

الأحك�م والّتع�ليم الإ�سالمّية من ظواهر الآي�ت الكريمة.

ف من القراآن الكريم على عدد ركع�ت ال�س���الة، وطريقة  مثاًل، ل يمكن الّتعرُّ

اأدائه����، والكثير من الأحك�م وتف�س���يالته� المرتبطة به����. ولي�س القراآن الكريم 

في مق�م بي�ن تف��س���يل الأحك�م والّت�س���ريع�ت، بل و�س���ع مهّمة بي�نه� على ع�تق 

، من خ���الل العلم اّلذي وهبه اهلل تع�لى ل���ه )غير الوحي القراآني( 
)1(Pالّنب���ّي

ومن هن� تثبت حجّية �س���ّنة الّنبّي P واعتب�ره� كم�س���در من الم�س�در الأ�سيلة 

لمعرفة الإ�سالم.

���عبة اّلتي ع��س���ه� الّنبّي P في بداية الدعوة، و�س���نوات  اإّل اأّن الّظروف ال�سّ

الح�س����ر في �س���عب اأبي ط�لب، ثّم ع�س���رة اأعوام من القت�ل مع اأعداء الإ�سالم، 

لم ت�س���مح له ببي�ن جميع الأحك�م والّت�س���ريع�ت الإ�س���المّية للّن�����س ك�ّفة. وحّتى 

م� تعّلمه الأ�س���ح�ب، ل يوجد م� ي�س���من الحف�ظ عليه، فق���د اختلف في طريقة 

و�س���وئه P، ب�لّرغم من اأّنه� ك�نت بمراأى من الم�س���لمين ل�سنوات طويلة.  ف�إذا 

ك�نت اأحك�م هذا العمل معّر�س���ة لالختالف � وهو عمل يحت�جه جميع الم�سلمين 

ويم�ر�سونه يومّيً�، مع عدم وجود دوافع للّتحريف والّتغيير العمدي فيه � ف�إّن خطر 

الخط�أ وال�س���تب�ه في الّنقل، والّتحريف�ت المتعّمدة اأ�سّد واأكثر في مج�ل الأحك�م 

ة تلك الأحك�م والّت�سريع�ت اّلتي ت�سطدم مع اأهواء بع�س الأفراد،  الدقيقة، وخ��سّ

.
)2(

واأطم�ع بع�س الجم�ع�ت وم�س�لحهم

ې}  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )1({ۇ 

�سورة البقرة: الآية 151، وانظر اأي�سً� ال�سور الت�لية: اآل عمران: 461، والجمعة: 2، والنحل: 44، و46، والأحزاب: 12، والح�سر: 7.

�عين لالأح�ديث، ون�سب لبع�سهم اأنه و�سع م� ين�هز  )2( ذكر العالمة الأميني } في كت�به الغدير اأ�سم�ء �سبعمئة من الو�سّ

مئة األف حديث، يراجع الغدير، ج5، �س 802، وم� بعده�.
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األدلّة العقلية على عصمة اإلمام وعلمه

 وم���ن خالل هذه المالحظ�ت يّت�س���ح اأّنه يمكن طرح الّدين الإ�س���المي كدين 

ك�مل و�س�مل ي�س���تجيب لكّل الحتي�ج�ت ولجميع الب�سر، حّتى نه�ية الع�لم، فيم� 

رورّية لالأّمة في داخل الّدين نف�سه،  لو افتر�س وجود طريق لتوفير الم�س�لح ال�سّ

تلك الم�س����لح اّلتي يمكن اأن تتعّر�س للّتهديد والّتدمير مع وف�ة الر�سول P ول 

����لح للّر�س���ول P، هذا الخليفة  يتمّث���ل ه���ذا الّطريق اإّل في تعيين الخليفة ال�سّ

اّل���ذي يملك العلم الموهوب من اهلل، لُيْمكنه بي����ن الحق�ئق الّدينّية بكّل اأبع�ده� 

وخ�سو�س���ّي�ته�، ويتمّتع بملكة الع�سمة، حّتى ل يخ�سع لت�أثير الّدوافع النف�س�نّية 

وال�ّس���يط�نّية، وحّتى ل يرتكب الّتحريف العمدي في الّدين، وكذلك يمكنه القي�م 

ب�لّدور الّتربوي اّلذي ك�ن يم�ر�سه الّنبّي، �سّيم� مع الأفراد الموؤّهلين، ولإي�س�لهم 

اإل���ى اأرفع  درج�ت الكم�ل. وكذلك � حين تتوّفر الّظ���روف الجتم�عّية المالئمة � 

يت�س���ّدى للحكومة وتدبير الأمور الع�ّمة في الأّمة الإ�سالمّية، وتنفيذ الّت�سريع�ت 

الجتم�عية الإ�سالمّية، وتطبيقه� ون�سر الحّق والعدالة في الع�لم.

والحا�س���ل: اإّن خت���م الّنب���ّوة اإّنم� يكون موافقً� للحكم���ة الإلهّية فيم� لو اقترن 

 P بتعيين الإم�م المع�س���وم، هذا الإم�م اّلذي يمتلك خ�س����ئ�س نبّي الإ�سالم

كّله� عدا الّنبّوة والّر�س�لة. 

وبذلك تثبت �سرورة وجود الإم�م، وكذلك �سرورة توّفره على العلم الموهوب 

من اهلل، ومق�م الع�سمة، ولزوم تعيينه ون�سبه من قبل اهلل، تع�لى لأّنه عزَّ وجلَّ 

في�س عليه هذا العلم والع�س���مة، وهو اّلذي 
ُ
وح���ده اّلذي يعرف ال�ّس���خ�س الذي اأ

يمل���ك حّق الولية على عب�ده اأ�س����لة، ويمكنه منح مثل هذا الحّق في درجة اأدنى 

لأفراد يتمّتعون ب�سروط معّينة.

���ف�ت الكم�لّية،  ف����إذًا، كم� َحَكَم العقل بلزوم ع�س���مة الّنبّي وغيره� من ال�سّ
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���ف�ت  يحكم اأي�س���ً� ب�س���رورته� ل���كّل من يتوّل���ى وظ�ئ���ف واأدوار الّنبّي، عدا ال�سّ

���ة به كنبّي وذلك ك�لوحي اّلذي ثبت اأّن���ه ل يكون اإل للنبّي دون غيره ولو  المخت�سّ

ك�نوا اأ�سح�ب ع�سمة.

عثرات الخلفاء عند السّنة

ومّم� يلزم الت�أكيد عليه، اأّن غير ال�س���يعة ل يقولون بمثل هذه الخ�س�ئ�س لأّي 

خليف���ة م���ن الخلف�ء، فال يّدعون ن�س���به وتعيينه من اهلل تع�ل���ى والّنبّي P، ول 

توّفر الخلف�ء على العلم الموهوب من اهلل، ول ملكة الع�سمة.

بل اإّنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة عثراتهم وا�ستب�ه�تهم وعجزهم عن الإج�بة 

على اأ�سئلة الّن��س الّدينّية. اأّم� عثرات وخلف�ء بني اأمّية وبني العّب��س، فهي اأو�سح 

م���ن اأن تذك���ر، ويعرفه���� كّل من له اأدنى اّطالع على ت�ريخ الم�س���لمين. وال�ّس���يعة 

وحدهم اّلذين يعتقدون بوجود ال�ّس���روط الّثالثة في الأئّمة الثني ع�س���ر من بعد 

النب���ّي P. ويثب���ت مّم� ذكرن� �س���ّحة اعتق�دهم في م�س����ألة الإم�مة، ول يحت�ج 

لة، ومع ذلك �ستتّم الإ�س�رة في الّدر�س الق�دم اإلى  ذلك لالأدّلة المو�ّس���عة والمف�سّ

بع�س الأدّلة المقتب�سة من الكت�ب وال�ّسّنة.

R اإلمامة منزلة األنبياء

 :Q في مقطع من رواي���ة عبد العزيز عنه Q ����ورد ع���ن الإم�م الّر�س

»اإّن الإمام���ة ه���ي منزل���ة الأنبي���اء R واإرث الأو�سي���اء، اإّن الإمام���ة خالف���ة 

، وخالف���ة الر�س���ول ومق���ام اأمي���ر الموؤمني���ن، ومي���راث الح�س���ن  اهلل ع���زَّ وج���لَّ

والح�سي���ن R، اإّن الإمام���ة زمام الدين، ونظام الم�سلمي���ن، و�سالح الدنيا، 

وع���ّز الموؤمني���ن، اإّن الإمام���ة اأُ����ّس الإ�س���الم الّنام���ي، وفرع���ه ال�ّسام���ي، بالإمام 

دقات،  يام والح���ّج، والجهاد، وتوفير الفيء، وال�سّ تم���ام ال�سالة، والزكاة، وال�سّ

واإم�س���اء الح���دود والأحكام، ومنع الُثغ���ور والأطراف. الإم���ام ُيحّل حالل اهلل، 



224

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

ويح���ّرم ح���رام اهلل، ويقيم حدود اهلل، ويذّب عن دي���ن اهلل ويدعو اإلى �سبيل رّبه 

بالحكم���ة والموعظ���ة الح�سن���ة، والحّج���ة البالغ���ة. الإم���ام كال�ّسم����س الّطالعة 

للعال���م وه���ي بالأفق بحي���ث ل تنالها الأي���دي والأب�سار. الإمام الب���در المنير، 

وال�ّس���راج الّزاه���ر والّنور ال�ّساط���ع، والّنجم الهادي في غياه���ب الّدجى، والبيِد 

.

 
)1(

القفاِر، ولجِج البحارِ«

خال�صة  الدر�س

ُنثبت �سرورة وجود الإمام بالبيان التالي:

ر�س���لوا لهداي���ة الن�����س وتربيتهم وللقي�م بتنفي���ذ الأحك�م 
ُ
اأ � الأنبي����ءQ اأ

والت�سريع�ت اإذا توّفرت الظروف.

ب � النب���ّي محّم���د P ُبعث لهذه الأه���داف وتمّيز ب�أّن ر�س����لته ع�لمّية ع�ّمة 

خ�لدة خ�تمة، ل ُتن�سخ، ول نبّي بعد نبّين� كم� بّينت الآي�ت والرواي�ت. 

فال بّد اإذًا من وجود اإم�م يحمل موا�س���ف�ت ي�س���تطيع من خالله� تكميل مهّمة 

.P الر�سول

ختم النبّوة اإّنم���� يكون موافقً� للحكمة الإلهّية فيم� لو اقترن بتعيين الإم�م   �

المع�س���وم، هذا الإم�م ينبغي اأن يمتلك خ�س����ئ�س نبّي الإ�س���الم م� عدا 

النبّوة والر�س�لة.

ينبغ���ي اأن يكون الإم�م بتعيين اهلل تع�ل���ى واختي�ره، كم� ك�ن النبّي مخت�رًا   �

منه �سبح�نه، وكذلك ينبغي اأن يتوّفر على العلم الموهوب من اهلل والع�سمة 

عن الخط�أ والذنب.

)1( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج1، �س 198- 203.
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ال�س���ّنة ل يعتبرون في اإم�مهم م� تقوله ال�سيعة، ولذلك نرى اأّنهم نقلوا في   �

كتبهم عثرات الخلف�ء.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� لماذا يعتبر ال�ّسيعة الإمامة اأ�ساًل عقائدّياً؟

2� بّين فكرة �سرورة وجود الإمام.

3� متى يكون ختم الّنبّوة موافقاً للحكمة الإلهّية؟

4� اذكر الدليل العقلي على لزوم ع�سمة الإمام.
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أهداف الدرس:

. 1 .Qاأن ي�ستذكر الط�لب الدليل على ولية اأمير الموؤمنين

. 2 .Rاأن ي�ستذكر الدليل على اإم�مة الأئّمة الإثني ع�سر

الدرس السادس والعشرون

تعيين اإلمام
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تمهيد:

تقّدم في الّدر�س ال�ّس�بق اأّن ختم الّنبّوة بدون ن�سب الإم�م المع�سوم وتعيينه 

مخ�ل���ف للحكمة الإلهّية، واأّن اإكم�ل الّدين الإ�س���المّي الع�لمي ال�س����مل والخ�لد 

�لحين بعد الّنبّي P اأّم� في هذا الدر�س ف�سنتن�ول  مرتبط بتعيين الخلف�ء ال�سّ

الآي�ت القراآنّية والرواي�ت الداّلة على هذا الأمر.

الدليل القرآني والروائي

ويمكن ا�س���تف�دة هذه الفكرة من الآي�ت القراآنّي���ة الكريمة والّرواي�ت الكثيرة 

اّلتي نقله� ال�ّسيعة واأهل ال�ّسّنة في تف�سير هذه الآي�ت. 

1- منه� قوله تع�لى: {چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 

.
)1(

ڍ ڌ ڌ}
وقد اّتفق المف�ّسرون جميعً� على نزول هذه الآية في حّجة الوداع، اأي قبل وف�ة 

���رر  الّر�س���ول P بعّدة اأ�س���هر، وبعد اأن ت�س���ير الآية لي�أ�س الكّف�ر من اإلح�ق ال�سّ

���د اإكم����ل الّدي���ن ف���ي ذلك  ب�لإ�س���الم { ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ} توؤكِّ

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 3.
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الي���وم، واإتم�م الّنعمة. ومع مالحظة الكثير من الّرواي�ت الواردة في �س����أن نزول 

هذه الآية، يّت�س���ح جليً� اأّن الإكم�ل والإتم�م اّلذين اقترن� بي�أ�س الكّف�ر من اإلح�ق 

رر ب�لإ�سالم، اإّنم� تحّقق� بن�سب خليفة للّنبّي P من قبل اهلل تع�لى، وذلك  ال�سّ

لأّن اأعداء الإ�س���الم ك�نوا يتوّقعون بق�ء الإ�س���الم بدون ق�ئد بعد وف�ة ر�سول اهلل 

���ة مع عدم وجود الأولد الّذكور للّر�س���ول P � وبذلك يكون معر�سً�  P � وخ��سّ

���عف والّزوال، بيد اأّن الإ�س���الم قد بلغ كم�له بتعيين خليفة للّنبّي P، فتّمت  لل�سّ

. وقد تّم هذا الّتعيين 
)1(

بذل���ك الّنعمة الإلهّية وانه�رت اأطم����ع الك�فرين واآم�لهم

حين رجوع الّنبّي P من حّجة الوداع. فقد جمع الحّج�ج كّلهم في مو�س���ع يق�ل 

له )غدير خم(، وخالل اإلق�ئه خطبته الّطويلة عليهم، �س�ألهم: »األ�ست اأولى بكم 

 ق�لوا: »بلى« ثّم اأخذ بي���د علّي Q ورفعه� اأم�م الّن��س وق�ل: 
)2(

م���ن اأنف�سك���م«

»م���ن كنت موله فعلّي م���وله«، وبهذا اأثبت لالإم�م Q الولية الإلهّية فب�يعه 

جميع الح��س���رين، ومنهم الخليفة الّث�ني اّل���ذي هّن�أه بقوله: »بْخ بْخ لك يا علّي، 

.
)3(

اأ�سبحت مولي ومولى كّل موؤمن وموؤمنة«

وعقيب هذا التن�سيب الإلهي نزلت الآية ال�سريفة: { چ چ چ ڇ 

ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}، فكّبر الّر�سول P وق�ل: »تمام 
نبّوتي وتمام دين اهلل ولية علّي بعدي«.

 وورد ف���ي رواية نقله� اأحد علم�ء اأهل ال�ّس���ّنة الكب����ر )الحمويني(: »فقام اأبو 

 :P فقال Q ة في علّي��� بك���ر وعم���ر وقال: يا ر�سول اهلل هذه الآيات خا�سّ

بلى، فيه وفي اأو�سيائي اإلى يوم القيامة، قال: يا ر�سول اهلل بيّنهم لنا، فقال:

علّي اأخي ووزيري ووارثي وو�سّيي وخليفتي في اأّمتي، وولّي كّل موؤمن من 

)1( للتو�سع اأكثر حول دللة هذه الآية يراجع تف�سير الميزان، ج 5، �س 156 وم� بعده�، الم�سّحح.

)2( ي�سير بذلك لالآية )6( من �سورة الأحزاب {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}.

)3( للت�أكد من قطعّية �سند الحديث ودللته يراجع عبق�ت الأنوار والغدير.
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بع���دي، ث���ّم ابن���ي الح�سن، ثّم ابني الح�سي���ن، ثّم ت�سعة من ول���د ابني الح�سين، 

واحداً بعد واحد، القراآن معهم وهم مع القراآن، ل يفارقونه ول يفارقهم حّتى 

.
)1(

يردوا علي الحو�س«

وي�س���تف�د من رواي����ت عديدة اأّن الّنب���ّي P ك�ن م�أمورًا قب���ل ذلك ب�لإعالن 

الر�س���مي ع���ن اإم�مة اأمير الموؤمني���ن Q على الراأي الع�ّم، لكّنه ك�ن يخ�س���ى 

حمل الّن��س مثل هذا العمل منه على راأيه ال�ّسخ�سي، واته�مه اأّنه م� ك�ن تن�سيب 

علّي Q اإّل لقرابته منه P فيعر�س���ون عن���ه ول يتقّبلونه؛ ولذلك ك�ن يبحث 

عن فر�س���ة من��س���بة، تتوّف���ر فيه� ظروف الإع���الن عن مثل هذا الح���دث المهّم 

والخطير، حّتى نزلت الآية ال�سريفة: {چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ 

.
)2(

ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑ }
فمن خالل الّت�أكيد على �سرورة اإبالغ هذا النداء الإلهي � اّلذي هو بم�ستوى كّل 

النداءات الإلهّية الأخرى، وعدم اإبالغه ي�س����وي عدم اإبالغ الّر�س�لة الإلهّية كّله� 

� قد ب�ّس���ره اهلل ب�أّنه �سيع�س���مه ويحفظه من جميع الآث�ر والم�س����عف�ت المتوّقعة 

م���ن هذا العمل اّلذي �س���يزعج الكثير من الن��س اّلذين ل يري���دون الخير لالأّمة. 

وقد اأدرك الّنبّي P � مع نزول هذه الآية � ح�سول الّزم�ن المن��سب للقي�م بهذه 

.
)3(

�لح ت�أخيره�، ومن هن� ب�در في غدير خم للقي�م به� المهّمة، ولي�س من ال�سّ

والمالحظ: اأّن م� يخت�ّس بهذا اليوم هو الإعالن الر�س���مّي عن هذا الّتعيين 

اأم�م الّن��س، واأخذ البيعة منهم، واإّل ف�إّن ر�س���ول اهلل P ك�ن قد تعّر�س  مرارًا 

خالل فترة ر�س�لته لخالفة اأمير الموؤمنين Q وب�أ�س�ليب وتع�بير مختلفة.

)1( غ�ية المرام، ال�سّيد ه��سم البحراني، الب�ب 58 الحديث 4، نقاًل عن الفرائد للحمويني.

)2( �سورة الم�ئدة، الآية: 67، للتو�سع اأكثر حول دللة الآية يراجع تف�سير الميزان، ج6، �س 41 فم� بعده�.

)3( روى علم�ء اأهل ال�س���نة الكب�ر هذه الواقعة عن �س���بعة من اأ�س���ح�ب ر�سول اهلل P وهم: زيد بن اأرقم، واأبو �سعيد الخدري، 

وابن عب��س، وج�بر بن عبد اهلل الأن�س�ري، والبراء بن ع�زب، واأبو هريرة، ابن م�سعود )الغدير، ج1(.
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 في بداي�ت 
)1(

 2- ومنه���� حين نزلت هذه الآي���ة: {ڇ ڇ ڇ }

البعثة، ق�ل P لع�سيرته: »فاأّيكم يوؤازرني على اأمري هذا، على اأن يكون 

ه���و اأخ���ي وو�سّي���ي وخليفت���ي فيكم« واّتف���ق الفريق�ن عل���ى اإحج�م القوم 

.
)2(

جميعً� اإّل علّي بن اأبي ط�لب واأّنه اأّول من ا�ستج�ب

3- ومنه� حين نزلت الآية: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی 

.
)3(

یی}

حيث فر�س اهلل تع�لى فيه� اإط�عة اأولي الأمر ب�سورة مطلقة، واعتبر اإط�عتهم 

بم�ستوى اإط�عة الّنبّي P، والرواي�ت الدالة على ذلك كثيرة، نذكر منه�:

:P اأ- �س�أله ج�بر بن عبد اهلل من هم اّلذين وجبت ط�عتهم؟ اأج�ب

»هم خلفائي يا جابر واأئّمة الم�سلمين من بعدي، اأّولهم علّي بن اأبي طالب، 

ثّم الح�سن، ثّم الح�سين، ثّم علّي بن الح�سين، ثّم محّمد بن علّي المعروف في 

ادق  الت���وراة بالباق���ر � �ستدركه يا جابر، فاإذا لقيته فاقراأه مّني ال�ّسالم � ثّم ال�سّ

جعفر بن محّمد، ثّم مو�سى بن جعفر، ثّم علّي بن مو�سى، ثّم محّمد بن علّي، 

ث���ّم عل���ّي بن محّمد، ثّم الح�سن بن علّي، ث���ّم �سمّيي وكنّيي حّجة اهلل في اأر�سه 

.
)4(

وبقّيته في عباده ابن الح�سن بن علّي«

وكم���� اأخب���ر الّنبّي P فقد بقي ج�ب���ر حّيً� حّتى اإم�م���ة الب�قر Q واأبلغه 

.P سالم ر�سول اهلل�

 Q دق���� وفي حديث روي عن اأبي ب�س���ير اأّنه ق�ل: �س����ألت اأب� عبد اهلل ال�سّ

: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  عن ق���ول اهلل ع���زَّ وج���لَّ

)1( �سورة ال�سعراء، الآية: 214.

