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المقدمة
ّ

ةمّدقملا

الحمد هلل ا ّلذي هدانا �إلى التوحيد ونقّى نفو�س ��نا من ال�شرك والترديد ،الأ ّول
بال بداية ،والآخر بال نهاية� ،أر�س ��ل الأنبياء  Rلما فيه م�ص ��الح العباد وجعل
بحكمته وعدله الموت والمعاد .وال�صالة وال�سالم على عبده الم�صطفى ور�سوله
المنتجب وعلى �آله الأطهار.
لب ما للم�س ��ائل العقائد ّية من �أهم ّية ق�ص ��وى
�أ ّم ��ا بع ��د ،فال يخفى على ذي ّ
ال يدانيه ��ا ف ��ي �أهم ّيته ��ا � ّأي علم �آخ ��ر ،لأنّها الأ�س ��ا�س في معرف ��ة الهدف من
الوج ��ود والنظرة �إلى الكون .وبالبناء عليها تتح� � ّدد القيم والمبادئ ا ّلتي يجب
إن�ساني .وي ّت�ضح بذلك �سبب اهتمام القر�آن
�أن يرت�س ��م على �أ�سا�سها ال�سلوك ال ّ
ببيان م ��ا يرتبط بالأمور العقائد ّية وكذلك النب � ّ�ي والأئ ّمة Rوكذلك الحال
عن ��د العلماء قديم� � ًا وحديثا ،حيث تع� � ّددت وتن ّوعت ت�آليفهم ف ��ي العقيدة وقد
موحدة في الم�ضمون و�إن اختلفت من حيث الأ�سلوب
ا�شتركت معظمها في �أد ّلة ّ
والط ��رح.
وقد �أبدع علما�ؤنا ببيان الأد ّلة �سواء العقل ّية منها �أم النقل ّية ،وذكر المت�أخّ رون
بع� ��ض الأد ّل ��ة ا ّلتي ل ��م تُذكر عند غيرهم وق ��د جرت محاوالت  -مو ّثقة ن�س ��ب ّي ًا-
مب�سط؛ لي�ستفيد منه
ال�ستح�ضار وابتكار �أ�س ��اليب طرح الم�سائل المعقّدة ب�شكل ّ
�أكب ��ر عدد ممكن من طالب الحقيقة ،وقد ت ّمت اال�س ��تفادة ف ��ي هذا الكتاب من
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�أكثر من م�صدر �أو م�ؤ َّلف على م�ستوى الم�ضمون ،و�إن حافظ على خ�صو�ص ّيته في
التعبي ��ر والبيان في كثير من الأحيان ،و�إن كان المعتمد في ترتيبه وبع�ض �أفكاره
هو كتاب «درو�س في العقيدة الإ�سالم ّية» للمحقّق ال�شيخ م�صباح اليزدي.
ح�صة درا�س ّية
وقد جهدنا قدر الإمكان في تق�سيم الكتاب �إلى درو�س ت�ستوعب ّ
كاملة ،مراعين بذلك الم�ض ��مون والم�س ��توى ،و�س ��عينا لت�س ��هيل الأفكار ال�صعبة
العلمي ،لذلك ال ي�ستغني الطالب عن
والدقيقة ،دون �إخالل بالعبارة والم�صطلح
ّ
�أ�ستاذ ي�س ّهل عليه فهم بع�ض العبائر والم�صطلحات الواردة في الدرو�س.
وقد كان هذا الكتاب «بحوث في العقيدة» خطوة ثانية بين كتابي «درو�س في
العقيدة» و«درا�سات عقائد ّية» ،وبه تكتمل دورة عقائد ّية كاملة ،متن ّوعة الأ�سلوب
والمنهج.
ن�س� ��أل اهلل �س ��بحانه وتعالى �أن ُي�ض ��يف به ��ذا ال�س ��فر المبارك �إل ��ى المكتبة
الإ�س�ل�ام ّية ما ي�س� � ّد الحاجة لدى طالب الحقيقة ،كما ن�ش ��كر ك ّل من �ساهم في
العمل على �إخراج هذا الكتاب �إلى ح ّيز النور� ،س ��ائلين المولى �س ��بحانه القبول،
رب العالمين.
والحمد هلل ّ

الدرس األ ّول

ما هو الدين؟
؟نيدلا وه ام

أهداف الدرس:

.1
.2
.3
.4

�1أن يتع ّرف الطالب �إلى مفهوم ال ّدين.
�2أن يم ّيز بين �أنواع الر�ؤى الكون ّية.
�3أن يتع ّرف �إلى �أ�صول الأديان ال�سماوية.
�4أن يم ّيز بين �أ�صول الدين و�أ�صول المذهب.

9

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

10

الدين
مفهوم ّ

اال�صطالح معناها :الإيمان بخالق الكون والإن�سان ،وبالأحكام والوظائف العمل ّية
المالئمة لهذا الإيمان.
ويتك ّون ال ّدين بالمعنى اال�صطالحي من ركنين:
 1ـ العقيدة ا ّلتي تم ّثل الأ�سا�س والقاعدة بالنّ�سبة لل ّدين وت�س ّمى (�أ�صول الدين).
 2ـ ال ّتعالي ��م والأح ��كام العمل ّية المنبثقة من الأ�س ���س العقائد ّية والمالئمة لها
وت�س ّمى (فروع ال ّدين).
((( راجع كتب ال ّلغة ،مثل :تاج العرو�س ،ما ّدة :دين.
((( �سورة يو�سف ،الآية.76 :
((( تف�سير الميزان ،الطباطبائي ،ج� ،20ص .368
((( �سورة الفاتحة ،الآية.4 :
((( �سورة الماعون ،الآية.1 :
((( تف�سير الميزان ،الطباطبائي ،ج� ،20ص .368

؟نيدلا وه ام

كلم ��ة ال ّدين في ال ّلغ ��ة((( بمعنى ّ
الطاعة كما في قوله تعالى } :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{((( ,و ت�أتي بمعن ��ى الجزاء((( كما في قوله تعالى}:ﭞ ﭟ
ﭠ {(((وقول ��ه } :ﭦﭧﭨﭩ{((( �أي ي ��وم الجزاء (((،وفي
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الر�ؤ ّية الكون ّية والأيديولوجية
� ّإن �ألف ��اظ ال ّر�ؤي ��ة الكون ّية والأيديولوج ّية ا�س ��تعملت في مع ��ان متقاربة ،ومن
معان ��ي ال ّر�ؤي ��ة الكون ّية �أنّها عب ��ارة عن «مجموعة م ��ن المعتق ��دات والنظر ّيات
عامة»،
الكون ّي ��ة المتنا�س ��قة ح ��ول الكون والإن�س ��ان بل وح ��ول الوجود ب�ص ��ورة ّ
ومن معاني الأيديولوجية �أنّها عبارة عن «مجموعة من الآراء الكل ّية المتنا�سقة
حول �سلوك الإن�سان و�أفعاله».
�دي لك ّل دين هو
وعلى �ض ��وء هذي ��ن المعنيين يمكن � ْأن يعتب ��ر النّظام العقائ � ّ
ر�ؤيته ال�شّ ��املة ،ونظام �أحكامه العمل ّية الكل ّية �أيديولوج ّيته ،ويتم ّثالن في �أ�ص ��ول
ال ّدين وفروعه.
وقد ت�س ��تعمل كلم ��ة الأيديولوجية �أحيان ًا ف ��ي معنى عا ّم بحيث ي�ش ��مل ال ّر�ؤية
الكون ّية والأحكام العمل ّية مع ًا.
ال ّر�ؤية الكون ّية الإله ّية واملا ّد ّية
تنت�شر بين النّا�س الكثير من �أنواع ال ّر�ؤى الكون ّية ،ولكن يمكن تق�سيمها جميع ًا
على �أ�س ��ا�س الإيمان بالغيب و�إنكاره �إلى ق�سمين جامعين :ال ّر�ؤية الكون ّية الإله ّية،
وال ّر�ؤية الكون ّية الما ّد ّية.
ال�س ��ابقة ا�س ��م
وقد �أطلق على َمن يتبنّى ال ّر�ؤية الكون ّية الما ّد ّية في الع�ص ��ور ّ
ّ
هري» و�أحيان ًا «الزِّنديق» و«الملحد» ،و�أ ّما في ع�ص ��رنا فيطلق
بيعي» و«ال ّد ّ
«الط ّ
عليه «الما ّدي».
الأديان ال ّ�سماو ّية و�أ�صولها
بح�سب الم�ستفاد من الم�ص ��ادر الإ�سالم ّية ف� ّإن ال ّدين قد الز ََم وجود الإن�سان
على الأر�ض ،فكان الإن�سان الأ ّول وهو �آدم  Qنب ّي ًا وداعي ًا لل ّتوحيد ،و�أ ّما �سبب

الدين و�أ�صول املذهب
�أ�صول ّ
ّبي مح ّمد ،P
تق ّدم � ّأن �أ�ص ��ول الإ�س�ل�ام الأ�س ��ا�س ثالثة :ال ّتوحيد ،نب� � ّوة الن ّ
المعاد .وهذه الأ�صول الثالثة ت�س ّمى �أ�صول ال ّدين ،ويخرج المنكر ل ّأي واحد منها
من م ّلة الم�سلمين.
وهناك معتقدات �أخرى ن�ش� ��أت من تحليل ه ��ذه المعتقدات وتجزئتها� ،أو �أنّها
من لواحقها ،يمكن �أن نعتبرها من العقائد الأ�ص ��ل ّية �أي�ض� � ًا ولكن وفق ا�ص ��طالح
خا� �ّ�ص ،فمث�ل ً�ا يمكن �أن نعتب ��ر الإيمان بوج ��ود اهلل والإيمان بتوحي ��ده والإيمان
�امي،كما يمكن اعتب ��ار العدل ـ وهو من
بنب ّوة نب ّينا  Pمن �أ�ص ��ول ال ّدين الإ�س�ل ّ

؟نيدلا وه ام

ظهور ِّ
ال�ش ��رك وتط ّرق البدع �إل ��ى الأديان فهو الجهل وا ّتب ��اع الأهواء والمطامع.
وت�شترك الأديان ال ّتوحيد ّية في ثالثة �أ�صول كل ّية:
 1ـ الإيمان باهلل الواحد.
 2ـ الإيمان بالحياة الأبد ّية في عالم الآخرة ،ونيل الجزاء على العمل �إن خير ًا
فخير و�إن �ش ّر ًا ف�شر.
 3ـ الإيمان ببعثة الأنبياء وال ّر�سل المبعوثين من اهلل تعالى لهداية الب�شر ّية �إلى
م�صدر �سعادتها في ال ّدنيا والآخرة.
وهذه الأ�صول الثالثة تم ّثل �إجابات حا�سمة على الأ�سئلة ال ّرئي�سة ا ّلتي يواجهها
ك ّل �إن�س ��ان في �صميم ذاته وفطرته :من هو خالق الوجود والإن�سان؟ ما هي نهاية
ال�سبيل لمعرفة النّظام الأف�ضل للحياة؟
الحياة وم�صير الب�شر؟ ما هو ّ
وعلي ��ه يعتبر الإيم ��ان بوجود اهلل الواح ��د «الأ�ص ��ل الأ ّول» من �أ�ص ��ول ال ّدين
�امي ،والإيمان بنب ّوة نب ّينا « Pالأ�صل الثّاني» ،والإيمان بالمعاد والحياة
الإ�س�ل ّ
بعد الموت «الأ�صل الثّالث».
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المعتق ��دات المتف ّرعة من ال ّتوحيد ـ �أ�ص�ل ً�ا م�س ��تقلاّ ً  ،والإمامة  -وهي من لواحق
النّب ّوة � -أ�ص ًال �آخر  -كما فعل علماء ال�شيعة.-
وف ��ي الواقع ف� ّإن ا�س ��تعمال كلم ��ة «الأ�صل» ف ��ي مثل هذه المعتقدات خا�ض ��ع
لالعتبار واال�صطالح.
ويمك ��ن �أن نطلق «�أ�صول ال ّدين» على العقائد الم�ش ��تركة بي ��ن جميع الأديان
ال�س ��ماو ّية دون تخ�صي�صه بدين مع ّين� ،أمثال الأ�ص ��ول ال ّثالثة (ال ّتوحيد ،النّب ّوة
ّ
المخت�صة بدين ما
العا ّمة ،المعاد)� ،أ ّما لو �أ�ض ��فنا �إليها بع�ض الأ�ص ��ول الأخرى
ّ
إ�سالمي مث ًال ،وكذلك �إذا �أ�ضفنا �إليها
الخا�ص» كال
فنطلق عليها «�أ�صول ال ّدين
ّ
ّ
المخت�ص ��ة بمذه ��ب مع ّين �أو فرقة مع ّينة نطل ��ق عليها «�أ�صول
بع�ض المعتقدات
ّ
ال ّدين والمذهب».
خال�صةالدر�س
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ـ ال ِّدين لغة بمعنى الطاعة واالنقياد ،وا�صطالحاً :الإيمان بالخالق وبالأحكام
والوظائف العمل ّية المالئمة لهذا الإيمان.
ـ الر�ؤية الكون ّية هي :مجموعة من المعتقدات والنظر ّيات حول الوجود ب�شكل
عام.
ـ الأيديولوجية هي :مجموعة �آراء كل ّية متنا�س ��قة حول �س ��لوك الإن�سان .وقد
ت�ستعمل في معنى الر�ؤية الكون ّية.
ّثم � ّإن هناك ر�ؤيتين كونيتين �إله ّية وما ّدية.
ـ �أ�صول الأديان ال�سماو ّية:
1ـ الإيمان باهلل الواحد.