)2( عبق�ت الأنوار، والغدير، والمراجع�ت، المراجعة 20.

)3( �سورة الن�س�ء، الآية: 59.

)4( غ�ية المرام، �س 267، ج10)ط قديمة(، واإثب�ت الهداة، ج3، �س 123، وين�بيع المودة، �س 494.



233

و
ثن
يف
ا 
وو
 ي

یی} فق����ل: »نزل���ت في علّي ب���ن اأبي طالب والح�س���ن والح�سين R، فقلت 
ل���ه: اإّن الّنا����س يقول���ون فم���ا له لم ي�سّم علّي���اً واأهل بيته في كت���اب اهلل � عزَّ وجلَّ � 

���الة فلم تذكر �سيئاً  ق���ال: فقول���وا له���م باأّن ر�س���ول اهلل P نزلت عليه اآيات ال�سّ

عن الّركعات الأربع اأو الّثالث واإّنما ف�ّسرها لهم ر�سول اهلل، وكذلك حينما نزلت 

 :P اآي���ة {ىئ ىئ ی  ی یی} فقال ر�سول اهلل: من كنت موله، وقال

اأو�سيكم بكتاب اهلل واأهل بيتي فاإّني �ساألت اهلل � عزَّ وجلَّ � اأن ل يفّرق بينهما حتَّى 

يوردهما علّي الحو�س فاأعطاني ذلك، وقال: ل تعّلموهم فاإّنهم اأعلم منكم؛ اإّنهم 

.
)1(

لن يخرجوكم من باب هدى، ولن ُيدخلوكم في باب �ساللة«

 P م� ك�ن يكّرره الّر�س���ول R ب- وم���ن الرواي�ت الدال���ة على خالفتهم

م���رارًا في اأواخ���ر اأّي�م حي�ته: »اإّني ت���ارك فيكم الّثقلين، كت���اب اهلل واأهل 

.
)2(

بيتي واإّنهما لن يفترقا حّتى يردا علّي الحو�س«

ج-  وق�ل P اأي�سً�: »األ اإّن مثَل اأهل بيتي فيكم مثُل �سفينة نوح من ركبها 

 وق�ل مرارًا مخ�طب���ً� عليً� Q: »اأنت 
)3(

نج���ا، وم���ن تخّلف عنها غ���رق«

، ل ي�س���مح 
)5(

 وع�س���رات من الأح�ديث الأخرى
)4(

ول���ّي كّل موؤم���ن بع���دي«

.P المج�ل لذكره�. وكّله� تدّل على اأحقّيته ب�لخالفة بعد ر�سول اهلل

وبعد كّل م� ذكر - وهو قليل ب�لن�سبة لم� لم يذكر-  ل يبقى اأم�م الب�حث عن 

الحقيق���ة اإّل الإذع����ن والإقرار بم� ق�مت عليه الأدّلة العقلّي���ة، والنقلّية من اآي�ت 

ورواي�ت.

)1( غ�ية المرام، ال�سّيد ه��سم البحراني، �س 265، ح3، ط القديمة.

)2( وه���ذا الحدي���ث من الح�ديث المتواترة اأي�س����، وقد رواه عن الر�س���ول وبطرق عديدة، جم�عة من كب�ر علم�ء اأهل ال�س���نة 

اأمث�ل: الترمذي والن�س�ئي و�س�حب الم�ستدرك.

)3( م�ستدرك الح�كم، ج3، �س 151.

)4( م.ن.، ج3، �س 134، و�س111، و�سواعق ابن حجر، �س 103، وم�سند ابن حنبل، ج1، �س 331، وج4، �س 438. الخ.

)5( كم�ل الدين وتم�م النعمة لل�سدوق، وبح�ر الأنوار للعاّلمة المجل�سي.
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Q معنى اإلمامة من كالم المعصوم

يق���ول الإم�م الر�س���� Q: »هل يعرفون ق���در الإمامة ومحّله���ا من الأّمة 

فيج���ور فيه���ا اختياره���م؟! اإّن الإمام���ة اأجّل ق���دراً، واأعظم �ساأن���اً، واأعلى مكاناً، 

واأمن���ع جانب���اً، واأبعد غوراً م���ن اأن يبلغها الّنا�س بعقوله���م، اأو ينالوها باآرائهم، 

 Q اأو يقيم���وا اإمام���اً باختياره���م اإّن الإمامة خ�ّس اهلل به���ا اإبراهيم الخليل

بعد الّنبّوة، والخّلة مرتبة ثالثة، وف�سيلة �سّرفه بها، واأ�ساد بها ذكره، فقال عزَّ 

: {ھ ے ے ۓ    } فقال الخليل Q: � �سروراً بها � {  ڭ  ڭ}  وجلَّ

: {  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ} فاأبطلت ه���ذه الآية اإمامة كّل  ق���ال اهلل ع���زَّ وج���لَّ

فوة، ثّم اأكرمه اهلل عزَّ وجلَّ باأن جعلها  ظالم اإلى يوم القيامة، و�سارت في ال�سّ

: {وئ  وئ ۇئ    ۇئ  ف���وة والّطهارة فقال عزَّ وجلَّ ف���ي ذرّيته اأهل ال�سّ

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
 فل���م ي���زل 

(1(
پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ }

: {ۅ  في ذرّيته يرثها بع�س عن بع�س حتَّى ورثها الّنبّي P فقال اهلل عزَّ وجلَّ

 فكان���ت 
(2(

ۉ ۉ    ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ   وئ}
���ة فقّلده���ا P علّي���اً باأمر اهلل عزَّ وج���لَّ على ر�سم م���ا فر�سها اهلل عزَّ  ل���ه خا�سّ

، ف�س���ارت في ذرّيته الأ�سفياء اّلذين اآتاه���م اهلل العلم والإيمان بقوله عزَّ  وج���لَّ

 فهي في 
(3(

: { ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ} وج���لَّ

ة اإلى ي���وم القيامة اإذ ل نبّي بع���د محّمد P، فمن اأين  ول���د عل���ّي Q خا�سّ

.
)4(

يختار هوؤلء الجّهال؟!«

)1( �سورة الأنبي�ء، الآيت�ن: 72 �73.

)2( �سورة اآل عمران، الآية: 67.

)3( �سورة الروم، الآية: 56.

)4( عيون اأخب�ر الر�س�Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س217.
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خال�صة الدر�س

قد تبّين �سرورة تعيين اإم�م من ِقَبل اهلل تع�لى، ويوجد في القراآن الكريم   �

والرواي�ت اأدّلة على هذا التعيين:

من القراآن الكريم 

1� { چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

.
)1(

ژ   ڑ ڑک}
فهذه الآية نزلت ت�أمر ر�س���ول اهلل P بتبلي���غ تعيين الإم�م عليQ خليفة 

بعده.

.
)2(

2� {ڇ ڇ ڇ }

.
)3(

3� {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی}

من الرواي�ت:

1� �س����أل ج�بر بن عبد اهلل الأن�س����ري من هم الذين وجبت ط�عتهم في الآية 

ال�س����بقة، اأج�ب ر�س���ول اهلل P: »هم خلفائي يا جابر واأئّمة الم�سلمين 

بع���دي، اأّوله���م علّي ب���ن اأبي طالب، ثّم الح�سن، ث���ّم الح�سين، ثّم علّي بن 

الح�سي���ن، ث���ّم محّمد ب���ن علّي المعروف في الت���وراة بالباقر � �ستدركه يا 

جاب���ر، فاإذا لقيت���ه فاقراأه مّني ال�سالم � ثّم ال�سادق جعفر بن محّمد، ثّم 

مو�س���ى ب���ن جعف���ر، ثّم علّي ب���ن مو�سى، ث���ّم محّمد بن علّي، ث���ّم علّي بن 

محّمد، ثّم الح�سن بن علّي، ثّم �سمّيي وكنّيي حّجة اهلل في اأر�سه وبقّيته 

في عباده  ابن الح�سن بن علّي«.

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 67.

)2( �سورة ال�سعراء، الآية: 214.

)3( �سورة الن�س�ء، الآية: 59.
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2� عن ر�سول اهلل P: »اإّني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل واأهل بيتي واإّنهما 

ل���ن يفترق���ا حّتى ي���ردا علّي الحو�س« وهذا حدي���ث متواتر، رواه كثير من 

علم�ء ال�سّنة.

3� وعن���ه P: »األ اإّن مث���ل اأه���ل بيتي فيكم مثل �سفينة ن���وح من ركبها نجا، 

ومن تخّلف عنها غرق«.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

م���ا ه���ي الآية المرتبط���ة بتعيين الإمام؟ وبّي���ن دللتها على   �1 

ذلك.

بّين الواقعة اّلتي ُعّيَن فيها اأمير الموؤمنين Q اإماماً.  �2

لم���اذا اأّخ���ر الّنبّي P الإعالن ع���ن اإمامة اأمي���ر الموؤمنين   �3

Q، وكيف اأقدم على هذا الأمر؟

اأذكر الّروايات الّدالة على اإمامة �سائر الأئّمة R؟  �4

م���ا هو ف���رق اإعالن الغدي���ر عن غيره حّت���ى يخ�سى الر�سول   �5

Pفيه ما لم يخ�سه في غيره؟
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أهداف الدرس:

اأن ي�ستذكر الط�لب الدليل النقلّي على ع�سمة الإم�م. 1 .

اأن يتعّرف اإلى �سمولّية علم الإم�م. 2 .

الدرس السابع والعشرون

العصمة وعلم اإلمام
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تمهيد:

تقّدمت الإ�س����رة �س�بقً� � عند الكالم عن �س���رورة الإم�مة � اإلى الّدليل العقلي 

على ع�سمة الأئّمة R، و�سيتّم عر�س بع�س الأدّلة الّنقلّية في هذا الّدر�س.

عصمة اإلمام، في اآليات والروايات

لق���د وردت جملة من الآي�ت والرواي�ت اّلتي تدّل على ع�س���مة الأئّمة و�س���يتّم 

التعّر�س لبع�س منه�:.

1- اآي���ة البت���الء: {ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ 

.
)1(

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
حي���ث نفى � �س���بح�نه وتع�ل���ى � منح المن��س���ب الإلهّية ومنه���� الإم�مة لأولئك 

ثي���ن ب�لذنوب. وق���د تقّدم الكالم حول دللة الآية عل���ى الإم�مة عند البحث  الملوَّ

عن ع�سمة الأنبي�ء.

)1( �سورة البقرة، الآية: 124.
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2- اآية التطهير: {ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  

.
)1(

ک}
اإّن الإرادة الت�سريعّية الإلهّية في تطهير العب�د ل تخت�ّس ببع�س الب�سر دون بع�س، 

ه خط�به لجميع الن��س اأن يع�س���موا اأنف�سهم،  ف�إّنه تع�لى اأراد من جميع الب�س���ر ووجَّ

ة  من خالل اّتب�عهم للّت�س���ريع�ت الإلهّية -ف�لإرادة الت�س���ريعّية ع�ّمة ولي�س���ت خ��سّ

ل والمتن�ن وهم� يقت�سي�ن   بفئة و�س���نف من الن��س. وبم� اأّنه تع�لى في مق�م التف�سّ

���ل والممّتن عليه ب�أمر معّين، فيتعّين ك���ون الإرادة في الآية هي  تخ�س���ي�س المتف�سّ

الإرادة الّتكوينّية الإلهّية واّلتي ل تقبل التخّلف، كم� ق�ل تع�لى:{ ائ   ائ ەئ    ەئ 

.R ة ب�لّنبّي واأهل البيت  وهي مخت�سّ
)2(

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}
والّتطهير المطلق ونفي كّل رج�س وقبيح يعني الع�سمة، ونحن نعلم اأّن كّل المذاهب 

والفرق الإ�سالمّية، ل تّدعي وجود الع�سمة في اأّي اأحد من المنت�سبين للنبّي P، اإّل 

.R
)3(

ال�ّسيعة اّلذين يعتقدون بع�سمة الزهراء O، والأئّمة الإثني ع�سر 

رة لالآية   الروايات املف�صِّ

د اأّن هن�ك اأكثر من �س���بعين رواية، ورد اأكثره� عن علم�ء  ويلزم علين� اأن نوؤكِّ

 ،
)4(

اأهل ال�ّسّنة، تدّل على اأّن هذه الآية ال�ّسريفة نزلت في �س�أن »الخم�سة الّطيبين«

اأي: الّنبّي P وعلّي Q وف�طمة O والح�س���ن والح�سين L، وقد نقل 

دوق عن اأمير الموؤمنين Q: اأّن ر�سول اهلل P ق�ل: »يا علّي هذه  ال�ّسيخ ال�سّ

الآية نزلت فيك وفي �سبطّي والأئّمة من ولدك، قلت: يا ر�سول اهلل وكم الأئّمة 

)1( �سورة الأحزاب، الآية: 33.

)2( �سورة ي�س، الآية: 82.

)3( لمزيد من التو�سيح حول هذه الآية يراجع تف�سير الميزان وكت�ب )الإم�مة والولية في القراآن الكريم(.

)4( غ�ية المرام،  ال�سّيد ه��سم البحراني، �س 293-287.
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من بعدك؟ قال: اأنت يا علّي، ثّم ابناك الح�سن والح�سين، وبعد الح�سين علّي 

ابن���ه، وبع���د علّي محّمد ابنه، وبعد محّمد جعفر ابنه، وبعد جعفر مو�سى ابنه، 

وبعد مو�سى علّي ابنه، وبعد علّي محّمد ابنه، وبعد محّمد علّي ابنه، وبعد علّي 

الح�س���ن ابن���ه، وبعد الح�سن ابنه الحّج���ة. هكذا وجدت اأ�ساميه���م مكتوبة على 

�ساق العر�س ف�ساألت اهلل � عزَّ وجلَّ � عن ذلك فقال :يا محّمد هم الأئّمة بعدك 

. 
)1(

مطّهرون مع�سومون واأعداوؤهم ملعونون«

ويكف����ي م����ن الّرواي�ت حديث الّثقلي����ن اّلذي قرن فيه الر�س����ول P اأهل البيت 

����د عدم افتراقهم����� اأبدًا، وهو دليل وا�س����ح على  والعّت����رة مع الق����راآن الكريم، واأكَّ

ع�سمتهم، وذلك؛ لأّن ارتك�ب المع�سية � حّتى لو ك�نت �سغيرة، واإن �سدرت �سهوًا 

د عدم الفتراق مطلقً�. � يعني الفتراق العملي عن القراآن. مع اأّن الحديث يوؤكِّ

 علم اإلمام

 م�صادر علم الإمام

 اإّن م�س�در علوم الأئمة متنّوعة ومتعّددة، منه�:

1- اإّن اأهل بيت الّنبّي P قد اقتب�سوا وتزّودوا من علومه P اأكثر من غيرهم، 

ة اأمير  ، وخ��سّ
)2(

وكم� ق�ل P في حّقهم: »ل تعلِّموهم فاإّنهم اأعلم منكم«

الموؤمنين Q اّلذي ترعرع ون�س����أ في اأح�س�ن الر�سول P منذ طفولته، 

ولزم���ه حّتى اآخر لحظ�ت عمره ال�س���ريف، وك�ن يغت���رف دائمً� ويتزّود من 

.
)3(

علوم الّنبّي P وقد ق�ل P في حّقه: »اأنا مدينة العلم وعلّي بابها«

ونق���ل عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »اإّن ر�سول اهلل P عّلمني األف باب، وكّل 

)1( غ�ية المرام، ال�سّيد ه��سم البحراني، �س 293، ح 6.

)2( الك�في،ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 294.

)3( م�ستدرك الح�كم، ج 3، �س 226، ومن الجدير ب�لذكر اأّن اأحد علم�ء اأهل ال�سّنة اأّلف كت�ب� ا�سمه )فتح الملك العلي ب�سّحة 

حديث مدينة العلم علي( وطبع في الق�هرة كتبه �سنة 1354ه�.
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باب يفتح األف باب، فذلك األف األف باب، حّتى علمت ما كان وما يكون اإلى يوم القيامة، 

. ولكّن علوم اأئّمة اأهل البيت R ل 
)1(

وعّلمت علم المنايا والباليا وف�سل الخطاب«

تنح�سر بم� �سمعوه من الّنبّي P بوا�سطة اأو بدون وا�سطة، بل هن�ك طرق اأخرى..

2- اإّنهم R ك�نوا يتمّتعون اأي�س���ً� بن���وع من العلوم غير الع�دّية اّلتي تف��س 

، ك�لإله�م اّلذي ح�س���ل 
)2(

عليه���م من طري���ق )الإله���ام( اأو )الّتحدي���ث(

، وقد عّبر في القراآن 
)4(
R ومريم واأّم مو�سى ،

)3(

للخ�سر وذي القرنين

الكريم عن بع�س���ه� ب� )الوحي( ولي�س المق�س���ود وحي الّنبّوة، وبمثل هذا 

العلم بلغ بع�س الأئّمة الأطه�ر R مق�م الإم�مة في فترة طفولتهم، وحيث 

ك�نوا يعلمون بكّل �سيء، لم يحت�جوا للّتعلم والّدرا�سة عند الآخرين.

  الأدلة على التحديث

 R وت�س���تف�د ه���ذه الحقيقة م���ن رواي�ت كثي���رة نقلت عن الأئّم���ة الأطه�ر

اأنف�سهم � حيث ثبتت حّجّيته� بمالحظة ع�سمتهم. 

منها: م� رواه ابن المغ�زلي ال�ّس�فعي عن عبد اهلل بن عط�ء: ق�ل كنت عند اأبي 

 قلت: 
)5(

جعفر )الإم�م الب�قر Q( ج�ل�سً� اإذ مّر علين� ابن عبد اهلل بن �سالم

جعلني اهلل فداك، هذا ابن اّلذي عنده علم الكت�ب، ق�ل: »ل ولكّنه �ساحبكم علّي 

(: {ڀ ٺ ٺ  ب���ن اأب���ي طالب اّلذي نزلت فيه اآيات م���ن كتاب اهلل )عزَّ وجلَّ

 {ې ې ې 
)7(

 {ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ}
)6(

ٺ   }

)1( ين�بيع الموّدة، �س 88، والك�في، ج1، �س 296.

)2( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج1، �س 264 و�س 270.

)3( �سورة الكهف، الآي�ت: 65-98، والك�في، ج1، �س 268.

)4( {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ} �س���ورة اآل عم���ران، الآي���ة: 42، وانظ���ر 

اأي�سً� في ال�سور الت�لية: مريم: 17-21، طه: 38، الق�س�س: 7.

.P 5( وعبد اهلل من علم�ء اأهل الكت�ب وقد اأعلن اإ�سالمه في حي�ة ر�سول اهلل(

)6(  �سورة الرعد، الآية: 43.

)7(  �سورة هود، الآية: 17.



243

و
ثن
يف
إ 
ن 
ب ع
يّ

دي
ي

. فثب���ت من خالل الّرواي���ة اأّن علّيً� Q عنده علم 
)2(

»
)1(

ى ى ائ}
الكت�ب فهو يمتلك المق�م الّرفيع كذلك.

وتّت�س���ح لن���� اأهمّي���ة الّتوّف���ر على )عل���م الكت�ب( حينم���� نت�أّمل ف���ي حك�ية 

�س���ليم�ن Q واإح�س�ر عر�س بلقي�س لديه، اّلتي ذكره� القراآن الكريم: {ڑ 

.
)3(

ک    ک ک      ک گ گ گ   گ   ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ}
وُي�س���تف�د من هذه الآية اأّن الّتعّرف عل���ى )بع�س( علم الكت�ب له مثل هذه الآث�ر 

المده�سة، ومن هن� يمكن اأن ندرك الآث�ر الكبيرة للّتعّرف على )جميع( علم الكت�ب. 

�دق Q في حديث رواه �سدير عنه: وقد اأ�س�ر لهذه المالحظة الإم�م ال�سّ

»ي���ا �سدير: األم تقراأ القراآن، قلت: بلى، ق���ال: فهل وجدت فيما قراأت من كتاب 

: {ڑ ک    ک ک      ک گ گ گ   گ   ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ}  اهلل ع���زَّ وج���ّلَ

، قال Q: فهل عرفت الّرجل؟ وهل علمت ما 
)4(

قال، قلت: جعلت فداك قد قراأته

كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت اأخبرني به، قال: قطرة من الماء في البحر 

الأخ�س���ر. ثّم ق���ال Q: { ُقْل پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 قلت: قد قراأته، قال Q: اأفمن عنده علم الكتاب كّله اأَفهم اأم من 
)5(

ٺ ٺ }
عنده علم الكتاب بع�سه؟ قلت: ل بل من عنده علم الكتاب كّله، قال: فاأوماأ بيده اإلى 

.
)6(

�سدره، وق�ل Q: علم الكتاب واهلل كّله عندنا، علم الكتاب واهلل كّله عندنا«

)1( �سورة الم�ئدة، الآية: 55.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 35، �س200.