2ـ الإيمان بالنب ّوة.
3ـ الإيمان بالآخرة.
ـ �أ�صول الإ�سالم ثالثة :التوحيد والنب ّوة والمعاد ،و�إذا �أُ�ضيف �إلى هذه الثالثة
�أ�صول �أخرى ُيطلق عليها �أ�صول المذهب ،كالعدالة والإمامة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

؟نيدلا وه ام

1ـ ماذا تعني كلمة ال ّدين في اللغة ،واال�صطالح؟
2ـ ما هو معنى ال ّر�ؤية الكون ّية ،والأيديولوج ّية؟
3ـ ما هي �أ�صول الأديان ال�سماو ّية؟
4ـ ما هو الفرق بين �أ�صول ال ّدين ،و�أ�صول المذهب؟
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الدرس الثاني

البحث عن الدين
نيدلا نع ثحبلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى الدوافع العا ّمة للبحث عن الدين.
حب اال�ستطالع.
�2 .2أن يدرك غريزة ّ
حب الكمال.
�3 .3أن يدرك غريزة ّ
17
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� ّإن ك ّل �إن�س ��ان عاق ��ل ال يق ��دم على عمل � اّإل لغاية ت�ش� � ّكل ال ّداف ��ع والمح ّرك له
وجداني ـ فعندما ي�سعى الإن�سان مث ًال لتح�صيل ّ
الطعام
باتجاه الفعل ـ وهذا �إدراك
ّ
فدافعه الجوع فع ًال �أو تو ُّقع ح�ص ��وله ،وقد �أودع اهلل تعالى في الإن�س ��ان جملة من
ال ّدوافع الفطر ّية ـ نف�س ّية وقلب ّية كانت �أو عقل ّية ـ ت�ش ّكل الأ�سا�س لحركته في الحياة
الدنيا ،وهنا ي�أتي �س� ��ؤال وهو :ما هي ال ّدوافع الكامنة في الإن�سان وا ّلتي يجب �أن
تح ّرك ��ه للبحث عن ال ّدي ��ن �أي للبحث عن وجود اهلل وما يتع ّلق به وما يترتّب عليه
ال�سعي لتح�صيل الإجابة عليها.
من �أ�سئلة �أخرى ،ينبغي ّ
والجوابّ � :إن اهلل تعالى قد �أودع في داخل الإن�سان جملة من ال ّدوافع العا ّمة؛
ا ّلت ��ي تدفعه للبحث عن مجموعة مه ّمة من الم�س ��ائل بما فيها البحث عن ال ّدين،
خا�ص بالبحث عن ال ّدين.
بالإ�ضافة لدافع ّ
العامة
الدوافع
ّ
ّ
حب االستطالع
الأ ّول :غريزة ّ

فطري لدي ��ه لمعرفة
من الخ�ص ��ائ�ص النف�س� � ّية الإن�س ��ان ّية ،هي وج ��ود دافع
ّ

نيدلا نع ثحبلا

تمهيد:
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الحقائ ��ق ّ
«بحب اال�ستط�ل�اع» ا ّلذي
واالط�ل�اع على الواقع ّيات ،وه ��و المع ّبر عنه ّ
يدفع الإن�سان للتفكير والت�أ ُّمل وطرح ال ّت�سا�ؤالت ،في محاول ٍة للبحث عن الحقائق
الحق.
بما فيها ال ّدين ّ
وم ��ن ه ��ذه التّ�سا�ؤالت :هل هن ��اك وجود لموجود غير مح�س ��و�س وغيبي غير
م ��ا ّد ّي؟ و�إذا كان ل ��ه وج ��ود فهل هناك عالق ��ة بين عالم الغي ��ب والعالم الما ّد ّي
المح�س ��و�س؟ و�إذا كانت هناك عالق ��ة ،فهل هناك موجود غير مح�س ��و�س خالق
للعالم الما ّد ّي؟ وهل ينح�ص ��ر وجود الإن�س ��ان بهذا البدن الم ��ا ّد ّي؟ وهل تتح ّدد
حيات ��ه بهذه الحي ��اة ال ّدنيو ّية؟ �أم � ّأن هناك حياة �أخ ��رى؟ و�إذا كانت هناك حياة
�أخرى ،فهل هناك عالقة وارتباط بين الحياة ال ّدنيا والحياة الآخرة؟ و�إذا وجدت
العالق ��ة ،فما هي ّ
الظواهر ال ّدنيو ّية ا ّلتي لها ت�أثير ف ��ي الأمور الأخرو ّية؟ وما هو
ال�س ��بيل لمعرفة النّظام الأكمل للحياة؛ النّظام ا ّلذي يكفل �س ��عادة الإن�س ��ان في
ّ
ال ّدنيا والآخرة؟ وما هي طبيعة هذا النّظام؟
حب اال�ستطالع تم ّثل ال ّدافع الأ ّول ا ّلذي يدفع الإن�سان للبحث عن
�إذن فغريزة ّ
�إجابات لهذه الأ�سئلة وغيرها من الأ�سئلة المرتبطة بالم�سائل والمعارف الدينية
الأ�سا�سية الحقّة.
الثّاني :غريزة جلب المنفعة واألمن من ّ
الضرر
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� ّأن �إر�ض ��اء الحاج ��ات ّ
الطبيع ّية للإن�س ��ان و�إ�ش ��باع ال ّدواف ��ع الفطر ّية لديه ال
الخا�صة ،ا ّلتي تجلب له النّفع وتدفع
يتحقّق � اّإل من خالل الإلمام ببع�ض المعارف
ّ
خا�ص ��ة �أن ت�ساعد الإن�سان على �إ�شباع
عنه ّ
ال�ض ��رر .ف�إذا �أمكن للمعارف الدينية ّ
حاجاته ،وتوفير المنافع ا ّلتي ين�شدها ،والأمن من الم�ضا ّر والأخطار ا ّلتي تته ّدده،
ف�سيكون ال ّدين من المجاالت ا ّلتي ين�شدها الإن�سان بفطرته ،وبذلك تكون غريزة
ال�ض ��رر والخطر دافع ًا �آخ ��ر للبحث عن ال ّدين،
البح ��ث عن المنفعة والأمن من ّ

خا�ص ��ة بعدما �س ��مع بوجود �أ�ش ��خا�ص يدعون �إلى اهلل وما يترتّب عليه من منافع
ّ
و�سعادة �أبد ّية ،و�ضرر عظيم وعقاب دائم على فر�ض ترك البحث عن اهلل تعالى،
والوقوع في مخالفة �أوامره ونواهيه ،ح ّتى مع الجهل بها لتق�ص ��يره و�إهماله لهذا
الأمر الخطير.

نيدلا نع ثحبلا

�شبهة وجوابها
قد ي ّدعي بع�ض النا�س � ّأن ال ّدافع للبحث عن �شيء ما �إنّما يكون مح ّرك ًا وفاع ًال
فيما �إذا كان احتمال الو�ص ��ول �إلى نتيجة قو ّي ًا وعالي ًا ،وبما و� ّأن احتمال الو�ص ��ول
�إل ��ى نتيج ��ة في البح ��ث عن الد ّين �ض ��عيف ج ّد ًا ،ف�ل�ا يكون مثل ه ��ذا االحتمال
مح ّرك ًا ،بل ال ُيعب�أ به وال ُيلتفت �إليه عند العقالء ،وعليه فمن الأف�ضل بذل الجهد
في البحث عن م�سائل تكون درجة االحتمال فيها قو ّية وم�ؤ ّثرة ،كما هو الحال في
الم�سائل العلم ّية المعتمدة على ال ّتجربة.
والجواب :يقع من جهتين:
ُوهم،
�أ ّو ًالّ � :إن الأمل في معالجة الم�سائل ال ّدين ّية واحتمالها لي�س �ضعيف ًا كما ت ّ
خا�ص ��ة و� ّإن بع�ض الم�سائل
بل � ّإن الأمل فيها لي�س ب�أق ّل من الم�س ��ائل ال ّتجريب ّيةّ ،
العلم ّية التجريب ّية تحتاج �إلى �سنوات من الجهود الم�ضنية ،مع � ّأن احتمال الو�صول
�إل ��ى نتيجة فيها �ض ��عيف ج ّد ًا ،وم ��ع ذلك تُبذل الجهود دون ت ��ر ّدد وال ملل ،وهذا
يفتح الباب للجهة ال ّثانية من الجواب.
ثاني� �اًّ � :أن ال ّداف ��ع والمح� � ّرك للبحث عن � ّأي �ش ��يء ال يعتم ��د فقط على درجة
االحتم ��ال ق ّو ًة و�ض ��عف ًا ،بل ال ب ّد من مراع ��اة درجة المحتمل �أي�ض� � ًا ،وذلك؛ ل ّأن
ٍ
وتحريك باتّجاه البح ��ث ،وهذا ما تجده في
المحت َم ��ل ُي ��ز ِّود االحتمال بق ّوة دف � ٍ�ع
كثير من الم�س ��ائل والق�ض ��ايا ،فلو احتمل ��ت قو ّي ًا لدرجة  %80مث ًال �أنّك �أ�ض ��عت
مبلغ� � ًا ب�س ��يط ًا من المال ال يعت ّد به �أثناء �س ��يرك لي ًال ،ف�إ ّن ��ك لن تبحث عنه ،وما
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ذلك � اّإل ل�ضعف المحتمل مع � ّأن االحتمال كان قو ّي ًا وكبير ًا ،بخالف ما لو احتملت
� %20أ ّن ��ك فقدت مبلغ ًا كبير ًا من المال �أثناء �س ��يرك لي�ل ً�ا ،ففي مثل هذه الحال
�س ��تجد في نف�سك دافع ًا قو ّي ًا للبحث عنه و�س ��تبد�أ بالبحث مبا�شرة ،وما ذلك � اّإل
ل ّأن المحت َمل كان قو ّي ًا وكبير ًا مهما كانت درجة االحتمال �ضعيفة وب�سيطة.
والمح�ص ��لّ � :أن ل � ٍّ
�كل من االحتمال والمحتمل دوره ف ��ي التحريك والدفع نحو
َّ
البحث ،وق�صر النظر على قيمة االحتمال فقط مخالف للعقل والعقالء.
وبما � ّأن المنفعة المحتملة المترتّبة على البحث عن ال ّدين ال ح ّد لها وهي كبيرة
وقو ّية ج ّد ًا ،بحيث تكفي لدفع الإن�س ��ان وتحريكه للبحث عنها ،فيجب على العاقل
في مثل هذه الحال � ْأن يبحث عن م�سائل ال ّدين ويبذل الجهد في �سبيل تح�صيلها،
لأه ّم َّيتها ا ّلتي تفوق بدرجات قيمة المح َتمل في � ِّأي م�س�ألة علم ّية تجريب ّية.
هذا ك ّله لو �س ّلمنا � ّأن درجة االحتمال �ضعيفة ،فكيف والحال � ّأن هذا االحتمال
قوي �أي� ًضا.
ّ
الثّالث :لزوم شكر المنعم
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وه ��ذا ال ّدافع هو م ��ن ال ّدوافع العقل ّية الفطر ّي ��ة؛ حيث � ّإن ال ِّنع ��م ا ّلتي تواكب
الحياة الإن�س ��ان ّية ك ّلها وا ّلتي ال ي�س ��ع �أحد ًا �إنكارها هي م ��ن الكثرة بحيث ال تبلغ
الفطري يحكم بلزوم �شكر المنعم على
ح ّد الإح�صاء ،ومن جانب �آخر ف� ّإن العقل
ّ
الحقيقي -
نعمه }ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{((( ،وال يتحقّق �ش ��كر المنعم
ّ
وهو اهلل تعالى  � -اّإل بمعرفته ،وال تتحقّق المعرفة � اّإل بالبحث عنه واال�ستدالل على
وجوده تعالى وعليه يجب البحث عن ال ّدين؛ لأنّه مق ّدمة لل�شُّ ��كر الواجب ومق ّدمة
الواجب واجبة بحكم العقل.
((( �سورة الرحمن ،الآية.60 :

حب الكمال
الرابع :غريزة ّ
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من جملة الم�س ��ائل ا ّلتي ينبغي �أن ت�ش� � ّكل حافز ًا ودافع ًا للإن�س ��ان للبحث عن
المبد�أ وما يرتبط به من �صفات و�أفعال ،هو ما فُطرت عليه النف�س الإن�سان ّية؛ وهو
حب الكمال« ،ف�إنّ الإن�سان موجود باحث عن الكمال بفطرته» ،ولكي ال ينحرف
ّ
إن�ساني ال
هذا الدافع عن م�س ��اره ال�ص ��حيح ،كان ال ب ّد من معرفة «�أنّ الكمال ال ّ
يتح ّق ��ق � اّإل م ��ن خ�ل�ال اختي ��ار الإن�سان لأفعال ��ه» ،هذا االختي ��ار المعتمد على
المخت�صة بالإن�سان هي ا ّلتي تتم ّثل بكماالته
ُحكم العقل وتوجيهاته ،ل ّأن الكماالت
ّ
يتو�ص ��ل �إليها من خالل الإرادة الواعي ��ة ،واالختيار المنبثق من
الروح ّي ��ة ،وا ّلتي ّ
حكم العقل.
يتو�ص ��ل �إلى نظام خلقي
� اّإل � ّأن العقل عاجز عن تقييم الأفعال وتقويمها ما لم ّ
وقيم ��ي .نحاكم الأفعال على �أ�سا�س ��ه ،وه ��ذا ال يتحقّق � اّإل بر�ؤية �ص ��حيحة للكون
والحياة وعالج م�سائلها وموا�ضيعها «فمعرفة اهلل و�صفاته و�أفعاله هي الأ�سا�س
لتقييم الأفعال والحكم عليها من قبل العقل».
وعليه ال يتم ّكن الإن�سان من تحقيق كماله المن�شود �إذا لم يعالج هذه الم�سائل
ويجيب على تلك الأ�سئلة.
الخام�س :فطريّة ّ
الديني
الشعور ّ