)3( �سورة النمل، الآية: 40.

)4( ويل���زم اأن نعل���م ب�أّن المراد من علم الغيب المخت�ّس ب�هلل تع�لى، ه���و العلم اّلذي ل يحت�ج لتعّلم، كم� اأج�ب به الإم�م اأمير 

الموؤمني���ن Qعّمن �س����أله عن علمه ب�لغيب، »اإّنما ه���و تعّلم من ذي علم« واإّل ف�إّن جمي���ع الأنبي�ء و كثير من اأولي�ء اهلل 

مّطلعون على بع�س العلوم الغيبّية بوا�س���طة الوحي اأو الإله�م. و من العلوم الغيبية اّلتي ل ي�س���ك فيه� اأحد هذا النب�أ الغيبّي 

الذي األهم لأّم مو�سى Q: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} �سورة الق�س�س: الآية 7.

)5( �سورة الرعد، الآية:43.

)6( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 257، طبعة دار الكتب الإ�سالمية.
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Q علم الإمام يف كالم الإمام 

.R يوجد جملة من الّرواي�ت الواردة حول علوم اأهل البيت

� ففي حديث طويل عن الإم�م الّر�س����� Q يقول فيه: »واإّن العبد اإذا اختاره 

اهلل لأم����ور عب����اده �سرح �سدره لذلك، واأودع قلبه ينابي����ع الحكمة، واألهمه العلم 

واب، فهو مع�سوم موؤّيد،  اإلهام����اً، فل����م َيْعَي بعده بج����واب، ول يحير فيه عن ال�سّ

ه اهلل بذلك ليكون حّجة  موّفق م�سّدد، قد اأمن من الخطايا والّزلل والعثار، يخ�سّ

على عباده، و�ساهده على خلقه، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء. فهل يقّدمون 

.
)1(

فة فيقّدمونه« على مثل هذا فيختارونه، اأو يكون مختارهم بهذه ال�سّ

� وعن الح�سن بن يحيى المدائني عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل، قلت له: اأخبرني 

.
)2(

عن الإم�م اإذا �سئل كيف يجيب؟ فق�ل: »اإلهام، و�سماع، وربما كانا جميعاً«

����دق Q اأّنه ق�ل: »اأّي اإم���ام ل يعلم ما  � وف���ي رواية اأخرى عن الإم�م ال�سّ

.
)3(

ي�سيبه واإلى ما ي�سير، فلي�س ذلك بحّجة هلل على خلقه«

�دق Q اأّنه ق�ل فيه�: »اإّن الإمام اإذا �ساء  � وفي عّدة رواي�ت عن الإم�م ال�سّ

.
)4(

اأن يعلم علم«

� وورد عنه Q اأي�س���ً� في رواي�ت عديدة اأّنه �س���ئل عن قوله تع�لى: {ٱ 

ٻ ٻ  ٻ ٻ پ} ق�ل: »خلق من خلق اهلل عزَّ وجلَّ اأعظم من جبرئيل 
.

)5(

وميكائيل، كان مع ر�سول اهلل P يخبره وي�سّدده وهو مع الأئّمة من بعده«

ورد ع���ن الإم�م الّر�س���� Q: )في مقطع من رواية عب���د العزيز(: »الإمام 

)1(الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 198- 203.

)2( بح�ر النوار، العاّلمة المجل�سي، ج 26، �س 58.

)3( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 258.

)4( م.ن، ج 1، �س 258 وفي رواية )اعلم( بال عن )علم( وفي الأخرى )علمه اهلل بذلك(.

)5( م.ن، ج 1، �س 273.
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المطّه���ر من الّذنوب، المبّراأ من العي���وب، مخ�سو�س بالعلم، مر�سوم بالحلم، 

نظام الّدين، وعّز الم�سلمين، وغيظ المنافقين، وبوار  الكافرين، الإمام واحد 

ده���ره، ل يداني���ه اأح���د، ول يعادل���ه عال���م ول يوجد من���ه بدل، ول ل���ه مثل ول 

.
)1(

نظير«

خال�صة   الدر�س

ب�لإ�س�فة اإلى الدليل العقلي على علم الإم�م هن�ك اأدّلة قراآنّية وروائّية.   �

 .
)2(

منه�:{ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک  ک}

ح المق�سود من اأهل البيت الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س ب�أّنهم  وهن�ك رواي�ت تو�سّ

 .Qالمع�سومين Qاأهل الك�س�ء ب�لإ�س�فة اإلى ولد الح�سين

ومنه�: {ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ ڭ 

 . حي���ث نف���ت الآي���ة الإم�مة عن 
)3(

ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ}
الظ�لمين الملّوثين ب�لذنوب.

ويكفين���� حدي���ث الثقلين الذي قرن فيه الر�س���ول P اأهل البي���ت مع القراآن 

الكريم، واأّكد عدم افتراقهم� اأبدًا، وهو دليل على ع�سمتهم.

اإن م�س�در علوم الأئّمةQ متعّددة، منه�:  �

1� اأّنهم اقتب�س���وا من علم الر�س���ول P وخ�سو�س���ً� الإم����م علّيQ؛ ب�ب 

.P مدينة علم الر�سول

2 � العلم اللدّني من اهلل تع�لى ب�لإله�م والتحديث.

)1(  الك�في، ال�سيخ الكليني، ج1، �س 203-198.

)2( �سورة الأحزاب، الآية: 33.

)3( �سورة البقرة، الآية: 124.
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هن�ك رواي�ت كثيرة ُنقلت عن الأئّمةQ ُت�س���ير اإلى مدى علمهم الوا�سع   �

واإله�مه���م، كم� عن الإم�م ال�س����دقQ: »علم الكت�ب واهلل كّله عندن�، 

علم الكت�ب واهلل كّله عندن�«، وعنهQ: بعدم� �س�أله اأحدهم عن الإم�م 

اإذا �ُسئل كيف ُيجيب؟ فق�لQ: »اإله�م، و�سم�ع، وربم� ك�ن� جميعً�«.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� اأذكر اآية التطهير، وكيفّية دللتها على الع�سمة.

2� ما هي اأنواع علم الإمام، واذكر �سواهد؟

3� م���ا ه���ي الآث���ار المترّتب���ة على م���ن يعلم عل���م الكت���اب، واذكر 

الآيات الداّلة عليها.
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الحكومة الع�لمّية. 1 .

اأن ي�ستذكر اآية تتحّدث عن الوعد الإلهّي. 2 .

. اأن يتعّرف اإلى معنى غيبة الإم�م |. 3

الدرس الثامن والعشرون

اإلمام المهدّي |
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تمهيد:

لقد رويت اأح�ديث كثيرة من قبل ال�ّس���يعة واأهل ال�ّس���ّنة عن الّنبّي P، اأ�سير 

في بع�س���ه� اإلى عدد الأئّمة فح�س���ب، واأ�سيف في بع�س���ه� الآخر اأّنهم جميعً� من 

قري�س، وفي بع�س اآخر ذكر اأّنهم بعدد نقب�ء بني اإ�س���رائيل، وج�ء في جملة منه� 

اأّن ت�س���عة منهم م���ن اأولد الإم�م الح�س���ين Q، واأخيرًا ف�إّن بع����س الّرواي�ت 

ذكرت اأ�س���م�ءهم واحدًا تلو الآخر، وبع�سه� منقول عن اأهل ال�ّسّنة، وهي متواترة 

.
)1(

من طرق ال�ّسيعة

وق���د رويت اأح�ديث كثيرة من طرق ال�ّس���يعة حول اإم�م���ة كّل واحد من الأئّمة 

. ولذلك نخ�ّس 
)2(

الأطه����ر R، ل ي�س���مح المج�ل لذكره� ف���ي هذا الموج���ز

البحث في مو�س���وع الإم�م الث�ني ع�س���ر �س����حب الزم����ن | ومراع�ة لالإيج�ز 

�سيح�سر البحث حول اأهّم المالحظ�ت.

)1( منتخب الأثر في الإم�م الث�ني ع�سر، ط 3، �س140-10.

)2( راجع: بح�ر الأنوار، وغ�ية المرام، واإثب�ت الهداة و�س�ئر كتب الحديث.

|
يح 
فل
دّ
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الحكومة اإللهّية العالمّية

لقد ح�ول الأنبي�ء العظ�م R ت�سكيل مجتمع مث�لّي ق�ئم على اأ�س��س عب�دة 

اهلل والقيم والّتع�ليم الإلهّية، ون�سر العدل والق�سط في الأر�س كّله�، وقد خط� كّل 

واحد منهم � بح�سب و�سعه � خطوة في هذا ال�ّسبيل، وقد تمّكن بع�سهم من اإق�مة 

دولة اإلهّية في منطقة اأو مرحلة زمنّية معّينة، ولكن لم تتوّفر لأّي منهم الّظروف 

وال�ّسروط المن��سبة لإق�مة الحكومة الإلهّية الع�لمّية.

ومّم���� ينبغي الإ�س����رة اإلي���ه هو اأّن ع���دم توّفر مثل ه���ذه الّظروف وال�ّس���روط 

المن��سبة ل يعني ق�سور تع�ليم الأنبي�ء R ومن�هجهم واأ�س�ليبهم، اأو الّنق�س 

والتق�س���ير في تبليغهم واإدارتهم وقي�دتهم، وكذل���ك ل يعني عدم تحّقق الهدف 

الإلهّي من بعثتهم. اإذ � وكم� اأ�سرن� اإلى ذلك � اإّن الهدف الإلهّي هو: توفير الأجواء 

والّظروف المن��س���بة لحركة الب�سر الختي�رّية وم�سيرتهم: {ڇ ڍ  ڍ ڌ 

. جب���ر الّن�����س وقهرهم على اعتن����ق الّدين الحّق  دون 
)1(

ڌ ڎ ڎ ڈ}
، وهذا المقدار م���ن الهدف قد تحّقق بقي�م 

)2(

اختي�ر منه���م{ی جئ   حئ ڤ}

كّل منهم بوظيفته على اأكمل وجه.

 تع�لى وعد � في كتبه ال�ّسم�وية � ب�إق�مة الحكومة الإلهّية على الأر�س 
َ
ولكّن اهلل

كّله�، ويمكن اعتب�ر ذلك نوعً� من الإنب�ء ب�لغيب ب�لّن�سبة لتوّفر الأجواء المن��سبة 

في الم�ستقبل لتقّبل الّدين الحّق، على نط�ق وا�سع من المجتمع الب�سري، وحيث 

 � الإلهّية  الغيبّية  الإم���دادات  وبمعونة   � متميزين  اأ�سخ��س  اأي��دي  على  تتحقق 

اإزالة العقب�ت والحواجز اّلتي تحول دون اإق�مة الحكومة الع�لمّية، ون�سر العدل 

بجور  ذرع��ً�  �س�قت  واّلتي  والم�ست�سعفة،  المظلومة  المجتمع�ت  في  والق�سط 

)1( �سورة الن�س�ء، الآية: 165.

)2(�سورة البقرة، الآية: 256.
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الّظ�لمين، ويئ�ست من كّل المب�دئ والأنظمة الح�كمة، ويمكن اعتب�ر ذلك هو 

لأّن  وذلك  والخ�لد،  الع�لمّي  ودينه   ،P الّنبّيين  خ�تم  لبعثة  الّنه�ئي  الهدف 

.
)1(

اهلل ق�ل في حّقه: {ٹ ٹ ڤ ُكلِِّه}

���ل � على  وبم���� اأّن الإم�مة متّممة للّنب���ّوة، ومحّققة لحكمة ختم الّنبّوة، فيتو�سّ

�س���وء ذلك � اإلى ه���ذه الّنتيجة، وهي: اأّن هذا الهدف �س���يتحّقق بوا�س���طة الإم�م 

الأخير وهو المهدّي |، وهذه الفكرة قد ذكرت في رواي�ت متواترة.

ُوي�س�����ر هن� اإلى اآي�ت من القراآن الكريم، تت�س����ّمن الب�س�رة والوعد ب�إق�مة هذه 

الّدولة الع�لمّية، وبعد ذلك ُتعر�س نم�ذج من الّرواي�ت المرتبطة بهذا المو�سوع.

 الوعد الإلهي

يقول اهلل تع�ل���ى في القراآن الكري���م: {چ چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ    

.
)2(

ڍ ڌ     ڌ ڎ ڎ}
وقد ورد هذا الوعد الإلهّي في عّدة اآي�ت، ومم� ل يقبل ال�ّسّك  اأّنه �سي�أتي اليوم 

اّل���ذي يتحّقق فيه ه���ذا الوعد الإله���ّي. {ې ې ې ې ى ى     ائ 

.
)3(

ائ ەئ ەئ وئ وئ}
وهذه الآية � واإن وردت في �س�أن بني اإ�سرائيل وا�ستيالئهم على زم�م الأمور بعد 

تخّل�سهم من قب�سة الفراعنة � ولكن هذا التعبير )ونريد( ي�سير اإلى اإرادة اإلهّية 

.
م�ستمّرة، ولذلك طبقت في الكثير من الّرواي�ت على ظهور المهدي |)4(

وق���د خ�طب تع�لى � في مو�س���ع اآخر � الم�س���لمين بقول���ه: {ڤ ڤ ڦ   ڦ 

)1( راجع ال�س���ور الت�لية: التوبة: الآية 33، والفتح: 28، وال�س���ف: 9، وراجع: بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 50، ح 

22، و�س 60، ح 58 و 59.

)2( �سورة الأنبي�ء، الآية: 105.

)3( �سورة الق�س�س، الآية: 5.

)4( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 54، ح 35، و�س 63 و 64.
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  
چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  

.
)1(

ڈ    ڈ ژ     ژڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ}
وج�ء في بع�س الّرواي�ت، اأّن الم�س���داق الك�مل لهذا الوعد �سيتحّقق في زم�ن 

. وهن�ك رواي�ت اأخرى طّبقت بع�س الآي�ت 
)2(

ظهور الإم�م الغ�ئب | ب�سورة ك�ملة

.
)4(

، نعر�س عن ذكره� رع�ية لالخت�س�ر والإيج�ز
على الإم�م الغ�ئب |)3(

ّنة   املهدّي| يف روايات اأهل ال�صُ

الإم�م  ح��ول   Pالّنبّي عن  ال�ّسّنة  واأه��ل  ال�ّسيعة  نقله�  اّلتي  ال��ّرواي���ت  اإّن 

المهدّي| تفوق حّد الّتواتر، بل اإّن الرواي�ت اّلتي نقله� اأهل ال�ّسّنة وحده� تبلغ 

. وقد اعتبر جم�عة منهم اأن العتق�د 
)5(

حّد الّتواتر، ب�عتراف جم�عة من علم�ئهم

، واألَّف بع�سهم كتبً� 
)6(

ب�لإم�م الغ�ئب مم� اّتفقت عليه الفرق الإ�سالمّية جميعً�

، وعالم�ت ظهوره، نذكر هن� بع�سه�:
وموؤّلف�ت حول الإم�م المهدّي|)7(

� من الّرواي�ت العديدة اّلتي رووه� عن الّنبّي P اأّنه ق�ل: »لو لم يبق من الدهر 

.
)8(

اإّل يوم لبعث اهلل رجاًل من اأهل بيتي يملوؤها عدًل كما ملئت جوراً«

)1( �سورة النور، الآية: 55.

)2( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 58، ح 5، و�س 54، ح 34 و 35.

)3( اأمث����ل هذه الآي�ت: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ}�س���ورة الأنف����ل، الآية: 39 و {ٹ ٹ ڤ ڤ}�س���ورة التوبة، 

الآية:33 و {ڳ ڳ ڳ ڱ}�سورة هود، الآية: 86.

)4( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 64-44.

)5( انظ���ر: ال�س���واعق المحرق���ة، لب���ن حجر، �س 99، ونور الأب�س����ر، لل�س���بلنجي، �س 155، واإ�س���ع�ف الراغبي���ن، �س 140، 

والفتوح�ت الإ�سالمية، ج 2، �س 211.

)6( �سرح نهج البالغة، لبن اأبي الحديد، ج 2، �س 535، و�سب�ئك الذهب، لل�سويدي، �س 78، وغ�ية الم�أمول، ج 5، �س 362.

)7( اأمث�ل كت�ب )البي�ن في اأخب�ر �س����حب الزم�ن( ت�أليف الح�فظ محّمد بن يو�س���ف الكنجي ال�س����فعي اّلذي ع��س في القرن 

ال�س�بع، وكت�ب )البره�ن في عالم�ت مهدي اآخر الزم�ن(ت�أليف الّمتقي الهندي اّلذي ع��س في القرن الع��سر.

)8( �س���حيح الترمذي، ج2، �س 46، و�س���حيح اأبي داود، ج 2، �س 207، وم�س���ند ابن حنبل، ج 1، �س 378، وين�بيع الموّدة، �س 

186 و285 و 440 و 488 و 490.
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� ع���ن اأّم �س���لمة: اأّن ر�س���ول اهلل P ق����ل: »المه���دّي م���ن عترت���ي وم���ن ولد 

.
)1(

فاطمة«

� وع���ن ابن عّب��س ق�ل: ق�ل ر�س���ول اهلل P: »اإّن علّياً اإم���ام اأّمتي من بعدي، 

ومن ولده القائم المنتظر اّلذي اإذا ظهر يمالأ الأر�س عدًل وق�سطاً كما ملئت 

.
)2(

جوراً وظلماً«

 الَغْيَبة

ُتعتبر الَغْيَبة من خ�س�ئ�س الإم�م الث�ني ع�سر | واّلتي ورد الّت�أكيد عليه� في 

الّرواي�ت المروّية عن اأهل البيت R منه�:

 R عن اآب�ئه Q م� رواه عبد العظيم الح�س���نّي عن الإم�م محّمد الجواد

عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »للقائم مّنا غيبة اأمدها طويل، كاأّني بال�ّسيعة 

يجول���ون ج���ولن الّنعم في غيبت���ه يطلبون المرعى فال يجدون���ه، األ فمن ثبت 

منه���م عل���ى دين���ه ول���م يق�ُس قلبه لط���ول غيبة اإمام���ه فهو معي ف���ي درجتي يوم 

القيامة«.

ث���ّم ق�ل: »اإّن القائم مّنا اإذا قام لم يكن لأح���د في عنقه بيعة، فلذلك تخفى 

.
)3(

ولدته ويغيب �سخ�سه«

� وروي ع���ن الإم�م ال�ّس���ج�د، عن اأبيه، عن ج���ّده علّي بن اأبي ط�لب Q اأّنه 

ق����ل: »واإّن للقائ���م مّنا غيبتي���ن، اإحداهما اأط���ول من الأخرى، ف���ال يثبت على 

.
)4(

اإمامته اإّل من قوي يقينه و�سّحت معرفته«

)1( اإ�سع�ف الراغبين، �س 431، نقال عن �سحيح م�سلم واأبي داود والن�س�ئي وابن م�جة والبيهقي.

)2( ين�بيع الموّدة، القندوزي، �س 494.

)3( منتخب الأثر، �س 255.

)4( م.ن، �س 251.
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سّر الغيبة ومغزاها

لقد ح�ول الحّك�م الظ�لم���ون بعد وف�ة النبّيP تحريف المف�هيم والأحك�م 

الدينّية، بم� يتوافق مع م�س����لحهم ال�سخ�س���ّية، واّلتي تحفظ لهم ت�سّلطهم على 

رق�ب الن��س،  ومن هن� ق�م �س�ئر الأئّمة الأطه�ر R بتثبيت الأ�سول العق�ئدّية 

وتر�سيخ ون�سر المع�رف والأحك�م الإ�سالمّية، وتربية الّنفو�س الموؤّهلة وتهذيبه�، 

وحيثم� ت�س���مح الّظروف، ك�نوا يحّر�س���ون الّن��س �س���ّرًا عل���ى مح�ربة الّظ�لمين، 

والجب�ب���رة والّطواغيت، ويزرعون فيهم الأمل بتحّقق الّدولة الإلهّية الع�لمّية، اإّل 

اأّنهم ا�ست�س���هدوا جميعً� واحدًا بعد الآخر، ولم تتوّفر الظروف المن��س���بة لإق�مة 

الدولة الإ�سالمّية الع�دلة والموعودة.