� ّإن بع� ��ض علماء النف�س يرون � ّأن التد ّين وعبادة اهلل ظاهرة ثابتة ـ ب�ش ��كل من
الأ�ش ��كال ـ في ك ّل الأجيال الب�شر ّية على امتداد ال ّتاريخ ،وهذا ال ّثبات ال ّدائم لهذه
الظاهرة دليل على فطر ّيتها ،ولقد �ص ّرح القر�آن الكريم بهذا ال ّدافع بقوله تعالى:
}ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ {(((.
((( �سورة الروم ،الآية.30 :
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تنبيه :حول �شمولية الدافع الفطري
حي
�إ ّن ��ه ال يل ��زم من القول ب�ش ��مول ّية ال ّدافع الفط � ّ
�ري � ّأن يوجد دائم ًا ب�ش ��كل ّ
ويقظ في جميع الأفراد ،بحيث يدفع الإن�س ��ان بطريقة �ش ��عور ّية وواع ّية لأهدافه
الفطري في �أعماق الفرد نتيجة
المن�شودة ،بل من الممكن � ْأن يختفي هذا ال�شّ عور
ّ
ال�س ��ليمة ،كما قد تنح ��رف الميول والغرائز عن
العوام ��ل المحيطة وال ّتربية غير ّ
لل�س ��بب نف�سه .وعلى �ض ��وء ذلك ف� ّإن للبحث عن ال ّدين دافعه
م�س ��ارها الطبيعي ّ
الفطري الم�ستق ّل وال نحتاج لإثبات �ضرورته �إلى دليل.
ّ
خال�صةالدر�س

الدين.
ـ هناك دوافع فطر ّية عا ّمة تدفع للبحث عن ِّ
وهذه الدوافع هي:
فطري يدفع الإن�س ��ان لمعرفة الحقائق
1ـ غري ��زة ح � ّ�ب اال�ستط�ل�اع :هو دافع
ّ
الدين.
مطلق ًا ومن �ضمنها ِّ
2ـ غري ��زة البح ��ث ع ��ن المنفعة والأمن من ال�ضرر :فحي ��ث � ّإن هناك منافع
الدين وعدمها فيجب �إذن البحث عن
وم�ضار دنيو ّية و�أخرو ّية تترتّب على معرفة ِّ
الدين لجلب المنفعة ودر�أ الم�ض ّرة.
ِّ
ـ	 وقد اعتُر�ض على الغريزة ال�سابقة ،ب� ّأن الدافع للبحث عن �شيء �إنّما يكون
مح ّرك ًا �إذا كان احتمال الو�صول �إلى نتيجة قو ّي ًا ،وحيث � ّإن احتمال الو�صول
�إلى نتيجة في البحث عن ال ّدين �ضعيف ،فلي�س لهذا الدافع فاعل ّية.
الدين
والجواب :بعد الت�سليم بكون احتمال الو�صول �إلى نتيجة في البحث عن ِّ
�ض ��عيف ًا ـ وه ��و لي�س كذل ��ك ـّ � ،إن التحريك ال يتو ّقف على ق� � ّوة االحتمال فقط ،بل
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الدين كبيرة الم�ض ّرة لو
يح�ص ��ل �أي�ض� � ًا ب�س ��بب ق ّوة المحتمل؛ فحيث � ّإن م�س ��ائل ِّ
تركت وكثيرة المنفعة لو ح�صلت دنيا و�آخرة ـ جنّة �أو نار ـ فالدافع موجود للبحث
الدين.
عن ِّ
الدين
3ـ وجوب �شكر المن ِعم :وال يتحقّق ال�شكر � اّإل بمعرفة المن ِعم ،وحيث � ّإن ِّ
الدين.
ُيع ِّرفنا بالمن ِعم ،فيجب البحث عن ِّ
الدين هو ا ّلذي ُيعطي الأ�س ��ا�س النظري ال�ص ��حيح
4ـ ح � ّ�ب الكم ��ال :وبم ��ا � ّأن ِّ
للعق ��ل؛ ليتم ّكن من االختيار ال�ص ��حيح وبالتالي الو�ص ��ول �إل ��ى الكمال ،ثبت �إذن
الدين.
�ضرورة البحث عن ِّ
5ـ فطر ّي ��ة ال�شع ��ور الدين ��ي :وه ��و ال ي�ش ��ترط �أن يكون ح ّي� � ًا ويقظ ًا في جميع
الأفراد ،بل قد يختفي لعوامل م�ؤ ّثرة على الفرد.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

(حب اال�ستطالع)؟
1ـ ما هو المق�صود من غريزة ّ
2ـ كي ��ف تجي ��ب م ��ن ي ّدع ��ي �أن غري ��زة (البح ��ث ع ��ن المناف ��ع
والأمن من الم�ضا ّر) غير كافية لتدفع الإن�سان للبحث عن
ال ّدين؟
ّ
ن�ستدل على لزوم البحث عن ال ّدين من قاعدة (وجوب
3ـ كيف
�شكر المنعم)؟
4ـ م ��ا هو المق�صود من فطرية ال�شعور الديني ،ولماذا ال يكون
م�ؤ ّثراً دائماً؟
غريزه(حب الكمال)؟
5ـ ما هو المق�صود من
ّ
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الدرس الثالث
اعت هللا دوجو ىلع ماظنلا ليلد

دليل النظام على وجود اهلل تعالى

أهداف الدرس:
�1 .1أن يذكر الطالب دليل النظام على وجود اهلل مع مق ّدماته.
�2 .2أن ي�ستذكر �آية ورواية على دليل النظام.
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لقد �أودع اهلل في الكون والإن�س ��ان من الأد ّلة على وجوده تعالى ما ال يح�ص ��يه
عدد ،فالأد ّلة على وجوده تعالى بعدد �أنفا�س الخالئق -كما قيل  -والعقل الب�شري
ق ��ادر على اال�س ��تدالل على اهلل تعالى و�ص ��فاته ،والكثير من الم�س ��ائل العقائد ّية
الأخرى �إذا لم ت�ؤ ّثر عليه الأهواء وتحيط به ال�شّ بهات ،وقد تع ّددت الأد ّلة وتن ّوعت،
ومع ذلك يمكن تق�سيمها �إلى ق�سمين:
الأ ّول :مجموع ��ة �أد ّلة تعتمد على الت�أ ّمل في الكون والإن�س ��ان وما يكمن فيهما
ح�س� � ّية ،ويقع على
م ��ن الآث ��ار والآيات الإله ّية ،وترتك ��ز هذه الأد ّلة على مق ّدمات ّ
ر�أ�سها دليل النّظام.
الثّاني :مجموعة �أد ّلة تعتمد ب�ش ��كل �أ�س ��ا�س على مق ّدمات عقل ّية مح�ضة منها
الدليل المعروف بـ(دليل الإمكان).
دليل ال ّنظام

ال�سهلة ا ّلتي يدركها ك ّل �إن�سان عاقل ،لأنّه يرتكز على مق ّدمتين
وهو من الأ ّدلة ّ
ح�س� � ّية تجريب ّية وهي «�إنّ هذا العال ��م َّ
منظم» وثانيتها
ي�س ��هل �إثباتهما� ،إحداها ّ
منظم يحتاج �إلى ِّ
عقل َّية بديه َّية وهي «�إنّ ك ّل َّ
منظم».

اعت هللا دوجو ىلع ماظنلا ليلد

تمهيد:

29

والنّتيج ��ة ه ��ي «�إنّ ه ��ذا العال ��م يحت ��اج �إل ��ى ِّ
منظ ��م ولي� ��س ولي ��د ال�صدفة
العمياء».
هذا هو دليل النّظام على الإجمال ،وتف�صيله يحتاج �إلى:
�أ ـ معرفة المق�صود من النّظام ،ب ـ وتو�ضيح المق ّدمات و�إثباتها.
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�أ ـ املق�صود من ال ّنظام
النّظام هو عبارة عن التنا�س ��ق الموجود بين �أجزاء المر َّكب الواحد-ك�أجزاء
ال�ش ��جرة الواح ��دة -والت ��وازن الحا�ص ��ل بي ��ن الموجودات-كالتوازن بي ��ن �أنواع
الحيوان والإن�س ��ان والنبات والهواء� -إلخ -ب�شكل يتحقّق منه الغر�ض والغاية من
وجودها وعلى �أكمل وجه.
مقدمات دليل النظام
بـ ّ
� -1إن ه ��ذا العال ��م منظم :ويمكن �إثباتها من خالل ت�أ ّمل الإن�س ��ان العاقل في
الح�س ّية تارة ،وبف�ضل ما و�ص ��لت �إليه العلوم ّ
الطبيع ّية
هذا الوجود ،بالم�ش ��اهدة ّ
تارة �أخرى ،ف� ّإن الإن�سان ـ وب�أدنى ت�أ ّمل ـ �سيجد نظام ًا يتح ّكم في ك ّل موجود على
ح ��دة ،ونظام� � ًا عا ّم ًا يربط بين الموج ��ودات ك ّلها بحيث ت� ��ؤ ّدي دورها على �أكمل
وجه ،ويتحقّق الهدف المن�شود من وجودها.
فالمنظومة ال�شّ م�س َّية بما تحويه من �شم�س وقمر وكواكب ،عجيبة في تكوينها،
دقيقة في حركاتها المنتظمة ،وما يترتّب عليها ،من م�ص ��الح وما يحدث ب�سببها
م ��ن �أح ��وال الزمة لها ،كال ّلي ��ل والنّهار ،والف�ص ��ول الأربعة وم ��ا يترتّب على هذا
االنتظام من فوائد.
وكذل ��ك عال ��م النبات وهو عال ��م عجيب في تركيبه و�أ�س ��راره وفوائ ��ده ،ا ّلتي
اكت�شف العلم ح ّتى الآن جز ًء ب�سيط ًا منها ،وما خفي �أعظم.

اعت هللا دوجو ىلع ماظنلا ليلد

و�أ ّما الإن�سان ،ف�إ ّنه من �أعجب و�أعظم المخلوقات ،فهو يحوي ما تف ّرق في
المخلوقات ،و�أ�ضيف �إليه �أجهزة معق َّدة �أخرى ولكنّها ّ
منظمة بكيف ّية مثيرة
لل ّده�شة ،لما فيه من عجائب و�أ��س��رار و�أنظمة .ومع � ّأن الإن�سان و�ضع تحت
يتو�صلوا �إلى الكثير من
مجهر البحث المر ّكز في ك ّل جوانب وجوده � ،اّإل �أ ّنهم لم ّ
اله�ضمي وال ّتنفّ�سي وال ّدورة الدمو ّية
خ�صائ�صه .فمن عالم الخاليا ،والجهاز
ّ
والقلب وغيرها الكثير من الأج�ه��زة ،ويبقى المخّ من �أكثر �أجهزة الإن�سان
تعقيد ًا ،وله مركز القيادة و�أوامره ا ّلتي تحملها الأع�صاب �إلى �أع�ضاء البدن...
�إلخ ،فال�شّ واهد ال ّتي تثبت النّظام في الكون من �أو�ضح الوا�ضحات.
منظ ��م يحت ��اج �إل ��ى ِّ
� -2إنّ ك ّل َّ
منظ ��م :وهذه المق ّدمة عقل ّي ��ة بديه ّية ،يدركها
الإن�س ��ان بمج ّرد الإلتفات �إليها ،ومن دون حاجة �إل ��ى دليل؛ ف� ّإن العقل �إذا �أدرك
ال ّنظ ��ام وما ه ��و عليه من د ّق ��ة وروعة في ال ّتقدي ��ر وال ّتوازن واالن�س ��جام ،يحكم
مبا�ش ��رة ب� ّأن هكذا موجود يمتنع وجوده بدون فاعل عالم وقادر ،هو ا ّلذي �أوجده
ّ
ال�صدفة ،فالعقل ا ّلذي
ونظمه ،وينفي العقل �إمكان ّية وجود هكذا نظام عن طريق ّ
أمي لمج ّرد �أنّه �ضغط ع�شوائ ّي ًا
يرف�ض �إمكان ّية �ص ��دور مقالة ب�سيطة من �إن�س ��ان � ّ
عل ��ى �أحرف الآل ��ة الكاتبة ،فهو يرف�ض قطع ًا وب�ش ��كل �أو�ض ��ح وج ��ود هذا الكون
والنّظام �صدفة من دون خالق ،وهذا الحكم يعتمد على قانون الع ّل ّية ال ّثابت بحكم
العق ��ل البديهي .فالعقل يحكم بالبداهة � ّأن ك ّل معلول يحتاج �إلى ع ّلة ،وي�س ��تحيل
وجوده دون ع ّلة.
وبذل ��ك تظه ��ر النّتيج ��ة ب�ش ��كل جل � ّ�ي ،فالعالم َّ
منظ ��م بح�س ��ب الم�شاهدات
منظم يحت ��اج �إلى ِّ
والعل ��وم ،وك ّل َّ
منظم بح�سب البداه ��ة العقل ّية� ،إذن فالعالم
يحت ��اج �إل ��ى خال ��ق ِّ
منظ ��م وي�ستحي ��ل �أن يك ��ون ولي ��د ال�صدف ��ة العمي ��اء ،وهو
المطل ��وب.
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من �أه ّم الفوائد ا ّلتي يعطيها هذا ال ّدليل:
�أ ّو ًال� :إ ّن ��ه يح ّرك الفطرة الإن�س ��ان ّية ليرتقي بها �إل ��ى مرتبة الوعي وااللتفات
بعد الن�سيان والغفلة.
ثاني� �اً� :إ ّن ��ه ال تقت�ص ��ر وظيفته عل ��ى �إثبات وجود الخالق فح�س ��ب ب ��ل تتع ّداه
لإثبات بع�ض �ص ��فاته ومنها �أنّه عالم ،قادر؛ �إذ � ّإن النّظام الهادف يجب �أن يكون
موج� � ُده ،عالم ًا ،وتح ُّق ��ق النّظام خارج ًا دليل القدرة؛ ل ّأن خ�ص ��ائ�ص الفعل تدلّ
على خ�صائ�ص الفاعل.
ال ّنظام في الكتاب والس ّنة