من  ون�سف  قرنين  خ��الل   R الأط��ه���ر  الأئ��ّم��ة  تمّكن  ح���ل،  ك��ّل  وعلى 

من  الكثير  مواجهتهم  من  ب�لّرغم  للّن��س،  وبي�نه�  الإ�ّسالمّية  الحق�ئق  عر�س 

للّن��س  منه�  بع�سً�  اأظهروا  وقد  ال�ّسديدة،  والمت�عب  والم�س�كل  الّتحّدي�ت 

وبذلك  اأ�سح�بهم،  وخوا�ّس  �سيعتهم  لخ�سو�س  اأظهروه  الآخر  وبع�سه�  ع�ّمة 

و�سمن  الأّم��ة،  في  وجوانبه�  اأبع�ده�  بمختلف  الإ�سالمّية  المع�رف  انت�سرت 

في  وهن�ك  هن�   � ذلك  خالل   � ت�سّكلت  وقد  المحّمدّية،  ال�سّريعة  بق�َء  ذلك 

الج�ئرين،  الحّك�م  لمح�ربة  اندفعت  اّلتي  الجم�ع�ت  بع�س  الإ�سالمّية  البالد 

في  الّتم�دي  من  والّطواغيت  الجب�برة  منع   � محدودة  ب�سورة  ولو   � واأمكنهم 

وعبثهم. غّيهم وجورهم 

الوعد بظهور  اأكثر، هو  الّظ�لمين وقلقهم  ُيثير فزع الحّك�م  اّلذي ك�ن  ولكن 

الإم�م المهدّي |، اّلذي ك�ن ُيهّدد وجودهم وكي�نهم، ومن هن� فر�س المع��سرون 

منهم لالإم�م الح�سن الع�سكري Q رق�بة م�سّددة عليه، ليقتلوا اأّي طفل يولد 

ولكن  �سب�به،  ريع�ن  في  وهو  ب�أيديهم،  نف�سه   Q الإم���م  ا�ست�سهد  وقد  له، 
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�س�ءت الإرادة الإلهّية اأن يولد المهدّي |، واأّن ُيّدخر لخال�س الب�سرّية ونج�ته�؛ 

اإّل   � الخ�م�سة من عمره  � وحّتى  اأبيه  للق�ئه خالل حي�ة  يوّفق  لم  ال�ّسبب  ولهذا 

اأفراد قليلون من خوا�ّس ال�ّسيعة، بيد اأّن الإم�م | ارتبط ب�لّن��س بعد وف�ة اأبيه، 

وبعد  الآخر،  بعد  واحدًا   ،
)1(

ة الخ��سّ الّني�بة  بمهّمة  ُكّلفوا  اأربعة،  نّواب  بوا�سطة 

اليوم  معلومة، حّتى  مّدة غير  اإلى  �ست�ستمّر  اّلتي  الكبرى(،  )الغيبة  بداأت  ذلك 

اّلذي يتّم فيه اإعداد الب�سرّية لتقّبل الحكومة الإلهّية الع�لمّية، وامتالك القدرة 

على اإق�مته� وحينئذ �سيظهر الإم�م | ب�أمر من اهلل تب�رك وتع�لى.

النتيجة

اإذن ف�ل�ّس���ّر ف���ي غيبته | هو الحف�ظ عليه من اأي���دي الجب�برة والج�ئرين، 

وانتظ����ر الظ���روف الموؤاتي���ة لتقبُّل الب�س���رّية اإق�م���ة الحكومة الإلهّي���ة الع�لمّية، 

وامتالك القدرة على اإق�مته�،  وقد اأ�سير في بع�س الرواي�ت اإلى ِحَكٍم اأخرى.

 منه���ا: امتح�ن الّن��س واختب�ر مدى ا�س���تق�متهم وثب�تهم بع���د اإتم�م الحّجة 

عليهم.

 ومنه���ا: اأّن بق����ء الإم����م | على قيد الحي����ة ُيعتبر ع�ماًل قوّي���ً� وموؤّثرًا في 

م�أنين���ة و�س���يوع الأمل بين الّن��س، ليح�ولوا اإ�س���الَح اأنف�س���هم واإعداَده�  زرع الطُّ

لظهوره.

فائدة وجود االمام| حال الغيبة

 اإّن غيب���ة الإم�م | ل تعن���ي انقط�عه الت�ّم عن الّن��س، ول ت�س���تلزم حرم�ن 

الّن�����س من برك�ت وج���وده، ونعمة هدايته، واإن ك�نت بدرجة اأقّل  واآث�ر اأ�س���عف، 

وكم� اأ�س����ر الإم�م نف�س���ه اإلى هذا الأم���ر بقوله |: »واأّما وج���ه النتفاع بي في 

)1( وهم: عثم�ن بن �سعيد، ومحمد بن عثم�ن بن �سعيد، والح�سين بن روح، وعلي بن محمد ال�سمري.
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، ف�إّن ال�ّسم�س 
)1(

غيبتي، فكالنتفاع بال�ّسم�س، اإذا غّيبتها عن الأب�سار ال�سحاب«

ق  ي�س���تف�د من نوره� و�سع�عه� واإن حجبته� الغيوم واإن ك�نت الف�ئدة اأقّل. وقد ُوفِّ

بع�س الأ�س���خ��س للق�ء الإم�م | وا�س���تف�دوا منه الكثير في ق�س����ء حوائجهم، 

وتوجيههم فكرّيً� و�سلوكّيً�.

خال�صة   الدر�س

اإّن ه���دف الأنبي����ء Rاإق�م���ة العدل والق�س���ط في الأر����س كلِّه�، وعدم   �

تمّكن الأنبي�ء من تحقيق هذا الهدف ل يعني ق�س���ور تع�ليمهم ومن�هجهم 

واأ�س�ليبهم اأو تق�سيرًا منهم؛ بل لعدم توّفر الظروف المو�سوعّية.

ومّم���� ورد ف���ي ذلك قوله تع�ل���ى: {چ چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ    ڍ 

.
)2(

ڌ     ڌ ڎ ڎ}
ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ    ڤ  {ڤ 

.
)3(

ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ}
وج�ء في بع�س الرواي�ت اأّن الم�س���داق الك�مل لهذا الوعد �س���يتحّقق في زمن 

ظهور الإم�م المهدّي | ب�سورة ك�ملة.

اإّن الرواي����ت في الإم�م المهدّي | متواترة من طريق اأهل ال�س���ّنة ف�س���اًل   �

عن ال�س���يعة، ومنه�: »لو لم يبق من الدهر اإّل يوم لبعث اهلل رجاًل من اأهل 

بيتي يملوؤه� عدًل كم� ملئت جورًا«.

ُتعتبر الَغْيَبة من خ�س����ئ�س الإم�م المهدّي | واّلتي ورد الت�أكيد عليه� في   �

)1( كم�ل الدين، ال�سيخ ال�سدوق، �س 485، الب�ب 45 ذكر التوقيع�ت، الحديث 4.

)2( �سورة الأنبي�ء، الآية: 105.

)3( �سورة النور، الآية: 55.
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الرواي�ت، ومن اأ�سرار الَغْيَبة:

الحف����ظ علي���ه من اأي���دي الجب�ب���رة، وانتظ�ر الظ���روف الموؤاتي���ة لنج�ح  اأ �  

مهّمته.

امتح�ن الن��س واختب�رهم. ب � 

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� هل اإّن عدم تحّقق العدالة في الأر�س ناتج عن ق�سور تعاليم 

الأنبياء R ولماذا؟

2� اأذك���ر اآي���ة ت���دّل عل���ى الوع���د الإله���ّي بتحّق���ق العدال���ة، ومتى 

تتحّقق.

3� اأذكر الأ�سرار والحكم من غيبة الإمام |.

4� اأذك���ر روايتي���ن ح���ول وج���ود المه���دّي |، وروايتي���ن ح���ول 

غيبته؟
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أهداف الدرس:

. اأن يتبّين الط�لب حقيقة العتق�د ب�لإم�م المهدي|. 1

 . اأن ي�ستذكر الإج�بة على الت�س�وؤلت المتعّلقة بغيبة الإم�م |. 2
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الدرس التاسع والعشرون

االعتقاد باإلمام المهدي |
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تمهيد:

بعدم���� تقّدم ال���كالم في جملة من اأ�س���رار الغيب���ة ومغزاه�، واأّن له� اأ�س���ب�بً� 

اأوجبته�، واأّن الغيبة لم تكن نتيجة رغبة في البتع�د عن م�س���رح الأحداث، بقدر 

م� ك�نت ب�سبب الن��س اأنف�سهم، اّلذين يجهلون حقيقة الإم�مة ودور الإم�م وب�سبب 

قّلة الن��س���ر لالإم�م | والمح�مي عنه Q بحيث اأ�س���بح معّر�س���ً� للقتل، مع 

العل���م اأنه المع�س���وم الوحي���د المتبّقي الق�در عل���ى القي�م بدور القي����دة الإلهية 

للمجتم���ع، لذل���ك وجب الحف�ظ عليه لئال تخلو الأر�س م���ن حّجة، ف�إّن الأر�س ل 

ت�س���تقّر ول ت�ستمّر من دون الرتب�ط ب�هلل من خالل الحّجة كم� ج�ء في الحديث 

.
)1(

ال�سريف: »لول الحّجة ل�ساخت الأر�س باأهلها«

 اإ�س�فة اإلى اأّن الغيبة تدفع الن��س لالإح�س��س ب�لح�جة اإلى وجود الإم�م نتيجة 

اإدراكهم للنق�س الح��سل ب�سبب غيبته.

فتخلق فيهم دافعً� قوّيً�، لتهيئة الظروف المن��سبة لظهوره المب�رك | ورفع 

الموانع اّلتي تمنع من قي�مه بنه�س���ته الع�لمية اإّل اأّنه � ومع كّل م� تقّدم � ل بّد من 

الإج�بة على بع�س الت�س�وؤلت المث�رة حول الإم�م المهدّي |.

)1( الرواية بم�سمونه� عن بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج57، �س213.
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هل يمكن أن يعيش اإلنسان هذا العمر الطويل؟

الجواب: 

1- اإّن م�س����ألة طول عمر الإن�س����ن لي�ست اأمرًا م�س���تحياًل عقاًل، وب�لت�لي فهي 

اأمر ممكن وكّل اأمر ممكن مقدور هلل تع�لى � كم� مّر في بحث القدرة � ف�إذا 

 � اأن ُيطيل عمر اإن�س�ن ف�إّنه يطول، ق�ل تع�لى:   
)1(

اأراد اهلل تع�لى � وقد اأراد

.
)2(

{ائ   ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ         ۆئ}

2-  لقد تعّر�س القراآن الكريم والرواي�ت ال�سريفة لذكر عدد من الب�سر اّلذين 

اأط����ل اهلل اأعم�رهم، ولقد حكم العقل واتف���ق العقالء على اأّن الوقوع اأدّل 

دلي���ل عل���ى الإمكان فمن اآمن ب�لق���راآن وتدّبره واّطلع على الرواي�ت، وجب 

عليه العتق�د ب�أّن طول العمر قد تحّقق لعدد من الب�سر، منهم:

اأ � النب���ّي ن���وح Q، حيث يقول تع�ل���ى: {ى ى ائ ائ     ەئ ەئ 

.
)3(

وئ  وئ ۇئ  ۇئ       ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}
وهذه الأعوام الطويلة ع��سه� نوح Q يدعو قومه بعد اإر�س�له اإليهم، وع��س 

بعد الطوف�ن مّدة مديدة.

ب � الخ�سر Q: وهو �س�حب النبّي مو�سى Q، اّلذي تحّدث عنه المولى 

ع���ّز وجّل بقوله تع�ل���ى: {ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 

.
)4(

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ}
والخ�س���ر ك�ن حّيً� قبل لق�ئه النبّي مو�سى L وك�ن �س�حب علم جليل، ول 

)1( وقد علمن� اإرادته تع�لى لإط�لة عمر �س�حب الزم�ن | من خالل الرواي�ت المتواترة اّلتي تقّدمت ب�لإ�س�رة اإليه�.

)2( �سورة ي�س، الآية: 82.

)3( �سورة العنكبوت، الآية: 14.

)4( �سورة الكهف، الآية: 65� 66.
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 Q زال حّيً�، و�س���يبقى حّيً� كم� ذكرت جملة من الرواي�ت، وقد عّزى الخ�سر

.
)1(Pبوف�ة النبّي محّمد Q اأهل البيت

وفي رواية عن الإم�م ال�س�����دق Q: »واأّما العبد ال�سالح الخ�سر، فاإّن اهلل 

تب����ارك وتعالى ما طّول عم����ره لنبّوة قّدرها، ول لكتاب ينزله عليه، ول ل�سريعة 

ين�سخ بها �سريعة من كان قبله من الأنبياء، ول لإمامة يلزم عباده القتداء بها، 

ول لطاع����ة يفر�سه����ا له، بل����ى، اإّن اهلل تبارك وتعالى لّم����ا كان في �سابق علمه اأن 

يقّدر من عمر القائم ما يقّدر من عمر الخ�سر، وما قّدر في اأّيام غيبته ما قّدر، 

وعل����م م����ا يكون من اإنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طّول عمر العبد 

ال�سالح من غير �سبب يوجب ذلك اإّل لعّلة ال�ستدلل به على عمر القائم |، 

.
)2(

وليقطع بذلك حّجة المعاندين لئاّل يكون للنا�س على اهلل حّجة«

وبعد هذا البي�ن وم� تقّدم من تواتر الرواي�ت ل يبقى اأم�م ط�لب الحقيقة اإّل 

الإذع�ن لهذه الحقيقة الن��سعة.

لماذا أطال الله عمره الشريف ولم ينّصب إماماً آخر غيره |؟

والجواب:

 1- اأّنه اإذا ق�م دليل قطعّي على اأمر م� وجب العتق�د به والت�س���ليم له، بغ�س 

النظر عن معرفة الإن�س����ن الب�حث عن الحقيقة ب�لأ�س���ب�ب والغ�ي�ت اّلتي 

اأوجبت���ه، واإن ك�ن ه���ذا ل يمنع م���ن مح�ولة البحث لمعرفة تلك الأ�س���ب�ب 

والحكم والغ�ي�ت، على اأن ل يكون اإذع�نه متوّقفً� على معرفته�.

���ة اأّن اأح���د اأرك�ن الإيم�ن هو العتق�د والإيم�ن ب�أم���ور غيبّية ل يتمّكن   وخ��سّ

الإن�س�ن من الطالع عليه� ب�سكل مب��سر، بل تتوّقف على ورود بي�ن �سرعّي فيه�، 

)1( كم�ل الدين، ال�سيخ ال�سدوق، �س 291.

)2( مكي�ل المك�رم، محمد تقي الأ�سفه�ني، ج 1، �س 171.
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. واإّن العتق�د بوجود الإم�م 
)1(

ق�ل تع�ل���ى: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }

المنتظر | اأ�سبح من الغيب نتيجة غيبته، والإيم�ن به من جملة الإيم�ن ب�لغيب 

وهو من �سف�ت المتقين.

 :Q عندم� �ُسئل عن الآية المتقّدمة فق�ل Q وقد اأج�ب الإم�م ال�س�دق

»المّتق���ون �سيع���ة علّي Q والغيب فهو الحّج���ة )الغائب( و�ساهد ذلك قوله 

تعالى: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی       جئ حئ مئ 

.
)3(

»
(2(

ىئ يئ جب حب}
وفي كالم اآخر لالإم�م ال�س����دق Q ح���ول المهدّي |: »يا بن الف�سل اإّن 

هذا الأمر اأمر من اأمر اهلل تعالى و�سّر من �سّر اهلل، وغيب من غيب اهلل، ومتى 

علمن���ا اأّن���ه عّز وجّل حكيم؛ �سّدقنا ب���اأّن اأفعاله كّلها حكمة واإن كان وجهها غير 

.
)4(

منك�سف«

2- لقد تقّدمت الإ�س����رة اإلى اأّن الع�س���مة وهي �س���رط اأ�س�����س لتوّلي من�سب 

الإم�مة لي�س���ت جبرّية، وب�لت�لي ف�إّن الموؤّهلين لمن�سب الإم�مة هم الأئّمة 

الثن� ع�س���ر بعد النبّيP على ح�س���ب الترتيب المعروف، فلو فر�س موت 

الإم�م الث�ني ع�س���ر � والعي�ذ ب�هلل � فهذا يعني ا�س���تح�لة اإق�مة دولة العدل 

ل لتحّمل هذا المن�س���ب  الإلهّي اّلتي وعد اهلل به�، وذلك لعدم وجود الموؤهَّ

.Q وبذلك ينتفي الغر�س من بعثة الأنبي�ء والر�سل

اإ�س����فة اإلى م� ُذك���ر في بداية الدر�س من وجود تراب���ط دائم وعالقة عّلية بين 

وجود المع�سوم - وهو الإن�س�ن الك�مل - وبق�ء الكون، ف�إن لحظة انقط�ع التوا�سل 

)1( �سورة البقرة، الآية: 3.

)2( �سورة يون�س، الآية: 2. 

)3( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 52، �س 125.

)4( م.ن، �س 91.



265

بين الأر�س وال�سم�ء، وبين ع�لم ال�سهود والغيب هي نف�سه� لحظة فن�ء الكون، فك�ن 

ل بّد من بق�ء الإم�م الث�ني ع�س���ر | واإّل ل�س����خت الأر����س ب�أهله� ولنتق�س قوله 

،  ولنتفت الحّجة على الن��س )ويمكن 
)1(

تع�ل���ى: {اإڄ    ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ   }

الرجوع اإلى المطّولت لالطالع على اأ�سب�ب اأخرى لطول عمره ال�سريف(.

متى يتحّقق ظهور اإلمام |؟

الجواب:

1-  بم���� اأّن الغيبة له� اأ�س���ب�ب وللظه���ور غ�ي�ت واأهداف كم���� تقّدم، وعليه ل 

يمك���ن اأن يتحّقق الظهور قبل ارتف�ع الأ�س���ب�ب اّلتي دفعت اإلى غيبة الإم�م 

|، ول بّد من تحّقق الأر�سّية المن��سبة والظروف المو�سوعّية اّلتي ت�سمح 

بتحّقق الهدف، فعندم� ُت�سمن �سالمة الإم�م من خالل اجتم�ع عدد ي�سّكل 

نواة لحركة الإم�م، وهو عدد الم�سلمين في معركة بدر � اأي ثالثم�ية وثالثة 

ع�س���ر � وعندم� يقط���ع معظم الن��س الأم���ل ب�إمك�نّية تحقي���ق العدالة على 

اأيدي الب�س���ر الع�دّيين، فيتو�ّس���لون تحقيق العدالة الإلهّي���ة على يدي رجل 

اإله���ّي، حينئذ تكون الأ�س���ب�ب قد ارتفعت والأر�س���ّية قد تهّي����أت، واأّم� متى 

يح�س���ل هذا؟ فهو اأمر تنح�س���ر معرفت���ه ب�هلل تع�لى، ولذل���ك ورد النهي 

ال�س���ديد، والتكذيب الأكيد على ل�س����ن النب���ّيP والأئّمة Q � لكّل من 

يح�ول توقيت الظهور، فقد ورد في الرواية عن الإم�م الر�س� Q: »لقد 

حّدثني اأبي عن اأبيه عن اآبائه Q اأّن النبّيP قيل له: يا ر�سول اهلل 

مت���ى يخرج القائم م���ن ذرّيتك؟ فقالP: مثله مث���ل ال�ساعة {ىئ ی 

.
)3(

»
(2(

ی   ی    یجئ حئ   مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب}

)1( �سورة الرعد، الآية: 7.

)2( �سورة الأعراف، الآية:187.

)3( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 51، �س 154.
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وورد عن الإم�م ال�س�دق Q: »كذب الوّقاتون، وهلك الم�ستعجلون، ونجا 

 وغيره� من الرواي�ت.
)1(

الم�سّلمون واإلينا ي�سيرون«

2- اإّن اإخف����ء الوقت له اآث�ر اإيج�بّية في دفع الإن�س����ن للعمل وال�س���عي والجّد، 

وتربية نف�سه وتهذيبه�، ليكون موؤّهاًل وح��سرًا عندم� ت�أتيه الدعوة للخروج، 

وي�س���مع النداء � فتبقى بذلك قلوب الموؤمنين م�ست�قة لروؤيته ومهيئة لتقّبل 

دعوته|.

وقد ج�ء في ر�س����لة الإم�م | لل�س���يخ المفيد: »فليعمل كّل امرئ منكم بما 

يقّرب���ه م���ن محّبتنا، ويتجّنب ما ُيدنيه من كراهيتنا و�سخطنا، فاإّن اأمرنا بغتة 

.
)2(

فجاأة حين ل تنفعه توبة ول ُينجيه من عقابنا ندم على حوبة«

هل يوجد عالمات للظهور؟
الج���واب: نعم لقد وردت جملة من الرواي�ت اّلتي ت�س���تعر�س بع�س العالم�ت 

اّلتي ت�سبق خروج الإم�م | اإّل اأّنه ل بّد من الإ�س�رة اإلى:

1� اإّن العالمة هي مجّرد دليل على قرب الظهور، ولي�س���ت �سببً� للظهور بحيث 

يتوّقف عليه�.

2� اإّن العالمة ل تدّل ب�ل�س���رورة على مال�س���قة الظهور له�، فقد تكون عالمة 

على ع�س���ر الظهور ولي�س���ت عالمة لتوقيته، واإن ك�ن يوجد عالم�ت ُت�سير 

اإلى كون الظهور قريبً� جّدًا � كم� �سي�أتي �.

3� اإّن بع�س العالم�ت ب�س���كل ع�ّم وردت على �س���كل رم���وز، ولذلك ُيخطئ من 

يح�ول تطبيقه� ب�سكل ق�طع على حوادث ووق�ئع، فال يفيد هذا التطبيق اإّل 

 .
)3(

ظّنً� {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ }

)1( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 368.

)2( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 53، �س 176.

)3( �سورة النجم، الآية: 28.
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4� يوج���د عالم����ت حتمّية الوقوع، ولكن يوجد اأي�س���ً� عالم�ت غير حتمّية وقد 

يح�سل الَبداء فيه�.

5� اأن ل يتلّه���ى الإن�س����ن ب�لعالم�ت ويقف عنده���� ويغفل عن الأمر المهّم وهو 

ال�س���عي لتهذيب نف�سه وتزكيته� وتهيئته�، ليكون اأهاًل ل�سحبة الإم�م |، 

لأّن ه���ذا اّل���ذي يحت�ج���ه الموؤمن لنف�س���ه، ويطلبه منه اإم�م���ه | وبذلك 

تتحّقق اإحدى فوائد جعل العالم�ت وبي�نه�.

 واإليك بع�س العالمات الواردة ب�سكل اإجمالّي، وهي:

ال�سفيان���ّي  الثالث���ة:  »خ���روج   :Pالنب���ّي ع���ن  ورد  الثالث���ة:  خ���روج    �1

والخرا�سان���ّي واليمان���ّي في �سن���ة واحدة، في �سهر واح���د، في يوم واحد، 

.
)1(

ولي�س فيها من راية اأهدى من راية اليمانّي لأّنه يدعو اإلى الحّق«

الرايات ال�سود: ورد عن النبّيP: »تنزل الرايات ال�سود اّلتي تخرج من    �2

.
)2(

خرا�سان اإلى الكوفة، فاإذا ظهر المهدّي | بعثت اإليه بالبيعة«

قت���ل النف����س الزكي���ة: ورد عن الإم�م ال�س����دق Q: »ولي����س بين قيام    �3

.
)3(

قائم اآل محّمد وبين قتل النف�س الزكية اإّل خم�س ع�سرة ليلة«

الخ�س���ف: ورد ع���ن النب���ّيP: »...يك���ون عن���د ثالث���ة خ�س���وف، خ�س���ف    �4

.
)4(

بالم�سرق، وخ�سف بالمغرب، وخ�سف بجزيرة العرب«

طل���وع ال�سم����س م���ن المغ���رب: ورد ع���ن الإم����م الب�ق���ر Q: »وطل���وع    �5

.
)5(

ال�سم�س من المغرب من المحتوم«

)1( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 52، �س 210.

)2( م.ن، ج 52، �س 217.

)3( الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 445.

)4( معجم اأح�ديث المهدي |، الكوراني، ج 1، �س 311، نقله� من جملة م�س�در.

)5( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 52، �س 289.
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ال�سيح���ة ف���ي ال�سم���اء: ورد ع���ن الإم�م الب�ق���ر Q: »ين���ادي مناد من    �6

ال�سم���اء با�س���م القائم في�سمع من بالم�سرق ومن بالمغرب، ل يبقى راقد 

اإّل ا�ستيق���ظ، ول قائ���م اإّل قع���د، ول قاع���د اإّل ق���ام على رجلي���ه فزعاً من 

.
)1(

ذلك ال�سوت، فرحم اهلل من اعتبر بذلك ال�سوت فاأجاب«

األجواء الفاسدة

 بقيت الإ�س����رة اإلى الأجواء الف��سدة ال�س�ئدة في الأّمة ع�سر الظهور، وذلك 

م���ن خالل الرواية الواردة عن اأمير الموؤمنين Q: »...فاإّن عالمات ذلك: اإذا 

اأم���ات النا����س ال�سالة واأ�ساعوا الأمانة، وا�ستحّلوا الكذب، واأكلوا الربا، واأخذوا 

الّر�س���ا... وباعوا الدين بالدنيا، وا�ستعملوا ال�سفهاء، وقطعوا الأرحام، واتبعوا 

الأه���واء وا�ستخف���وا بالدم���اء، وكان الحلم �سعفاً، والظلم فخ���راً، وكان الأمراء 

فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفاء خونة، والقّراء ف�سقة، وظهرت �سهادات الزور، 

وا�ستعلن الفجور، وقول البهتان والإثم والطغيان... وكان زعيم القوم اأرذلهم، 

ّدق الكاذب واوؤتمن الخائ���ن، واتخذت القيان  واُتق���ي الفاجر مخافة �س���ّره، و�سُ

والمعازف، ولعن اآخر الأّمة اأّولها، وركبت ذوات الفروج ال�سروج، وت�سّبه الن�ساء 

.
)2(

بالرجال، والرجال بالن�ساء...«

خال�صة   الدر�س

� اأُثيرت ت�ساوؤلت عّدة حول غياب الإمام المهدي | منها:

هل ُيمكن اأن يعي�س الإن�سان هذا العمر الطويل؟ والجواب:

1- م�س�ألة طول عمر الإن�س�ن لي�ست من الم�ستحيالت العقلّية، واهلل ق�در على 

كّل �سيء.

)1( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 52، �س 203.

)2(م.ن، ج 52، �س 193.
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2- اإّن طول عمر الإن�س����ن كم� اأّنه ممكن عقاًل هو واقٌع خ�رجً�، كم� في النبّي 

.Qوالخ�سر Qنوح

لماذا اأطال اهلل عمر الإمام المهدي |؟ والجواب:

اإّن���ه ق�م الدليل القطعي على الإم�م المهدي | واإذا لم نعرف اأ�س���ب�ب غيبته 

� فر�س���ً� � ه���ذا ل يدعون���� اإلى الإنك�ر، ف�لإيم����ن ب�لمهدي | هو اأحد م�س����ديق 

الإيم����ن ب�لغيب. ث���ّم اإّن اإق�مة دول الح���قِّ تحت�ج اإلى المع�س���وم فلو فر�س موت 

الإم�م الث�ني ع�سر فهذا يعني ا�ستح�لة اإق�مة دولة الحّق.

متى يتحّقق الظهور؟ والجواب: 

اإّن للظهور اأ�س���ب�به المو�س���وعّية فمتى ح�نت ظهر الإم�م | ب�أمر اهلل تع�لى. 

واأّم� اإخف�ء توقيت ظهوره المب�رك ففيه فوائد منه�: دفع الإن�س����ن الموؤمن للعمل 

وال�سعي وتربية نف�سه لتتهّي�أ لظهوره ال�سريف.

هل يوجد عالمات للظهور؟ والجواب:

نعم وردت رواي�ت ت�س���تعر�س عالم�ت لظهوره ال�س���ريف، ولكن تجدر الإ�س�رة 

اإلى اأّن العالمة دليل على قرب الظهور ولي�س���ت �س���ببً�، ك���م اأّنه� قد تكون عالمة 

ل رموزًا؛  على ع�س���ر الظهور ولي�س���ت عالمة لتوقيت الظهور، ثّم اإّن بع�س���ه� ُي�سكِّ

لذل���ك قد ُيخطئ بع�س الن��س ف���ي تطبيقه�، وعلى الإن�س����ن الموؤمن اأن ل يلتهي 

ب�لعالم�ت عن العمل للتمهيد للظهور المب�رك.

عالم����ت الظه���ور منه� حتمّي ومنه���� غير حتمّي قد يح�س���ل البداء فيه�،   �

ومن العالم�ت: خروج ال�س���في�ني والخرا�س����ني واليم�ني، الراي�ت ال�س���ود 

من خرا�س����ن، قتل النف�س الزكّية، الخ�سف، ال�سيحة من ال�سم�ء، انت�س�ر 

الف�س�د.
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اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1�  ما هي فل�سفة وعمر الإمام المهدي| الطويل؟

2�  ما هو الهدف من اإخفاء �ساعة الظهور؟

3�  عّدد بع�ساً من عالمات الظهور.
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أهداف الدرس:

الدرس الثالثون

المعاد

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأهمّية العتق�د ب�لمع�د. 1 .

اأن يتعّرف اإلى نت�ئج العتق�د ب�لمع�د. 2 .

اأن ي�ستذكر اآية قراآنية عن المع�د. 3 .
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أهمّية معرفة العاقبة
اإّن البحث عن المعاد يتّم �سمن المراحل التالية:

الأولى: اأهمّية العتق�د ب�لمع�د وفيه� يتّم بي�ن ميزة هذا الأ�س���ل العق�ئدّي، 

وت�أثيره المهّم في �سلوك الإن�س�ن واأفع�له الفردّية والجتم�عّية.

حيح  الّثانية: اأهمّية الروح في اإثب�ت المع�د ويتّم من خالله� تو�سيح الّت�سّور ال�سّ

عن المع�د، واّلذي يتوّقف على اإثب�ت وجود الّروح غير المح�سو�سة والخ�لدة 

والعتق�د به�؛ لأّنه� ت�س����ّكل الأ�س������س الأّول لإثب�ت المع�د، فكم� اأّن معرفة 

الوجود تبقى ن�ق�سة من دون العتق�د بوجود اهلل الواحد، فكذلك معرفة 

الإن�س�ن وم�سيره تبقى ن�ق�سة اإن لم يعتقد بوجود الروح الخ�لدة.

الّثالث���ة: ويت���ّم فيه� عر�س بع����س الأدّلة اّلتي يتّم من خالله���� اإثب�ت المع�د 

وم�س�ئله الأ�س��س.

الّرابعة: عر�س اأهّم �سبه�ت المنكرين للمع�د والرّد عليه�.

 وبهذا يكون قد تّم ا�ستعرا�س الخطوات المطلوبة ب�سكل اإجم�لي وقد ج�ء دور 

البحث الّتف�سيلي لتلك الخطوات.
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المرحلة الأولى: أهمّية االعتقاد بالمعاد

اإّن الب�عث والداعي للقي�م ب�لّن�س�ط�ت والأعم�ل الحي�تّية هو اإ�سب�ع الح�ج�ت 

والّرغب�����ت، وتحقيق الأهداف والّطموح�ت، وب�لّت�لي الو�س����ول لل�ّس����ع�دة والكم�ل 

الّنه�ئي. واإّن تقويم الأفع�ل، وكيفّية توجيهه� مرتبط بتحديد الأهداف اّلتي ي�سعى 

بجميع جهوده وط�ق�ته لبلوغه�. ومن هن� ك�ن لمعرفة الهدف الّنه�ئي للحي�ة اّلتي 

يعي�س����ه� دور اأ�س��س في معرفة الطرق والو�س�ئل والأعم�ل اّلتي ل بّد من اختي�ره� 

ومم�ر�س����ته�. وفي الواقع اإّن الع�مل الّرئي�س في تحديد طريقة الحي�ة وم�س����يرته� 

يكمن في روؤية الإن�س�ن ومعرفته بحقيقته وكم�له و�سع�دته. ومن يعتقد اأّن حقيقته 

لي�ست اإّل مجموعة من العن��سر الم�ّدّية، البدنّية والّتف�عالت المعّقدة فيم� بينه�، 

ويرى حي�ته محّددة بهذه الأّي�م القليلة للحي�ة الّدنيوّية، ول يعرف لّذًة اأو �س����ع�دة 

اأو كم�����ًل اآخ����ر وراء هذه المن�فع والمك��س����ب المرتبطة بهذه الحي�ة، ف�إّنه �س����وف 

ينّظم اأعم�له و�سلوكه بم� ي�سبع ح�ج�ته الّدنيوّية ومتطّلب�ت هذا الع�لم، اأّم� اّلذي 

يوؤم����ن ب�أّن حقيقته اأو�س����ع واأبعد من الّظواه����ر الم�ّدّية، ول يرى ف����ي الموت نه�ية 

الحي�����ة، بل يراه منعطفً� ينتقل من خالله من هذا الع�َلم الموؤّقت اإلى ع�َلم خ�لد 

�����لحة و�سيلة للو�س����ول ل�سع�دته وكم�له الأبدّيين، ف�إّنه �سوف  ب�ٍق، واأّن اأعم�له ال�سّ

يخّط����ط ِلنظ�����م حي�ته بطريقة تكون معه����� اأكثر عط�ء واأف�س����ل ت�أثيرًا على حي�ته 

الأبدّية. ومن ج�نب اآخر، ف�إّن المت�عب والم�س�����ئب والبتالءات اّلتي يواجهه� في 

حي�ت����ه الّدنيوّي����ة، ل تثّبط عزيمت����ه، ول تبعث فيه روح الي�أ�����س والقنوط، ول تمنعه 

من موا�س����لة جهده وعزيمته في �س����بيل مم�ر�س����ة وظ�ئفه، وبلوغ ال�ّسع�دة والكم�ل 

الأبدّيين اّلذين يطلبهم� الإن�س�ن بفطرته.

الفردّية،  الحي�ة  في  الإن�س�ن،  معرفة  من  الّنوعين  هذين  ت�أثير  ينح�سر  ول 

الأفراد  مواقف  وفي  الجتم�عية،  الحي�ة  في  وف�عاًل  كبيرًا  ت�أثيرًا  لهم�  اإّن  بل 
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والعق�ب  وب�لّثواب  خ��روّي��ة، 
ُ
الأ ب�لحي�ة  لالعتق�د  ف���إّن  بينهم.  فيم�  وعالق�تهم 

الأبدّيين، دوره المهّم وت�أثيره الب�لغ في رع�ية حقوق الآخرين، والإيث�ر والإح�س�ن 

اإلى المحت�جين والمحرومين. وحين ي�سود المجتمع مثل هذا العتق�د، فال يحت�ج 

كثيرًا اإلى ا�ستخدام القّوة في �سبيل تنفيذ القوانين والأحك�م الع�دلة ومك�فحة 

الّظلم والعتداء على الآخرين. وبطبيعة الح�ل كّلم� اّت�سعت دائرة هذا العتق�د 

بين الّن��س وعّمت، ف�إّن الم�س�كل والخالف�ت �سوف تقّل.

ومن خالل هذه المالحظ�ت، تّت�س���ح لن� اأهمّية م�س����ألة المع�د، وقيمة البحث 

فيه�، بل وحتَّى العتق�د ب�لّتوحيد، اإن لم يكن مقترنً� ب�لعتق�د ب�لمع�د، ل يمكنه 

���حيحة  اأن يوؤّث���ر اأث���ره الك�مل وال�ّس����مل في توجيه الحي����ة الدنيوية الوجهة ال�سّ

���ة الّدين  والمن�س���ودة، ومن هن� ينك�س���ف �س���ّر اهتم�م الأدي�ن ال�ّس���م�وّية � وخ��سّ

الإ�س���المّي المقّد�س � بهذا الأ�س���ل العق�ئدي، و�س���ّر بذل الأنبي�ء R اأق�س���ى 

جهودهم في �سبيل تر�سيخ هذه العقيدة في الّنفو�س وتثبيته�. 

والعتق����د ب�لحي����ة الأخروّي���ة، اإّنم� يك���ون له ت�أثيره ف���ي توجيه ال�ّس���لوك والأفع�ل 

الفردّية والجتم�عّية، فيم� لو تّم الّت�سليم بوجود نوع من عالقة ال�سببّية والم�سببّية بين 

م� يتحّقق في هذا الع�لم من المواقف والأفع�ل، وال�ّسع�دة وال�ّسق�ء في ع�لم الآخرة.

روري � اإ�س�فًة لإثب�ت المع�د والحي�ة الأخروّية � اإثب�ت  وبهذا يظهر اأّنه من ال�سّ

العالق���ة بين الحي�تين )الّدني� والآخرة( وت�أثير الأفع�ل الختي�رّية في ال�ّس���ع�دة 

وال�سق�ء الأبدّيين.

  اهتمام القراآن مب�صاألة املعاد

المالح���ظ اأن اأكثر من ثل���ث الآي�ت القراآنّي���ة، مرتبط ب�لحي����ة الآخرة، وفي 

. وفي مجموعة 
)1(

مجموعة من هذه الآي�ت اأّكد القراآن على لزوم الإيم�ن ب�لآخرة

)1( {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} �سورة البقرة: الآية4. وانظر اأي�سً� �سورتي: لقم�ن: 4. النمل: 3.



276

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي

 .
)2(

. وفي ث�لثة ذكر الّنعم الأبدّية
)1(

اأخرى اأ�س�ر اإلى اآث�ر اإنك�ر المع�د وم�س�عف�ته

. كم� اأّن هن�ك اآي�ت كثيرة 
)3(

وف���ي رابعة تّعر�س القراآن اإلى اأنواع العذاب الأبدّي

خروّية. 
ُ
ذك���رت العالقة بين الأعم�ل الح�س���نة وال�ّس���يئة، مع نت�ئجه� واآث�ره���� الأ

�ست لالإج�بة  وكذلك اأّكدت ب�أ�س����ليب مختلفة اإمك�ن القي�مة بل و�سرورته�، وتعرَّ

ع���ن �س���به�ت المنكرين، وقد بّينت بع�س الآي�ت اأّن ال�ّس���بب ف���ي الكثير من اأنواع 

 .
)4(

ال�سالل والنحراف هو ن�سي�ن اأو اإنك�ر القي�مة ويوم الجزاء

ل اإلى اأّن الق�سم الأكبر من اأح�ديث  ومن خالل الت�أّمل في الآي�ت القراآنّية نتو�سّ

الأنبي����ء R ومن�ظراتهم مع الّن��س ك�ن يدور حول مو�س���وع المع�د، بل يمكن 

القول ب�أّن الجهود اّلتي بذلوه� لإثب�ت هذا الأ�سل ك�نت اأكثر من جهودهم لإثب�ت 

الّتوحيد، وذلك لأّن اأغلب الّن��س ك�نوا يّتخذون موقفً� اأكثر عن�دًا وت�سّددًا من هذا 

الأ�سل. ويمكن اأن ُنلّخ�س ال�سبب في عن�دهم وت�سّددهم في اأمرين:

1- ع�مل م�سترك يتج�ّسد في اإنك�ر كّل اأمر غيبّي وغير مح�سو�س.

2- ع�م����ل مخت�����سّ بمو�س����وع المع�����د، اأي الرغب����ة ب�لتحّل����ل، وع����دم ال�ّس����عور 

ب�لم�س����وؤولّية، وذل����ك لم� ذكرن�ه من اأّن العتق�د ب�لقي�مة والح�س�����ب، ُيعتبر 

دع�م����ة قوّية و�س����لبة لل�س����عور ب�لم�س����وؤولّية، ودافع����ً� قوّيً� لتقّب����ل الكثير من 

)1( {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}�س���ورة الإ�س���راء: 10، واأي�س���ً� ال�س���ور الت�لي���ة: الفرق�ن: 11، و�س���ب�أ: 8، 

والموؤمنون: 74.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ   )2(

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ } �س���ورة الإن�س�ن: 11-21، وانظر 

�سورتي: الرحمن: من الآية 46 اإلى اآخر ال�سورة. الواقعة: 15- 38.

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  {ۋ   )3(

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب } �س���ورة الح�ق���ة: 25- 32، وانظ���ر اأي�س���ً� 
�سورتي: الملك: 6-11، الواقعة: 56-42.

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  {ېئ   )4(

يت جث مث ىث يث حج} �سورة �س: 26، وانظر اأي�س�: �سورة ال�سجدة: 14.
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����وابط على ال�ّس����لوك والأعم�ل، والكّف ع����ن الّظلم والعتداء والف�س�����د  ال�سّ

والمع�س����ية. وب�إنك�ره �س����وف يفتح الّطريق اأم�م تدّفق الّت�سّرف�ت المتحّللة، 

وعب�����دة ال�س����هوات والأن�نّي�ت والنحراف�ت. وقد اأ�س�����ر الق����راآن الكريم اإلى 

هذا الع�مل في قوله: {گ  گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

.
)1(

ں ں     ڻ ڻ  ڻ ڻ  ۀ            ۀ  }
خال�سة القول

م���ن اأجل اأن يتمكن الإن�س����ن م���ن اختي�ر الطريق اّل���ذي يوؤّدي به اإلى �س���ع�دته 

الحقيقّي���ة وكم�له النه�ئّي، يلزم عليه اأن يفّكر. وي�س����أل نف�س���ه: ه���ل تنتهي الحي�ة 

الإن�س����نّية ب�لموت؟ هل توجد هن�ك حي�ة اأخرى بعد هذه الحي�ة؟ هل النتق�ل من 

هذا الع�لم اإلى ع�لم اآخر، ك�ل�ّس���فر من مدينة لأخرى، بحيث يمكنه توفير و�س����ئل 

وم�ستلزم�ت المعي�سة والحي�ة في تلك المدينة؟ هل الحي�ة في هذا الع�لم مقّدمة، 

واأر�سّية لح�سول الم�سّرات والآلم في ذلك الع�لم، فال بّد اأن يعّد العّدة، ويعمل في 

هذا الع�لم، ليح�سل على النتيجة النه�ئّية هن�ك اأم ل وجود لهذه العالقة؟

و�س���ي�أتي الجواب ال�سحيح وب�سكل وا�سح لهذه الأ�سئلة في المرحلة الث�لثة في 

الدرو�س الآتية.

خال�صة   الدر�س

اإّن الإيم����ن ب�لمع����د له اأهمّي���ة كبرى واآث����ر عظيمة على الحي����ة الفردّية   �

والجتم�عّي���ة للن��س، فهو ُي�س���ّير الإن�س����ن اأكث���ر عط�ًء ون�س����طً� وعماًل، 

ف عنه وط�أة الم�س�ئب والبالءات، ويجعل العالقة بين الن��س عالقة  وُيخفِّ

)1( �سورة القي�مة، الآي�ت: 5-3.
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تع����ون ومحّبة واإيث�ر واأخالق، فال ُيحت�ج لتطبيق القوانين ومك�فحة الظلم 

اإلى ا�ستخدام القّوة.