يزخ ��ر القر�آن بالآيات الكريمة ا ّلتي تلفت الأنظار �إلى ما في الكون من �أنظمة
بديعة ،نذكر منها الآيات التالية:
} -1ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{(((.
} -2ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ{ (((.
} -3ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ {(((.
علي بن �أبي طالب � Qإ�شارات وا�ضحة �إلى هذا
وفي كلمات �أمير الم�ؤمنين ّ
ال ّدليل كقوله « :Qولو فكّروا في عظيم القدرة وج�سيم النعمة ،ل َر َجعوا �إلى
الطريق ،وخافوا عذاب الحريق ،ولكنّ القلوب عليلة ،والب�صائر مدخولة»(((.
((( �سورة الملك ،الآية.23 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.13-12 :
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.27 :
((( نهج البالغة ،تحقيق محمد عبده ،ج� ،2ص.336-335

المف�ضل ،عدد ًا من الأنظمة وما
ال�صادق  Qعلى تلميذه
َّ
وقد �أملى الإمام ّ
فيها من �أ�سرار وحكم وعجائب ،من �أجهزة الإن�سان والحيوانات الأخرى ،والطيور
والح�ش ��رات ،والفل ��ك وما يح�ص ��ل م ��ن تغ ّي ��رات ،والنباتات و�أ�س ��رار اختالفها،
والأمرا�ض و�أدويتهاّ ،ثم الموت والفناء(((.

� ّإن العق ��ل ق ��ادر على اال�س ��تدالل على وج ��ود اهلل تعال ��ى ،وقد تع� � ّددت الأد ّلة
وتن ّوعت ،وهي على نحوين:
الأ ّول :مجموع ��ة تعتمد عل ��ى الت�أ ّمل في الكون والإن�س ��ان ،وترتكز هذه الأد ّلة
ح�س ّية ،ويقع على ر�أ�سها دليل النظام.
على مق ّدمات ّ
الثان ��ي :مجموع ��ة �أد ّل ��ة تعتمد ب�ش ��كل �أ�س ��ا�س عل ��ى مق ّدمات عقل ّي ��ة كدليل
الإمكان.
ـ يتك ّون دليل النظام من مق ّدمتين:
ح�س ّية تجريب ّية وهيّ �( :إن هذا العالم َّ
منظم).
الأولىّ :
منظم يحتاج �إلى ِّ
الثانية :عقل ّية بديه ّية وهيّ �( :إن ك ّل َّ
منظم).
النتيجة هيّ �( :إن هذا العالم يحتاج �إلى ِّ
منظم).
الح�س ّية ،وبف�ضل
ـ	 يمكن �إثبات المق ّدمة الأولى من دليل النظام بالم�شاهدة ّ
ما و�ص ��لت �إليه العل ��وم الطبيع ّية .ففي الكون �أمثلة ال تُع ّد وال تُح�ص ��ى على
النظام.
ـ	 المق ّدمة الثاني ��ة من دليل النظام مق ّدمة عقل ّية بديه ّيةُ ،يدركها الإن�س ��ان
المف�ضل� ،ص.38-37
((( كتاب التوحيد،
ّ

اعت هللا دوجو ىلع ماظنلا ليلد

خال�صةالدر�س
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بمج� � ّرد االلتفات �إليها ،فالعق ��ل يحكم بالبداه ��ة � ّأن ك ّل معلول يحتاج �إلى
ع ّلة ،وي�ستحيل وجوده من دون ع ّلة.
ـ المق�ص ��ود م ��ن النظام :هو عبارة عن التنا�س ��ق الموجود بي ��ن �أجزاء العا َلم
والتوازن الحا�صل بين الموجودات ب�شكل يتحقّق منه الغر�ض والغاية من وجودها
على �أكمل وجه.
ـ من �أه ّم وظائف دليل النظام:
�أ ّو ًال� :إنّه ُيح ِّرك الفطرة الإن�سان ّية.
ثانياً :بالإ�ض ��افة �إلى �إثباته وجود الخالق ُيثبت بع�ض �ص ��فاته ومنها �أنّه عالم
قادر.
ـ	 ف ��ي القر�آن الكري ��م والروايات الكثير مما ُيلفت الأنظ ��ار �إلى ما في الكون
م ��ن نظام ،منه ��ا قوله تعال ��ى } :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{(((.
وع ��ن الإمام عل � ّ�ي« :Qول ��و ف ّك ��روا في عظي ��م الق ��درة وج�س ��يم النعمة،
لرجعوا �إلى الطريق».
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

34

1ـ ما هو معنى النّظام المق�صود في الدليل؟
2ـ تح ّدث باخت�صار عن مق ّدمات دليل النظام.
3ـ ب ّين �أهم وظائف دليل النظام؟
4ـ �أذكر �آية ورواية ت�شيران �إلى دليل النظام؟
((( �سورة الملك ،الآية.23 :

الدرس الرابع
عت هللا دوجو ىلع ناكمإلا ليلد

دليل اإلمكان على وجود اهلل تعالى

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الإمكان.
�2 .2أن يم ّيز بين الدور والت�سل�سل.
�3 .3أن ي�ستذكر دليل الإمكان.
35
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يع ّد دليل الإمكان والوجوب من الأد ّلة العقل ّية القريبة �إلى الفهم� ،إ�ض ��افة �إلى
كونه محكم ًا .وهو يثبت وجوب الوجود هلل تعالى ،وا�ستغناءه عن غيره في وجوده،
و�أ ّما �صفاته الثبوت ّية وال�سلب ّية فتحتاج �إلى �أد ّلة �أخرى.
وقبل ّ
ال�شروع في بيان هذا ال ّدليل ال ُب َّد �أ ّو ًال من بيان بع�ض الم�صطلحات
المرتبطة به .وذلك؛ ل َّأن فهم معنى الإمكان والوجوب والدو ر الت�سل�سل يع ّد الركن
الأ�سا�س لفهم هذا ال ّدليل ،واال�ستفادة منه ّ
بال�شكل المطلوب والمفيد.