ر اأثره المطلوب اإّل اإذا �سّلمن� بت�أثير اأفع�ل الإن�س�ن في  العتق�د ب�لمع�د ل يوؤثِّ  �

ال�سع�دة وال�سق�ء الأبدّيين، اأي اإذا �سّلمن� ب�لثواب والعق�ب الأخروّيين.

ولأهمّية الإيم�ن ب�لمع�د والثواب والعق�ب ك�ن لالأدي�ن وخ�سو�سً� الإ�سالم   �

الهتم�م الب�رز في هذه الم�س�ألة، لذا نرى اأّن اأكثر من ثلث الآي�ت القراآنية 

مرتبط ب�لحي�ة الآخرة.

ومن هذه الآيات:

.
)1(

{ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

.
)2(

{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

� من اأ�سباب اإنكار الكافرين للمعاد:

1� اإنك�ر كّل اأمر غيبّي وغير مح�سو�س.

2 � الرغبة في التحلُّل من الواجب�ت والنغم��س ب�ل�سهوات.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� تح���ّدث باخت�س���ار ع���ن اأهمّي���ة العتق���اد بالمع���اد، واأثره على 

الإن�سان.

2� اأذكر العاملين الأ�سا�سين لإنكار المعاد.

3� اأذكر اآية قراآنية تتحّدث عن المعاد.

)1( �سورة البقرة، الآية: 4.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية: 10.
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أهداف الدرس:

اأن يتبّين الط�لب عالقة الروح ب�لمع�د. 1 .

اأن ي�ستذكر الدليل العقلي على تجّرد الروح. 2 .

اأن ي�ستذكر الدليل القراآني على تجّرد الروح. 3 .

الدرس الواحد والثالثون

المعاد والروح
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المرحلة الّثانية: المعاد وعالقته بالروح وتجرّدها

لقد اأثبت العلم اأّن بدن الإن�س�ن والحيوان موؤّلف من مجموعة خالي� واأّن خالي�ه 

في تحّول وتبّدل دائمين، وهي لي�ست واحدة ول ث�بتة منذ الولدة حّتى الوف�ة، بل 

.
)1(

اإّن الخالي� تتبّدل بتم�مه� ب�سكل تدريجّي مّرة كّل �سبع �سنوات تقريبً�

ف�لبدن اليوم هو غيره ب�لك�مل قبل اأو بعد �سبع �سنوات، وفي نف�س الوقت يجد 

الإن�س�ن نف�سه واحدًا ل يتغّير طوال حي�ته، وهذا يك�سف عن اأّن منبع وحدته لي�س 

ه���و البدن اإذ هو متغّير ح�س���ب الفر�س، وعليه يجب اأن يوجد وراء بدن الإن�س����ن 

حقيقة اأخرى ث�بتة ل تتغّير منذ الّطفولة اإلى ال�ّس���ب�ب، ف�لكهولة، ف�ل�ّس���يخوخة، 

وهذه الحقيقة المجّردة هي المعّبر عنه� ب�لّروح، وعند الفال�س���فة ب�لّنف�س، وهي 

موج���ود ق�بل لال�س���تقالل عن الب���دن، واإليه� ي�س���ند الإن�س����ن كّل اأفع�له وفي كّل 

الأزمنة فيقول: اأن� فعلت كذا حين كنت طفاًل، واأن� فعلت كذا في مرحلة ال�ّسب�ب 

وهكذا.

وب�إثب�ت الّروح وتجّرده� ع���ن الم�ّدة، ُيمكن حينئذ البحث حول المع�د واإثب�ته؛ 

)1( وقيل: اإّن خالي� الدم�غ ل تتبّدل وهذا ل يوؤّثر على ال�س���تدلل، وحّتى لو ن�ق�س بع�س بعدد ال�س���نين، ف�إّن العدد ل يوؤّثر على 

ال�ستدلل اأي�سً� ط�لم� اأّن اأ�سل التبّدل من الم�سّلم�ت الطبّية. 
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لأّنه بذلك يمكن القول )اإّن ال�سخ�س الُمع�د � اأي: ال�سخ�س اّلذي ترّد له الحي�ة بعد 

الموت � هو نف�سه اّلذي ك�ن في الدني�(؛  لأّن البدن يتال�سى ولكن الّروح، واّلتي به� 

وحدة الإن�س����ن ب�قية، وبه� ترتبط �سخ�س���ّية الإن�س�ن واإن�س�نّيته، وحينم� تتعّلق من 

جديد ب�لبدن يحتفظ ال�س���خ�س بوحدته كم� هو الح�ل قبل الموت، ول يوؤّدي تبّدل 

مواّد البدن اإلى تعّدد ال�سخ�س.

 وب�س���بب اأهمّية تجّرد الّروح ف���ي اإثب�ت المع�د، ينبغي ا�س���تعرا�س بع�س الأدّلة 

العقلّية والّنقلّية على تجّرده�.

  الروح والبدن

قب���ل الحدي���ث عن تجّرد ال���روح والأدّلة على ه���ذا، ل بّد من اإثب����ت اأّن الروح 

موجود اآخر غير البدن. ولتو�س���يح هذا الأمر ل بّد من تقديم مقّدمة تقع �س���من 

نقطتين:

1- ل ي�سّك اأحدن� اأّنه ي�س�هد لون جلده و�سكل بدنه ب�أّم عينه، ويتح�ّس�س خ�سونة 

اأع�س����ئه ونعومته� بح��ّس���ة الّلم�س، ول يمكن الّتعرف على داخل البدن اإّل 

ب�سورة غير مب��سرة. هذا اإ�س�فة اإلى اأّن الخوف والحّب والبغ�س، والغ�سب 

والإرادة والتفكير، ُيدركه� الإن�س����ن بدون احتي�ج للحوا�س، وكذلك يتعّرف 

على ال� )اأن�( اّلذي يملك هذه الإح�س��س�ت والم�س�عر والعواطف والح�لت 

النف�سّية بدون ا�ستخدام الحوا�س.

اإذًا ف�لإن�س����ن يمل���ك نوعين م���ن الإدراك: اأحدهم� يحت�ج في���ه اإلى الحوا�س، 

والث�ني: ل يحت�ج فيه اإلى الحوا�س وهذا وا�سح.

2- م���ع مالحظ���ة اإم���ك�ن تعّر�س الم���درك�ت الح�س���ّية للخط����أ، اإذ قد ُتخطئ 

الحوا�س كم� هو الح�ل فيمن يرى ال�ّس���راب؛ ف�إّنه يراه م�ًء مع اأّنه اإذا ج�ءه 
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لم يجده �سيئً�، فمن الممكن ح�سول الخط�أ في الّنوع الأّول من المدرك�ت، 

خالف���ً� للّنوع الّث�ني، فهي مع�رف ل مج�ل فيه� للخط�أ وال�س���تب�ه وال�س���ّك 

والّترّدد، فيمكن للمرء اأن ي�سّك في لون جلده، واأنه هل �سّخ�سه كم� هو في 

الواق���ع فعاًل اأم ل، ولكن ل يمكن لأحد اأن ي�س���ّك، ف���ي اأّنه هل فّكر اأم ل، اأو 

اأراد �سيئً� اأم ل، اأو �سكَّ اأم ل؟!

���ط  وهذا م� يعّبر عنه ب�لعلم الح�س���ورّي وهو يتعّلق مب��س���رة ب�لواقع بال تو�سُّ

ال�سورة؛ ولذلك ل يقبل الخط�أ، واأّم� العلم الح�سولّي، فبم� اأّنه يح�سل بوا�سطة 

.
)1(

ال�سورة الإدراكّية، فهو يقبل ال�سّك والترّدد ذاتً�

ومعن���ى ذل���ك، اأّن اأكثر علوم الإن�س����ن ر�س���وخً� وق���ّوة هي العلوم الح�س���ورّية 

والمدرك�ت ال�ّس���هودّية اّلتي ت�س���مل علم النف�س بنف�س���ه� والإح�س��س�ت والم�س�عر 

والعواطف والح�لت الّنف�سّية الأخرى. ومن هن�، ف�إّن ال� )اأن�( المدرك، المفّكر، 

المريد، ل يقبل ال�ّسّك والّترّدد اأبدًا، وكذلك وجود ح�لت الخوف والحّب والغ�سب 

والتفكير والإرادة، ل يقبل الّترّدد.

ومن هنا يبرز هذا ال�سوؤال: هل هذا ال� )اأن�( هو البدن الم�دّي والمح�سو�س؟ 

وه���ل اإّن هذه الح�لت النف�س���ية بدوره� من اأعرا�س الب���دن، اأم اإن وجوده� غير 

وج���ود البدن، واإن ك�ن لل� )اأن�( عالقة وثيق���ة وقوّية ب�لبدن، اإذ اإّن ال� )اأن�( يقوم 

ب�لكثير من اأعم�له ون�س����ط�ته بوا�س���طة البدن، وكم� يوؤّثر ب�لب���دن، ف�إّنه يت�أّثر به 

اأي�سً�؟ والجواب ي�أتي �سمن العن�وين الآتية.

الّدليل العقلي على تجّرد الّروح:

1- اإّنن� ندرك ال� )اأن�( ب�لعلم الح�س���ورّي، واأّم���� البدن فال بدَّ من اأن نتعّرف 

عليه بمعونة الحوا�ّس، اإذن ف�ل� )اأن�( -اأي النف�س والّروح- غير البدن.

 )1( راجع: المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة، ال�سيخ اليزدي، الجزء الأّول، الدر�س الث�لث ع�سر )بت�سّرف(.
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2- اإّن ال� )اأن�( موجود يبقى مح�فظً� خالل ع�سرات ال�ّسنين على و�سف الوحدة 

ال�ّسخ�س���ّية الحقيقّية، وندرك هذه الوحدة ال�ّسخ�س���ّية ب�لعلم الح�سورّي 

اّل���ذي ل يقبل الخط�أ ول ال�س���ّك، واأّم� اأجزاء البدن، ف�إّنه���� تتعّر�س للّتغير 

والّتبديل، مّرات عديدة، ول يوجد اأّي مالك للوحدة الحقيقّية بين اأجزائه 

ال�ّس�بقة والاّلحقة.

3- اإّن ال���� )اأن�( موجود ب�س���يط ل يقبل الّتجزئة والّتق�س���يم، ف���ال يمكن مثاًل 

تق�سيمه اإلى ن�سفين، بينم� اأع�س�ء البدن متعّددة وق�بلة للّتق�سيم.

4- المالح���ظ اأّن جميع الح�لت الّنف�س���ّية ك�لإح�س�����س والإرادة وغيرهم�، ل 

ة الأ�سلّية والّرئي�سة للم�ّدّي�ت، اأي: المتداد والق�بلّية للّتق�سيم؛  تملك الخ��سّ

لذلك ل يمكن اعتب�ر هذه الأمور غير الم�ّدّية من اأعرا�س الم�ّدة )البدن(، 

 .
)1(

اإذًا ل بدَّ من اأن يكون مو�سوع هذه الأعرا�س جوهرًا غير م�ّدي

الدليل القراآني على تجّرد الّروح:

يوؤّك���د القراآن الكري���م على وجود الّروح الإن�س����نّية، وهذه الحقيق���ة القراآنّية 

د، فهي الّروح اّلتي تن�س���ب هلل تع�لى، ل�س���ّدة �س���رفه�  مّم� ل تقبل ال�س���ّك والتردُّ

 كم� يقول الق���راآن الكريم في كيفّية خلق الإن�س����ن: {ۈ ٴۇ   ۋ  
)2(

و�س���مّوه�

.
)3(

ۋ}
ولي�س المراد � والعي�ذ ب�هلل � انف�س����ل �س���يء من ذات اهلل وانتق�له لالإن�س�ن. 

 اإ�س����رة 
)4(

وفي الحديث عن خلق اآدم Q يقول تع�لى: {وئ وئ ۇئ  ۇئ}

)1( المنه���ج الجديد في تعليم الفل�س���فة، ال�س���يخ اليزدي، الج���زء الث�ني، الدر�س الراب���ع والأربعون، والت��س���ع والأربعون. غير 

م�ّدي:اأي مجّردًا من الم�ّدة ولذلك اأطلق على الروح اأّنه� موجود مجّرد.

)2( الك�في، ال�سيخ الكليني،  ج 1، �س 134.

)3( �سورة ال�سجدة، الآية: 9.

)4( �سورة الحجر، الآية: 29، و�سورة �س، الآية: 72.
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اإلى خلق اآدم Q، حيث خلق البدن من تراب، والروح ن�سبه� تع�لى اإلى ذاته. 

ه واأعرا�سه، واأّنه�  وكذلك ُي�ستف�د من اآي�ت اأخرى اأّن الّروح غير البدن وخوا�سّ

تمتل���ك ق�بلّية البق�ء بدون الب���دن، ومن هذه الآي�ت م� ينقله القراآن على ل�س����ن 

.اأي 
)1(

ىئ} {ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  الكّف����ر: 

اإذا تفّرقت اأجزاء اأبدانن� في الّتراب.

 وُيجيبهم الق���راآن الكريم بقوله: {ی ی   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

.
)2(

جب حب}
اإذن فِم���الك هوّية الإن�س����ن وحقيقته ه���ي روحه، اّلتي يقب�س���ه� ملك الموت، 

واّلتي تظّل ب�قية، ولي�س اأجزاء البدن اّلتي تتال�سى وتتفّرق في الأر�س.

وفي مو�س���ع اآخ���ر يق���ول تع�ل���ى: {ٹ ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ  ڤ 

چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
.

)3(

چ}
وف���ي موت الّظ�لمي���ن يقول تع�ل���ى: {ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ     ۈ 

.
)4(

نُف�َسُكُم }
َ
ۈ ٴۇ ۋ�أ

ويفه���م من هذه الآي����ت واآي�ت اأخرى اأّن نف�س كّل امرئ تتحّدد بذلك ال�ّس���يء 

اّلذي يقب�سه ملك الموت اأو المالئكة الموّكلون بقب�س الأرواح، واأّن انعدام البدن 

ل ت�أثير له على بق�ء الّروح ووحدة الإن�س�ن ال�ّسخ�سّية.

)1( �سورة ال�سجدة، الآية: 10.

)2( �سورة ال�سجدة، الآية: 11.

)3( �سورة الزمر، الآية: 42.

)4( �سورة الأنع�م، الآية: 93.
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 ونتيجة ذلك كّله اأمور ثالثة:

1- اإّنه يوجد في الإن�س�ن �سيء ُيدعى ب�لّروح.

2-  الّروح الإن�س�نّية ق�بلة للبق�ء وال�ستقالل عن البدن، ولي�ست هي من قبيل 

ور الم�ّدّية اّلتي تنعدم حين يتال�سى المحّل. الأعرا�س وال�سّ

3- اإّن هوّية كلِّ امرئ مرتبطة بروحه، وبعب�رة اأخرى: اإّن حقيقة كّل اإن�س�ن هي روحه، 

اأّم� البدن ف�إّنه يقوم بدور الآلة ب�لّن�س���بة للّروح واإّل لم� ا�ستط�عت اأن تتخّلى عنه 

وتتعّلق به من جديد.

خال�صة   الدر�س

ل ِمالك وحدة الإن�س����ن هي ال���روح المج���ّردة الث�بتة ل البدن  اإّن م���� ُي�س���كِّ  �

���ر، وب�إثب�ت ال���روح وتجّرده� وبق�ئه� ُيمكن البحث ف���ي المع�د؛ لأّن  المتغيِّ

ال�سخ�س الُمع�د هو نف�سه الذي ك�ن في الدني� ب�عتب�ر وحدة روحه وبق�ئه� 

وتجّرده� واإن تال�سى بدنه.

اإّن الروح موجود اآخر غير البدن، وذلك يظهر من خالل:  �

1- اأّن م���درك�ت البدن بح�جة اإلى الحوا�س، بخالف مدرك�ت الروح ل تحت�ج 

للحوا�س.

2- المدرك�ت الح�س���ّية � ح�س���ولّية تتعّر�س للخط�أ، بخ���الف مدرك�ت الروح � 

الح�سورّية � ف�إّنه� ل تتعّر�س للخط�أ.

� من الأّدلة العقلّية على تجّرد الروح.

1 � اإّن م���درك�ت الروح � الأن� � ح�س���ورّية، اأّم� مدرك�ت البدن ح�س���ولّية تحت�ج 

اإلى الحوا�س.
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2 � اإّن الروح � الأن� � ث�بت ُيح�فظ على وحدته ال�سخ�س���ية وُندرك ذلك ب�لعلم 

الح�سوري، بخالف البدن المتغّير ب�لوجدان.

3 � اإّن ال���روح � الأن���� � موج���ود ب�س���يط ل يقب���ل التجزئ���ة والتق�س���يم بخ���الف 

الأع�س�ء.

كثيرة هي الأّدلة القراآنّية على وجود الروح، منه�:  �

.
)1(

{ ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  {وئ 

.
)2(

{وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1�  تحّدث حول مالك الوحدة في الإن�سان.

2� ما هي الأدّلة العقلّية على تجّرد الّروح؟

3� اأذكر اآيتين تتحّدثان عن الّروح.

4� ما هي النتيجة اّلتي ت�ستخل�س من الأدّلة العقلّية والقراآنّية 

على وجود الّروح؟

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 85.

)2( �سورة الحجر، الآية: 29.
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أهداف الدرس:

اأن ي�ستذكر الط�لب بره�ن الحكمة على اإثب�ت المع�د. 1 .

اأن ي�ستذكر بره�ن العدالة على اإثب�ت المع�د. 2 .

أدّلة المعاد

الدرس الثاني و الثالثون
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المرحلة الثالّثة: إثبات المعاد

اإّن العتق�د ب�لمع�د، واإحي�ء الّن��س جميعً� في ع�لم الآخرة، من اأهّم الأ�سول 

العق�ئدّي���ة في جميع الأدي�ن ال�ّس���م�وّية. وقد اأّكد الأنبي����ء R كثيرًا على هذا 

الأ�س���ل، وتحّملوا الكثير من المت�عب والّتحدي�ت في �س���بيل تر�سيخ هذه العقيدة 

ف���ي الّنفو�س وتثبيته�. وقد اعتبر الق���راآن الكريم العتق�د ب�لمع����د ِعْدًل وقرينً� 

لالعتق����د ب�لّتوحي���د؛ ولذل���ك جمع وفي م� يتج�وز الع�س���رين اآي���ة كلم�ت )اهلل( 

و)اليوم الآخر(، اأحدهم� في �سي�ق الآخر، )اإ�س�فة اإلى اأّن القراآن الكريم تحّدث 

عن �سوؤون الآخرة واأحواله� في اأكثر من األفي اآية في �سوره المختلفة(.

وق���د ت���ّم الّتعّر�س في بداي���ة هذا الف�س���ل لأهمّية البحث ف���ي معرفة الع�قبة 

والم�سير، واّت�سح ب�أّن الت�سّور ال�سحيح للمع�د يبتني على العتراف بموجود اآخر 

غير البدن به تتحّقق هوّية كّل اإن�س����ن وحقيقته ل ب�لبدن الم�ّدي. وهذا الموجود 

هو الروح، واأّنه� �س���تبقى بعد الموت حّتى يمكن القول: ب�أّن ذلك ال�ّس���خ�س اّلذي 

م����ت في الّدني� هو اّلذي رّدت له الحي����ة في ع�لم الآخرة مّرة اأخرى. وبعد ذلك 

ج���رى البحث في اإثب�ت هذه الّروح عن طري���ق العقل والوحي. كّل ذلك، من اأجل 

تمهيد الّطريق لدرا�س���ة البحوث الّرئي�سة والأ�سلّية حول الحي�ة الأبدّية لالإن�س�ن، 
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والآن ح�ن الوقت للبحث في اإثب�ت هذا الأ�سل العق�ئدّي المهّم.

وكم� تّم اإثب�ت م�س�ألة الّروح من خالل طريقي العقل والنقل، ف�إّن هذه الم�س�ألة 

اأي�سً� يمكن اإثب�ته� من خالل هذين الّطريقين.

األدلّة العقلّية:

1- برهان الحكمة

لق���د خل���ق اهلل تع�لى الك���ون وم� فيه لك���ي تتوّف���ر الأر�س���ّية المالئمة لخلق 

الإن�س����ن � وهو اأكمل الموجودات � والإن�س�ن مرّكب من بدن ف�ٍن، ومن روح ق�بلة 

للبق����ء، ويمكنه الح�س���ول على الكم����لت الأبدّية الخ�ل���دة المرتبطة ب�لّروح، 

تل���ك الكم�لت اّلت���ي ل يمك���ن مق�رنته� ب�لكم����لت الم�ّدّية من حي���ث الّدرجة 

والقيمة الوجودّية، بل تتفّوق عليه�، ف�إذا انح�س���رت حي�ة الإن�س�ن بهذه الحي�ة 

الّدنيوّي���ة، ف����إّن ذلك ل يتالئ���م مع الحكم���ة الإلهّية بل ين�فيه���� ويلزمه العبث، 

���ة مع مالحظة اقتران الحي�ة الّدنيوّية ب�لمت�عب والم�س����ّق والم�س�عب  وخ��سّ

الكثي���رة، ول يمكن الح�س���ول على لّذة غ�لبً� بدون مع�ن�ة وم�س���ّقة وتعب بحيث 

���ل الإن�س����ن لهذه النتيجة: وهي اأن الح�س���ول على تلك الّلّذات ال�س���ئيلة ل  َتَو�سّ

ي�س����وي �سيئً� مق�رنة مع المت�عب والم�س����عب اّلتي يتحّمله� الإن�س�ن في �سبيل 

الح�س���ول عليه�. اإ�س�فًة اإلى اأّنه لول وجود يوم القي�مة � اأي المع�د � لك�ن وجود 

غري���زة حّب  البق�ء والخلود اّلتي اأودعه� الخ�لق في فطرة الإن�س����ن، عبثً� وبال 

ف�ئدة، اإذ كيف يتالءم اإيج�د مثل هذه الغريزة مع القول ب�أّن م�س���ير الإن�س����ن 

هو الفن�ء    والتال�س���ي.

اإذًا، فوج���ود هذا الميل الفطرّي للبق�ء اإّنم� يتالءم مع الحكمة الإلهّية فيم� لو 

وجدت حي�ة اأخرى غير هذه الحي�ة المحكوم عليه� ب�لموت والفن�ء.
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والحا�سل، من خالل �سّم اإحدى ه�تين المقّدمتين اإلى الأخرى � اأي: الحكمة 

ل اإلى هذه النتيجة وهي: اأّنه ل بدَّ  الإلهّية واإمك�ن الحي�ة الأبدّية لالإن�س����ن � نتو�سّ

من وجود حي�ة اأخرى لالإن�س����ن وراء هذه الحي�ة الّدنيوّية المحدودة الق�س���يرة، 

حّتى ل يتن�فى وجوده مع الحكمة الإلهّية.

ويّت�سح اأي�سً� اأّن الحي�ة الأبدّية لالإن�س�ن ل بدَّ له� من نظ�م اآخر، مغ�ير لنظ�م 

الحي����ة الّدنيوّي���ة الم�س���تلزمة للمت�عب الكثي���رة، واإّل ف�إّن ا�س���تمرار هذه الحي�ة 

الّدنيوّي���ة بكّل م�س���تلزم�ته� ومت�عبه����، حّتى لو ك�نت موؤّب���دة خ�لدة ل يتالءم مع 

الحكمة الإلهّية.

2- برهان العدالة

اأو  الح�سنة  الأعم�ل  ومم�ر�سة  اختي�ر  في  الع�لم  هذا  في  اأحرار  الّن��س  اإّن 

ال�سّيئة. فمن ج�نب نالحظ بع�س الأفراد يق�سون اأعم�رهم كّله� في عب�دة اهلل 

 � يرتكبون  والمجرمين  الأ�سرار  بع�س  نالحظ  اآخر،  ج�نب  ومن  عب�ده  وخدمة 

واأفظع  الّظلم  اأنواع  اأب�سع   � ال�ّسيط�نّية  واأطم�عهم  لنزواتهم  الو�سول  اأجل  من 

األوان الّذنوب، بل اإّن الهدف من خلق الإن�س�ن في هذا الع�لم، وتجهيزه ب�أنواع 

والّنقلّية  العقلّية  المع�رف  وب�أنواع  والختي�ر،  الإرادة  وبقّوة  المت�س�ّدة،  الميول 

وتوفير الأجواء والّظروف لالأفع�ل المختلفة، وجعله على مفترق طريقين، الحّق 

لالختب�رات  معر�سً�  يكون  اأن  كّله  ذلك  من  الهدف  وال�ّسر،  والخير  والب�طل، 

اإلى  ي�سل  واختي�ره، حّتى  ب�إرادته  تك�مله  م�سير  وليخت�ر  العديدة،  والبتالءات 

الّدنيوّية  الحي�ة  اإّن  الواقع  وفي  عق�به�.  اأو  وثوابه�  الختي�رّية،  اأفع�له  نت�ئج 

في  حّتى  الإن�س�نّية،  لهوّيته  وبن�ء  واختب�ر،  ابتالء  دار  لالإن�س�ن  جعلت  بك�مله� 

ومم�ر�سة  والّتكليف  المتح�ن  هذا  من  ُيعفى  ل  وعمره،  حي�ته  لحظ�ت  اأواخر 

وظ�ئفه المقدورة له.
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ولكّنن� نرى اأّن كاًل من الأخي�ر والأ�س����رار ل ي�س����لون في هذه الّدني� اإلى الّثواب 

والعق�ب المالئم لأعم�لهم، بل اإّنن� نرى الكثير من الأ�سرار والمجرمين يح�سلون 

اأكثر من غيرهم على الّنعم والملّذات. اإ�س�����فة اإلى اأّن الحي�ة الّدنيوّية ل ت�ستوعب 

الّثواب اأو العق�ب على الكثير من الأعم�ل والّت�سرف�ت. فمثاًل: ذلك المجرم اّلذي 

قتل اآلف الأبري�ء ل يمكن القت�س��س منه في هذه الّدني� اإّل مّرة واحدة وبطبيعة 

الح�ل �س����وف تبقى الكثير من جرائمه بدون عق�ب، مع اأن مقت�س����ى العدل الإلهّي 

اأن يتحّمل حّتى من ارتكب اأقّل الأعم�ل الح�سنة اأو ال�سّيئة نت�ئجه� وجزائه�.

اإذًا فكم���� اأّن ه���ذا الع�ل���م دار اختب�ر وتكلي���ف، فال بدَّ من وج���ود ع�لم اآخر، 

ُيعتبر دار ثواب وعق�ب، وظهور نت�ئج الأعم�ل فيه، لي�س���ل كّل فرد اإلى م� يتالئم 

.
)1(

واأعم�له، لتتج�ّسد العدالة الإلهّية عملّيً� بذلك!

ومن خالل ذلك يّت�س���ح اأي�س���ً� ب�أّن ع�ل���م الآخرة لي�س ع�لم اختي����ر الّطريق 

اأو مم�ر�س���ة الّتك�ليف، بل هو ع�لم ح�س���د النت�ئج كم� ورد في الحديث: »الّدنيا 

مزرعة الآخرة«.

خال�صة  الدر�س

ـ من الأدّلة العقلية على المعاد:

1� برهان الحكمة

اإّن ل���كلِّ مخل���وق كم�ل���ه الالئق به � ح�س���ب حكمة اهلل تع�لى � فكم����ل الحيوان 

والنب����ت غيره في الإن�س����ن. ف�لنب�ت مثاًل لي�س له� مع����د لأّنه� اأخذت كم�له� في 

الدني����، بخالف الإن�س����ن ف�إّن كم�له الّت�م ل يظهر في الدني����، لأّنه� مك�ن نق�س 

)1( م���ع مالحظ���ة اأن العدالة في الواقع من م�س����ديق الحكمة، فيمك���ن اأن نعتبر هذا البره�ن من اأنواع الإ�س���تدلل عن طريق 

الحكمة الإلهية.
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وم�س����ق واأق�س����ه� كم����لت م�ّدّية، وفي المع�د ت�س���ل روح الإن�س����ن الب�قية اإلى 

كم�له� وا�ستعداداته�؛ فلو ك�ن هن�ك فن�ء لك�ن خلق الروح عبثً�.

2 � برهان العدالة:

اإذا ثب���ت اأّن خلق الإن�س����ن لي�س عبث���ً� ولعبً� بل هو في م���ك�ن اختب�ر وامتح�ن 

اإن اأح�س���ن فله ثوابه واإن اأ�س����ء فله عق�به؛ اإذ اإّن العدل الإلهي يوجب اأن ل يع�مل 

المح�سنون والم�سيئون في مق�م الجزاء على �سكل واحد، ومن ج�نب اآخر ل ُيمكن 

تحّقق العدالة الك�ملة ب�لن�سبة اإلى الثواب والعق�ب في الحي�ة الدنيوّية، فكم من 

مح�س���ن لم ُيالق ثوابً� في هذه الدني� بل بع�س المح�سنين عوقبوا من مجتمعهم، 

وكم من ظ�لم وم�سيء لم ُيالق عق�بً� بل لقى تكريمً�، اإذًا: ل بّد من محكمة اإلهّية 

ق العدالة. ع�دلة في المع�د ُتحقِّ

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� كيف يمكن اإثبات المعاد من خالل الحكمة الإلهّية؟

2� كيف يمكن اإثبات المعاد من خالل العدالة الإلهّية؟

3� ه���ل يّتح���د نظ���ام عال���م الآخ���رة م���ع نظ���ام الحي���اة الّدني���ا، 

ولماذا؟
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أهداف الدرس:

اأن يجيب الط�لب على �سبهة اإع�دة المعدوم. 1 .

اأن يجيب على �سبهة عدم ق�بلية البدن للحي�ة الجديدة. 2 .

اأن يجيب على �سبهة تحّلل الأبدان في التراب. 3 .

الدرس الثالث والثالثون

شبهات وردود
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المرحلة الرابعة: الرّد على شبهات المنكرين للمعاد

هن�ك جملة من ال�س���به�ت اّلتي تم�ّس���ك به� المنكرون للمع����د قديمً� وحديثً�، 

جيب عليه� في علم الكالم، ومعظم الإج�ب�ت والردود ا�ستفيدت من القراآن 
ُ
وقد اأ

الكري���م اّلذي ت�س���ّدى لإثب����ت المع�د والرّد عل���ى المنكرين له، و�س���يّتم في هذا 

الدر�س عر�س اأهّم ال�ّسبه�ت مع الرّد عليه�.

1 ـ �سبهة اإعادة المعدوم

اأولئك اّلذين ك�نوا يقولون: كيف  اأّن القراآن الكريم اأج�ب  اإلى  اأ�سرن� �س�بقً� 

يحيى الإن�س�ن من جديد بعد اأن ي�سمحّل ويتال�سى بدنه؟ بم� مف�ده: اأّن هوّيتكم 

ق�ئمة بروحكم، ل ب�أع�س�ء بدنكم اّلذي يتفّرق في الأر�س. ق�ل تع�لى: {ائ 

ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ    ىئ ىئ ی ی   
.

)1(

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب}
وُيمكن اأن يكون الدافع لإنك�ر الكّف�ر المع�د هو تلك ال�سبهة اّلتي يعّبر عنه� في 

الفل�س���فة ب� )ا�ستح�لة اإع�دة المعدوم(، اأي: اإّن هوؤلء ك�نوا يعتقدون ب�أّن الإن�س�ن 

)1( �سورة ال�سجدة: الآيت�ن11-10.
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ه���و ه���ذا البدن الم�ّدّي اّلذي يتال�س���ى وينعدم ب�لم���وت، واإذا ُرّدت له الحي�ة من 

جديد بعد الموت، فهو اإن�س����ن اآخر، �سبيه ب�لأّول اإذ اإن اإع�دة المعدوم اأمر مح�ل 

وممتنع.

ويّت�س���ح الجواب عن هذه ال�س���بهة من القراآن الكريم، واأّن الهوية ال�ّسخ�سّية 

ل���كّل اإن�س����ن وحقيقته متمّثلة بروح���ه، وبعب�رة اأخرى: اإّن المع����د لي�س من اإع�دة 

)المع���دوم(، ب���ل عودة )ال���روح الموج���ودة( اإلى الب���دن. فنف�س الّدلي���ل العقلي 

ل رّدًا على هذه ال�سبهة. والقراآني المثبت لوجود الروح ُي�سكِّ

2 ـ �سبهة عدم قابلّية البدن للحياة الجديدة

ال�ّس���بهة ال�ّس����بقة ك�نت مرتبطة ب�لإم���ك�ن الّذاتّي للمع�د، اأّم� هذه ال�ّس���بهة 

فه���ي ن�ظرة لإمك�نه الوقوعّي، بمعنى: اأّن عودة الّروح للبدن واإن لم تكن مح�ًل 

عق���اًل، ول يل���زم التن�ق����س من افترا�س���ه�، ولكن وق���وع العودة فع���اًل وخ�رجً� 

م�س���روط بق�بلّية البدن، ونحن نرى اأّن ح�س���ول الحي�ة منوط ب�سروط واأ�سب�ب 

���ة، ل ب���دَّ م���ن توّفره� تدريجّي���ً�، فمثاًل: ل بدَّ م���ن اأن ت�س���تقّر الّنطفة في  خ��سّ

الّرحم، ول بدَّ اأي�س���ً� من توّفر �سروط من��س���بة لنمّوه� وتك�مله�، لت�سبح جنينً� 

متك�م���اًل ب�لّتدريج، ولتكون ب�س���ورة اإن�س����ن، ولكّن البدن اّلذي يتال�س���ى يفقد 

ق�بلّيته وا�س���تعداده للحي�ة.

الوحيد،  الّنظ�م  هو  لي�س  الّدني�،  ع�لم  في  الم�سهود  الّنظ�م  اإّن  وال��ج��واب: 

اأ�سب�بً� وعلاًل  اّلتي نتعّرف عليه� من خالل الّتجربة لي�ست  وال�ّسروط والأ�سب�ب 

منح�سرة، وال�ّس�هد على ذلك وقوع بع�س الّظواهر والحوادث الحي�تّية الخ�رقة 

بغير  الّن��س،  اأو  الحيوان�ت  بع�س  اإحي�ء  اأمث�ل  نف�سه،  الع�لم  هذا  في  للع�دة 

في  عنه�  تحّدث  اّلتي  للع�دة  الخ�رقة  الّظواهر  بع�س  ومنه�  المعهودة  الطريق 

القراآن الكريم، كن�قة �س�لح، وطير الّنبّي اإبراهيم Q وغير ذلك.
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3 ـ ال�ّسبهة في مجال قدرة الفاعل

ي�ست���رط ف���ي وق���وع اأّية ظاه���رة من الّظواه���ر وتحّققها: ق���درة الف�عل على 

ذلك، اإ�س�فة لالإمك�ن الّذاتي وق�بلّية الق�بل، فمن اأين نعرف اأّن اهلل تع�لى يملك 

القدرة على اإحي�ء الموتى؟!

وه����ذه ال�ّس����بهة، اإّنم����� تط����رح م����ن قب����ل اأولئ����ك اّلذي����ن يجهل����ون ق����درة اهلل 

الاّلمتن�هية.

 والجواب: اإّن القدرة الإلهّية لي�س له� حدود، بل تتعّلق بكّل �سيء ممكن الوقوع، 

كم����� هو المالحظ ب�أّنه تع�لى خلق هذا الكون الوا�س����ع ب����كل م� يتمتَّع به من عظمة 

مثيرة للّده�س����ة والإعج�ب: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ 

.
)1(

ہ ہ    ہ ہ ھ ھھ ھ  ے     ے ۓ           ۓ ڭ   }
اأكثر �سعوبة من الخلق الأّول، ول يحت�ج  اأّن الخلق الجديد لي�س  اإلى  اإ�س�فة 

اإلى قدرة اأكبر، بل هو اأهون واأ�سهل، لأّن الإيج�د من العدم اأ�سعب من الإع�دة 

ڤ   ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  {ٺ  ال��م��وت:  ب��ع��د 

.
)3(

. {ڤ  ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ}
)2(

ڤ}

4 ـ ال�ّسبهة في مجال علم الفاعل

اإذا اأراد اهلل اإحي����ء الّن��س، ومج�زاة اأعم�لهم ثوابً� اأو عق�بً� فيلزم من ج�نب 

اأن يّميز بين الأبدان اّلتي ل تعّد ول تح�سى، ليعيد كّل روح اإلى بدنه�، ومن ج�نب 

اآخر، ل بدَّ من اأن يتذّكر جميع الأعم�ل الح�س���نة وال�ّس���يئة، ليج�زي كالاًّ منه� بم� 

)1( �س���ورة الأحق�ف، الآية: 33، وانظر ال�س���ور الت�لية: ي�س، الآية: 81، الإ�س���راء، الآية: 99، ال�س����ف�ت، الآية: 11، الن�زع�ت، 

الآية: 27.

)2( �س���ورة الإ�س���راء، الآية: 51 وانظر ال�س���ور الت�لية: العنكبوت، الآيت�ن: 19-20، ق، الآية: 15، الواقعة، الآية: 62، ي�س، الآية: 

80، الحج، الآية: 5، الط�رق، الآية: 8.

)3( �سورة الروم، الآية:27.
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ت�س���تحّقه من الّثواب اأو العق�ب، ولكن كيف يمك���ن التمييز والّتعرف على الأبدان 

اّلت���ي تحّولت اإل���ى تراب، واختلطت ذراته���� واأجزاوؤه�؟ وكيف يمكنه اأن ي�س���بط 

ر اأعم�ل الب�سر كّله� خالل الآلف بل الماليين من ال�ّسنين ليح��سبه�؟ ويتذكَّ

وهذه ال�ّس����بهة طرحه� اأولئك اّلذين يجهلون العلم الإلهّي غير المتن�هي، حيث 

ق��سوا العلم الإلهّي بعلومهم الّن�ق�سة المحدودة.

 والج���واب: اإّن العلم الإلهّي لي�س له حدود، وله اإح�طة بكّل �س���يء، ول ين�س���ى 

اهلل تع�لى اأّي �سيء.

وينقل القراآن الكريم عن فرعون قوله لمو�سى Q: {مح جخ حخ مخ     جس}؟ 

.
)1(

فق�ل مو�سى Q: {ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ}

وقد ذكر تع�لى في اآية اأخرى الجواب عن ال�س���بهتين الأخيرتين بقوله تع�لى: 

.
)2(

{ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ     ھ ھ  }

خال�صة  الدر�س

� من �سبهات منكري المعاد

1 � �س���بهة اإع����دة المع���دوم، ولكن ُيرّد ب����أّن الذي يعود هو ال���روح الب�قية اّلتي 

اأثبتن� بق�ءه� واأّنه� ُتمّثل حقيقة الإن�س����ن والبدن وا�س���طة لإي�س����ل الثواب 

والعق�ب.

2 � �س���بهة عدم ق�بلية البدن للحي�ة الجديدة، ولكن ُيرّد ب�أّن النظ�م الم�س���هود 

في الدني� لي�س هو النظ�م الوحيد، والأ�سب�ب وال�سروط اّلتي نتعّرف عليه� 

في الدني� لي�ست منح�سرة.

)1( �سورة طه، الآيت�ن: 51-52، وتراجع اأي�سً�: �سورة ق، الآي�ت 4-2.

)2( �سورة ي�س، الآية: 79.
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ة وتدّرج من كونه نطفة  ف�لبدن �س���حيح اأّنه في الدني� يحت�ج اإلى �سروط خ��سّ

في الرحم اإلى اآخر مراحله؛ اإّل اأّن هذه ال�س���روط لي�س���ت منح�سرة كم� نرى في 

الظواهر الخ�رقة للع�دة.

3 � �س���بهة ا�س���تبع�د قدرة الخ�لق، ولكن ُيرّد اأّن قدرة اهلل تع�لى غير محدودة، 

فهي تتعّلق بكّل �سيء ممكن الوقوع، ثّم اإّن الخلق الجديد لي�س اأكثر �سعوبة 

من الخلق الأّول {ھ ھ ھ ے ے ۓ  }.

4 � �س���بهة ا�ستبع�د علم اهلل تع�لى بكّل الن��س الأموات والتمييز بينهم ومعرفة 

مح�س���نهم وم�س���يئهم، ولكن ُيرّد اأّن علم اهلل �س���بح�نه لي�س له حدود {ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ     ھ ھ}.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� كيف نجيب من يّدعي اأّن اإعادة الإن�سان اأمر م�ستحيل ب�سبب 

ا�ستحالة اإعادة المعدوم؟

2� م���ا هو الجواب على من يّدعي عدم قابلّية البدن للحياة بعد 

الموت. ب�سبب عدم تحّقق �سروط الحياة؟

3� اأذكر بع�س الآيات الّدالة على قدرته تعالى على اإعادة الحياة 

بعد الموت.
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أهداف الدرس:

اأن يعّدد الط�لب اأنواع ال�سف�عة. 1 .

اأن يتعّرف اإلى معنى ال�سف�عة. 2 .

اأن يحّدد �سروط ال�سف�عة. 3 .

الشفاعة يوم القيامة)1(

الدرس الرابع والثالثون



306

ب وح
ٌث
 
يف
ا 
ول
يق

 يد
ا
ل ل

ما
ي



307

رشا
ثب
قون

 يد
و
 ا
ب 
نن
ته

يد

تمهيد:

ل عليه بمق�م ال�ّسف�عة، فجعله  لقد اأكرم اهلل تع�لى نبّيه الأكرم P ب�أن تف�سّ

وا�سطة لو�سول في�س رحمته تع�لى لعب�ده المذنبين في الّدني� ويوم القي�مة.

أقسام الشفاعة

ال�ّسفاعة نوعان: تكوينّية وت�سريعّية.

1 � ال�ّسفاع���ة التكوينّي���ة: والم���راد منه� »تو�ّسط العلل والأ�سب���اب بينه تعالى 

وبي���ن الم�سّبب���ات ف���ي الواق���ع الخارج���ي وتنظي���م وجوده���ا حدوث���اً وبق���اء«، 

ف�ل�ّس���ف�عة في نظ�م التكوين هي ان�س���م�م ال�س���بب الطبيعّي اإل���ى الإرادة الإلهّية 

ليتحّق���ق الم�س���ّبب ب����إذن اهلل تع�لى ق�ل تع�ل���ى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 ،
)1(

چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ     ژ ژ ڑ}
فهذه الآية وغيره� تدّل على اأّنه ل وجود  ل�سف�عة ول لتدبير في ع�لم الّتكوين اإّل 

من بعد اإذنه تع�لى.

2 � ال�ّسفاع���ة الّت�سريعّية: والمراد منه� »العفو عن الم�سيء واإ�سقاط العقاب 

)1( �سورة يون�س، الآية: 3.
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عن����ه اأو رف����ع الدرج����ات ل����ه بتو�ّسط غير اهلل تعال����ى ولكن باإذن����ه  تعالى«، وهذه 

ال�ّسف�عة قد تكون في اّلدني�، كم� هو الح�ل في )الح�سن�ت، والّتوبة، والمالئكة، 

والق���راآن والّنب���ّي P ف�إّنه� جميعً� و�س����ئط في رفع العق�ب ع���ن المذنب،  وقد 

تحّقق���ت هذه ال�ّس���ف�عة ف���ي الّدني� حيث ق����ل تع�لى بم���� يتعّلق ب�س���ف�عة الّنبّي 

وال�س���تغف�ر ف���ي الّدني����: {ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ       ۈئ 

ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ،{ھ 
)1(

ېئ} ېئ  ۈئ 

.
)2(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ}
وهذا الق�س���م من ال�ّسف�عة اأي�سً� غير م�س���تقّل في الت�أثير بل هي �سف�عة ب�إذن 

اهلل تع�لى، وقد تكون هذه ال�ّسف�عة يوم القي�مة وهي المعروفة ب�ل�ّسف�عة الكبرى، 

واإليه� ين�س���رف اإطالق لفظ ال�ّس���ف�عة وهي محّل الكالم في المق�م دون غيره� 

من الأق�س�م.

وه���ذه ال�ّس���ف�عة هي المق�س���ودة ف���ي قوله تع�ل���ى: {ڌ ڌ ڎ    

.
)4(

،  وقول���ه تع�ل���ى: {ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ }
)3(

ڎ}
فقد ف�ّس���رت الّرواي�ت الآيتين العط�ء المر�س���ي والمق�م المحمود ب�ل�ّس���ف�عة 

 ،P يوم القي�مة، وقد تواترت الّرواي�ت عن الفريقين في ثبوت ال�ّس���ف�عة للّنبّي

رورّي�ت ففي الحديث الم�سهور: »اّدخرت �سفاعتي لأهل الكبائر  حتَّى ُعّد من ال�سّ

.
)5(

من اأّمتي«

)1( �سورة الأنف�ل، الآية: 33.

)2( �سورة الن�س�ء، الآية: 64.

)3( �سورة ال�سحى، الآية: 5.

)4( �سورة الإ�سراء، الآية: 79.

)5( راجع: تف�سير الرازي، ج3، �س63، وتف�سير مجمع البي�ن، الطبر�سي، ج1، �س 202.
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تعريف الّشفاعة المصطلحة:

قبل الكالم عن ال�سف�عة الم�سطلحة تجدد الإ�س�رة اإلى المعنى اللغوّي، وهي 

 اأي 
)1(

م�أخوذة من )�س���فع(وهو خ���الف الوتر اأي الزوج تقول: ك�ن وترًا ف�س���فعته

�سممت اإلى الأّول �سيئً� اآخر ف�أ�سبح� �سفعً�.

 R واأهل بيته P واأّم� ال�ّسف�عة الم�سطلحة فهي عب�رة عن تو�ّسط الّنبّي

وغيره���م مّمن ثبت له مق�م ال�ّس���ف�عة بين الموؤمني���ن المذنبين وبين اهلل تع�لى، 

���فح عن ذنوبهم في الآخرة، فيرف���ع اهلل عنهم العذاب اأو يرفع درجة  للعفو وال�سّ

ثوابهم ب�سبب دع�ء ال�ّسفيع وطلبه، في�سّم طلب ال�ّسفيع اإلى اإيم�ن الموؤمن ليتحّقق 

الغر����س واّل���ذي ل يتحّقق اإّل بهم� معً�. وبهذا تكون ال�س���ف�عة الم�س���طلحة اأحد 

م�س�ديق المعنى اللغوّي.

وبعبارة علمّية: اإّن ال�ّسف�عة من متّمم�ت الأ�سب�ب فهي جزء المقت�سي، ولي�ست 

ال�ّسف�عة عّلة ت�ّمة لأّنه� ل تكون اإّل فيم� اإذا ك�ن الم�سفوع له ق�باًل في الجملة لرفع 

العذاب عنه، فال محّل لل�ّس����ف�عة فيم� ل ق�بلّية له اأ�س����اًل، ف�ل�ّسف�عة من الأ�سب�ب 

والعل����ل المتّممة للّت�أثير، ولي�س����ت م�س����تقّلة في����ه )فح�له� ح�ل الج����زء الأخير من 

العّلة(، وهذا الكالم فيه اجم�ل يحت�ج اإلى تو�سيح وذلك �سمن عّدة نق�ط:

فاعة   اأ- مورد ال�صّ

اإّن ال�ّس���ف�عة تخت����سّ ب�لّذنوب الب�قية اإلى يوم القي�م���ة اأي: اّلتي لم تغفر ولم 

يمحى اأثره� في الّدني� من خالل الح�س���ن�ت والّتوب���ة مثاًل، وفي الحقيقة لو تّمت 

المغفرة قبل الموت ف�إّنه ل يبقى لل�ّس���ف�عة مو�سوع من الأ�س��س - من هذه الجهة 

- فتكون �س�لبة ب�نتف�ء المو�سوع، نعم يبقى محت�جً� له� لرفع درجة الثواب. 

)1( ل�س�ن العرب م�دة )�سفع(.
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فاعة   ب- �صروط ال�صّ

1 � اأن يكون الم�س����فوع له موؤمنً� اإّل اأّنه ارتكب بع�س الّذنوب، وهذا في حقيقته 

هو المقت�س����ي لتحّقق ال�ّسف�عة، وبه تح�سل الق�بلّية لل�ّسف�عة. واأّم� المنكر 

هلل والم�س����رك به فلي�س محاّلً لل�ّسف�عة، وذلك لعدم اأهلّيته له� ق�ل تع�لى: 

{ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.
)1(

ڭ ڭ     ۇ  }
2 � ُيعتبر اإذن اهلل تع�لى في مورد ال�ّسف�عة، فهي تحت�ج اإلى اإذًا خ��ّس من اهلل 

تع�لى.

.
)2(

ق�ل تع�لى: {ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ} 

وبدون اإذنه تع�لى ل يبقى مج�ل لل�ّس���ف�عة ولذلك ح�س���ر اهلل تع�لى ال�ّسف�عة 

.
)3(

بذاته كم� ق�ل تع�لى: {گ گ ڳ ڳڳ}

ف�إّن ال�ّس���ف�عة الم�س���تقّلة هي هلل تع�لى، ح�له� ح�ل الخ�لقّي���ة والّربوبّية، واأّم� 

�س���ف�عة غيره تع�لى فهي م�س���تمّدة وم�أذونة منه تع�لى، ومن خالل هذا ال�ّس���رط 

يّت�س���ح المراد من بع�س الآي�ت الّن�فية لل�ّسف�عة مطلقً� كم� في قوله تع�لى: {يَْوٌم 

.
)4(

ٌة َواَل �َسَفاَعٌة} اَل بَْيٌع ِفيِه َواَل ُخلَّ

���ة في مق�بل من  ف�إّنه� تنفي ال�ّس���ف�عة الم�س���تقّلة مطلقً� عن غيره تع�لى خ��سّ

يعتقد ب�أّن الأ�سن�م �ست�سفع له.

وق����ل تع�ل���ى: {مج جح   مح جخ      حخ مخ جس    حس   خس  مس   حص مص جض حض 

)1( �سورة الن�س�ء، الآية: 48.

)2( �سورة �سب�أ، الآية: 23.

)3( �سورة الزمر، الآية: 44.

)4( �سورة البقرة، الآية: 254.
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خض مض حط مط مظ  جع    مع جغ مغ جف      حف     خف مف ىف يف    
.

)1(

حق  ٱ ٻ ٻ ٻ}
ف�لآي����ت تفي���د ب����أّن �س���بب فقدانه���م لأهلّي���ة كونهم مّمن ي�س���فع له���م وعدم 

ا�س���تحق�قهم له� هو عدم الإيم�ن ب�س���بب الخو�س في المالهي وزخ�رف الّدني�، 

بحيث حرفتهم عن الإقب�ل على اهلل تع�لى، وكذلك الّتكذيب بيوم الّدين المخرج 

من الإيم�ن، ونتيجة م� ذكر اأّن من ح�فظ على اإيم�نه واأوجد المقت�س���ي لل�ّسف�عة 

يكون اإيم�نه هو ال�ّس���بب لكونه مر�س���ّيً�، كم� ق����ل تع�لى: {ڃ چ چ چ 

، واأّم� الّذنوب والمع��سي فت�سّكل م�نعً� من دخول الجّنة، فت�سل النوبة 
)2(

چ}
اإلى ال�ّس���ف�عة فتلغي اأثر الّذنوب فيرتفع الم�ن���ع ويتحّقق الغر�س منه� وهو دخول 

الجّنة والخال�س من العق�ب.

خال�صة  الدر�س

� ال�سف�عة نوع�ن، تكوينّية وت�سريعّية.

ب�ت.  والمراد بالأولى: تو�ّسط العلل والأ�سب�ب بين اهلل �سبح�نه وبين الم�سبَّ

والمراد بالثانية: رفع درجة العبد اأو اإ�س���ق�ط العق�ب عنه بتو�ّسط �سفيع غير 

اهلل تع�لى ولكن ب�إذنه.

وهي على نحوين:

1� ف���ي الدني���ا: كم� في وجود النبّي P حيث اإّن هذا الوجود وا�س���طة في رفع 

العق�ب في الدني�.

2 � في الآخرة: وهي ال�س���ف�عة الم�سطلحة وهي تعني: تو�ّسط النبّي Pواأهل 

)1( �سورة المدثر، الآي�ت: 48-42.

)2( �سورة الأنبي�ء، الآية: 28.
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بيتهR وغيرهم، مّمن ثبت له مق�م ال�س���ف�عة، بين الموؤمنين المذنبين 

وبين اهلل تع�لى للعفو عنهم اأو رفع درجتهم، وكّل ذلك ب�إذن اهلل �سبح�نه.

� مورد ال�سف�عة الذنوب الب�قية اإلى يوم القي�مة، اأي اّلتي لم ُتغفر في الدني�.

� من �سروط ال�سفاعة:

1 � اأن يكون الم�سفوع له موؤمنً�؛ فال �سف�عة للك�فر اأو الم�سرك.

2 � ُيعتبر اإذن اهلل تع�لى في ال�سف�عة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

1� عّرف ال�ّسفاعة التكوينّية والت�سريعّية.

2� ما هي ال�ّسفاعة الم�سطلحة؟

3� تحّدث باخت�سار عن �سروط ال�ّسفاعة.
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أهداف الدرس:

اأن يتعّرف الط�لب على ال�سفع�ء يوم القي�مة. 1 .

اأن يعّدد بع�س الذنوب الم�نعة من ال�سف�عة. 2 .

الشفاعة يوم القيامة )2(

الدرس الخامس والثالثون
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الّشفعاء

تقّدم القول ب�أّن ال�ّس���ف�عة ب�لأ�س�لة وال�ستقالل هي هلل تع�لى ولغيره عزَّ وجلَّ 

ب�إذنه ور�س�ه، وقد اأ�س�ر القراآن وال�سّنة اإلى عدد من ال�ّسفع�ء الم�أذونين.

���حى  منهم: الّنبّي الأكرم P وقد تقّدمت الإ�س����رة لالآي�ت في �س���ورتي ال�سُ

والإ�س���راء في المقّدمة � وفي تف�سير العي��سي عن اأحدهم� Q في قوله تع�لى: 

،
)1(

{ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ }

.
)2(

ق�ل Q: »ال�ّسفاعة«

واأخرج م�س���لم عن اأن�س عن ر�س���ول اهلل P اأّنه ق�ل: »لكّل نبّي دعوة قد دعا 

.
)3(

بها في اأّمته، وخّباأُت دعوتي �سفاعًة لأّمتي يوم القيامة«

ومنهم: �س�ئر الأنبي�ء والمر�سلين R، ويمكن ال�ستدلل بقوله تع�لى: {ۉ 

، ول �سّك 
)4(

ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ   ائ ەئ ەئ وئ }

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 79.

)2( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 7، �س 100.

)3( �سحيح م�سلم، ج 1، �س 132.

)4( �سورة الزخرف، الآية: 86.
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.R ي�سهدون ب�لحّق، وهي دليل ع�ّم ي�سملهم وغيرهم R في اأّن الأنبي�ء

ومنهم: ال�س���ّيدة ف�طم���ة الزهراء O، والدليل قول الّنبّي P في �س���بب 

ت�س���ميته� حيث ق�ل P: »قد فطمها اهلل وذرّيتها ع���ن الّنار يوم القيامة«، وفي 

.
)1(

رواية اأخرى: »فطمها ومحّبيها عن الّنار«

����دق Q اأّنه يوم  ومنه���م: الأئّم���ة R ورد ف���ي الّرواية ع���ن الإم�م ال�سّ

القي�مة ي�أتي قوم يم�س���ي النور بين اأيديهم، فُي�س����ألون م���ن اأنتم؟ فيجيبون: نحن 

العلوّي���ون، نحن ذرّي���ة محّمد P نحن اأولد علّي ولّي اهلل، نحن المخ�سو�س���ون 

بكرام���ة اهلل، نحن الآمن���ون المطمئّنون فيجيئهم الّنداء: »ا�سفع���وا في محّبيكم 

.
)2(

واأهل موّدتكم و�سيعتكم، في�سفعون في�سّفعون«

قط، ففي الحديث: »كان  ومنهم: العلم�ء وال�ّسهداء والموؤمنون والجيران وال�سِّ

ر�سول اهلل P يقول: ل ت�ستخّفوا بفقراء �سيعة علّي Q وعترته من بعده، 

.
)3(

فاإّن الّرجل منهم لي�سفع لمثل ربيعة وم�سر«

وف���ي الحديث عن النبّي P: »ثالثة ي�سفع���ون اإلى اهلل عزَّ وجلَّ في�سّفعون: 

.
)4(

الأنبياء، ثّم العلماء، ثّم ال�ّسهداء«

بيان:

اإّن ال�ّسفيع المطلق بعد الب�ري عزَّ وجلَّ هو الّنبّي الأكرم P ولذا �س�ر �سهيدًا 

على الجميع ق�ل تع�لى: {ٺ ٺ ٺ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

.
)5(

ڤ ڤ ڤ  ڤڦ} 

)1( ين�بيع الموّدة، القندوزي، ج 2، �س 428.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج8، �س36.

)3( م.ن، ج75، �س59.

)4( الخ�س�ل، ال�سيخ ال�سدوق، �س 156، ح197.

)5( �سورة النحل، الآية: 89.
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ف�ل�ّسف�عة تنزل على نبّين� الأعظم P ومنه اإلى غيره، وكذلك لكّل ط�ئفة من 

ال�ّسفع�ء م�ستوًى ودرجة تن��سب مقدار كم�له وقربه من اهلل تع�لى.

ما هي الغاية والحكمة من اإعطائهم مقام ال�ّسفاعة؟

ثبتت ال�ّس���ف�عة ب�لّدليل، لزم العتق����د به�، بغ�ّس 
ُ
والج���واب: ه���و اأّنه بعدم� اأ

النظر عن اإدراك الغ�ية ومعرفة الحكمة.

مع اأّنه يمكن اأن تكون الحكمة منه� هو تكريمهم R، واإظه�ر ف�سلهم وبي�ن 

مرتبتهم.

المرحلة الرابعة: الّذنوب المانعة من الّشفاعة:

اإّن ال�ّس���ف�عة تن����ل كب�ئر الذن���وب اإّل اأّن هن����ك بع�س الّذنوب اّلت���ي ل تن�له� 

ال�ّسف�عة.

منها: ال�ستخف�ف ب�ل�سالة ففي الحديث عن اأبي جعفر Q: »قال ر�سول 

 :Q دق� ، وعن الإم�م ال�سّ
)1(

اهلل P ل ينال �سفاعتي من ا�ستخّف ب�سالته«

.
)2(

الة« »اإّن �سفاعتنا ل تنال م�ستخّفاً بال�سّ

ومنه���ا: �س���وء الخلق، فعن الّنبّي P: »اإّياكم و�سوء الخل���ق، فاإّن �سوء الخلق 

.
)3(

في الّنار ل محالة«

ومنها: الإ�سراع والمب�درة اإلى ارتك�ب المع��سي اّتك�ًل على ال�ّسف�عة كم� ورد 

عن اأبي عبد اهلل Q في ر�س�لته لأحّب�ئه »من �سّره اأن ينفعه �سفاعة ال�ّسافعين 

، اأي: ينبغي اأن يكون الإن�س����ن مراقبً� لنف�سه 
)4(

فليطلب اإلى اهلل اأن ير�سى عنه«

)1( و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج 4، �س 22، ح10.

)2( م . ن، ب�ب تحريم اإ�س�عة ال�سالة ح 6.

)3( بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 68، �س 386.

)4( قرب الإ�سن�د، الحميري القمّي، �س64، ح 203.
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ول يغفل عنه� اعتم�دًا على ال�ّسف�عة فقد ل ين�له� اإذا ارتكب م� ي�سخط اهلل.

ب ب�سفاعة ر�سول  ومنها: اإنك�ر ال�س���ف�عة ورد عن الإم�م علي Q: »من كذَّ

.
)1(

اهلل P لم تنله«

 :Q ورد عن الإم�م ال�س����دق R ومنها: الّن��س���ب العداء لأهل البيت

»الموؤم���ن لي�سف���ع لحميم���ه اإّل اأن يك���ون نا�سباً، ولو اأّن نا�سب���اً �سفع له كّل نبّي 

.
)2(

مر�سل وملك مقّرب ما �سّفعوا«

ورغم هذا البي�ن المطّول لل�ّسف�عة، اإّل اأّنه بقي الكثير مّم� ل  ي�سع المج�ل لذكره.

وقد ب�ن اأّن ال�سف�عة لي�س���ت من نوع ال�ّسف�عة ال�سّيئة والوا�سطة اّلتي يرف�سه� 

العرف والعقالء، بل هذه ال�ّس���ف�عة �س���حيحة ومقبولة عند العقالء؛ لأّنه� لي�ست 

عبث���ً� ول جزافً�، بل هي خ��س���عة لقوانين و�س���وابط بحيث ل تمّيز بين �س���خ�س 

واآخر، اإّل اإذا ك�ن محّققً� لأهلّية وا�ستحق�ق ال�سف�عة.

 كم� اأّنه ل يلزم من هكذا �سف�عة الجراأة على ارتك�ب المع��سي، بل هي دعوة 

لالإن�س����ن لتحقيق مقت�س����ه� ورفع موانعه�، فح�له� ح�ل الّتوب���ة، فكم� اأّن الّتوبة 

المجمع على ثبوته� ل ت�ستدعي الجراأة على اهلل فكذلك ال�سف�عة، وكم� اأّن الّتوبة 

فتح���ت اأب���واب الأمل والّرج�ء و�س���ّكلت دافعً� لع���دم الي�أ�س م���ن روح اهلل فكذلك 

ال�ّس���ف�عة. ول فرق بينهم���� اإّل اأّن الّتوبة محّله� الحي�ة الدني�، وال�ّس���ف�عة محّله� 

الآخرة.

واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رّب الع�لمين، رزقن� اهلل وجميع الموؤمنين �س���ف�عة 

�سّيد المر�سلين وب�سعته واأهل بيته المي�مين �سلوات اهلل عليهم اأجمعين.

)1( عيون اأخب�ر الر�س�، ال�سيخ ال�سدوق،  ج 1، �س 71، ح 292.

)2(بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج8، �س41.
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خال�صة  الدر�س

 R والأئّمة Rو�س����ئر الأنبي����ء P م���ن ال�س���فع�ء يوم القي�م���ة النبّي

وف�طمة الزهراءO، والعلم�ء وال�سهداء والموؤمنون.

ال�سف�عة تن�ل كب�ئر الذنوب، اإّل اأّن هن�ك بع�س الذنوب ل تن�له�، منه�:  �

ال�ستخف�ف ب�ل�سالة و�سوء الُخلُق، وال�سته�نة ب�لذنوب اّتك�ًل على ال�سف�عة، 

.Rواإنك�ر ال�سف�عة، ون�سب العداء لأهل البيت

ال�س���ف�عة كم���� التوبة ل تعني الجراأة على المع��س���ي، ف���رّب ع��ٍس ل تقبل   �

منه توبة ول �س���ف�عة، فعلى الإن�س����ن اأن ل يترّجح رج�وؤه على خوفه، وعليه 

ق اأ�س���ب�ب ال�سف�عة و�سرائطه� ورفع الموانع اّلتي تحول  ب�لعمل والجّد لُيحقِّ

دون ح�سوله على ال�سف�عة.

اأ������ص�����ئ�����ل�����ة

د بع�ساً من ال�سفعاء يوم القيامة. 1� عدِّ

2� ما هي الذنوب اّلتي ل تنالها ال�ّسفاعة؟

3� هل ال�ّسفاعة تعني الوا�سطة بالمعنى ال�سّيئ، ولماذا؟
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