عت هللا دوجو ىلع ناكمإلا ليلد

تمهيد:

المصطلحات الواردة في الدليل
الأ ّول :اإلمكان والوجوب:

� ّإن وج ��ود الموجودات المتحقّقة الوجود ،ال ي�ش � ّ�ك به عاقل ،ويدركه الإن�س ��ان
بوجدانه من دون حاجة �إلى دليل ،وهذا الوجود ال يخلو عق ًال من �أحد احتمالين:
الأ ّولْ � :أن يك ��ون موجود ًا بذاته وهذا يعني �أنَّه ال يحتاج �إلى ما يوجده؛ ولذلك
ي�صح ال�س�ؤال عن ع ّلة وجوده؛ لأنّه لي�س له ع ّلة ح�سب الفر�ض وهو الواجب.
ال ّ
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وي�صح
والثاني� :أن يكون وجوده لي�س بذاته بل يحتاج �إلى موجود �آخر يوجده،
ّ
� ْأن ي�س�أل عن ع ّلة وجوده؛ لأنّه ي�ستحيل وجوده بدون ع ّلة وهو الممكن.
مثال تقريبي :لو قلت :الملح مالح ف� ّإن ثبوت الملوحة للملح ،على نحو الوجوب
فهو واجب الملوحة؛ ل ّأن ملوحته ذات ّية له وي�ستحيل � ْأن ّ
تنفك عنه ،ف� ّإن اهلل تعالى
�أوجده مالح ًا من البداية ال �أنّه تعالى �أوجد �شيئ ًا ّثم عر�ضت عليه الملوحة ولذلك
ال�س�ؤال :لماذا الملح مالح ،و�أ ّما لو قلت ّ
الطعام مالح ف� ّإن ثبوت الملوحة
ال ي�ص � ّ�ح ّ
ّ
للطعام لي�س ��ت ذات ّية له ،بل تتو ّقف على غيره وهو الملح ويمكن انفكاك الملوحة
ال�س�ؤال :لماذا ّ
عن ّ
الطعام مالح.
الطعام.
ّ
وي�صح ّ
وكذلك الحال بالنّ�س ��بة للوجود الواجب �أو الممكن .فوجود الواجب بذاته ،ال
يحتاج فيه �إلى غيره� ،أ ّما وجود الممكن فلي�س بذاته لذلك يحتاج فيه لغيره.
الدور:
الثّانيّ :

وه ��و تو ّقف وجود الموجود الأ ّول على الموج ��ود الثاني ،ووجود الثاني متو ّقف
عل ��ى الأ ّول ف ��ك ّل منهما ع ّلة لوجود الآخ ��ر؛ وعليه يلزم � ْأن يك ��ون ك ّل واحد منهما
متق ّدم� � ًا لأ ّن ��ه ع ّلة ،و مت�أخّ ر ًا لأ ّن ��ه معلول ،وهذا جمع بين النقي�ض ��ين وهو ممتنع
بالبداهة .فال ّدور باطل ،وك ّل ما يلزم منه ال ّدور باطل �أي� ًضا.
الثّالث :التسلسل:
38

وهو عبارة عن تو ّقف الموجود الأ ّول على الثاني ،والثاني على ثالث ...وهكذا
ال �إلى نهاية ،بحيث تجتمع �سل�سلة من الموجودات الممكنة ،ك ّل واحد منها معلول
لل�س ��ابق وع ّلة للاّ حق ،مترتّبة غير متناهية .وهنا ُي�س� ��أل عن الع ّلة ا ّلتي �أفا�ض ��ت
ّ
ال�سل�س ��لة الممكنة ،ف�إن كانت الع ّلة ممكنة �أي�ض� � ًا كانت محتاجة
الوجود على هذه ّ
ولكن وجودها
�إلى ع ّلة �أي�ض� � ًا وهكذا ال �إلى نهاية ،ويلزم عدم وجود الموجودات؛ ّ

ال�سل�سلة
بديهي .و�إن كانت الع ّلة واجبة الوجود� ،أي :وجودها ذاتي ،فقد انقطعت ّ
ال�ص ��فر .فاجتماع
وح�ص ��ل المطل ��وب .مثال :ل ��و ن ّزلنا الموج ��ود الممكن منزلة ّ
الممكنات بمنزلة اجتماع �أ�ص ��فار وا ّلتي مهما تكاثرت ال تنتج عدد ًا بحكم فقرها
الذاتي؛ فال ب ّد لها من عدد �صحيح يحمل قيمة بذاته ليفي�ض منها على الأ�صفار،
فت�صبح حينئذ ذات قيمة.
لو �أوقف قائ ُد الجي�ش ك َّل جي�ش ��ه في �ص � ّ�ف �أفقي ،و�أ�صدر �أمر ًا ب�إطالق النار،
لكنّه و�ض ��ع �ش ��رط ًا واحد ًا وهو� :أن ال يطلق �أح ٌد النار ح ّتى ي�س ��مع من �أطلق قبله،
�دي الأ ّول ال ُيطلق النار ح ّتى يطلق الثان ��ي ،والثاني ال يطلق ح ّتى يطلق
ف� ��إن الجن � ّ
الثالث ،وهكذا ،عندها ال يطلق �أح ٌد النار� .إذ ًا ال ب ّد من وجود �شخ�ص في البداية
يطلق النار من دون � ّأي �ش ��رط ويعتمد على ذاته بالإطالق ،وعندها يطلق الجميع
النار.
المح�ص ��لّ � :إن فر�ض وج ��ود ممكنات غير متناهية م�س ��تلزم لأحد �أمرين:
ّ
�إ ّما تحقُّق المعلول بال ع ّلة ،و�إ ّما عدم وجود �ش ��يء في الخارج ر�أ�س ًا ،وكالهما
بديه ��ي البط�ل�ان؛ ف ��الأ ّول مخال ��ف لقان ��ون العل ّي ��ة الع ��ا ّم ،وال ّثان ��ي مخالف
للوج ��دان.
االستدالل بدليل اإلمكان

تق� � ّدم � ّأن �ص ��فحة الوج ��ود مليئ ��ة بالموجودات الممكن ��ة الوجود بمعن ��ى �أنّها
تحت ��اج ف ��ي وجودها �إلى الغي ��ر� ،أي :تحتاج �إل ��ى ع ّلة توجدها؛ بدلي ��ل �أنّها توجد
وتنعدم ،وتتب ّدل وتتغ ّير وهو دليل الإمكان؛ وعليه فوجودها ال يخلو من االحتماالت
ال ّتالية:

عت هللا دوجو ىلع ناكمإلا ليلد

مثال تو�ضيحي:
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 1ـ �إ ّم ��ا �أ ّنه ��ا وجدت من دون ع ّلة ،وهو باطل؛ لأنّها ممكنة الوجود ،ول ّأن فر�ض
وجوده ��ا من العدم يلزمه ك ��ون فاقد الوجود يعطيه وه ��و باطل؛ ل ّأن فاقد
ال�شّ يء ال يعطيه.
 2ـ و�إ ّما � ّأن بع�ض ��ها ع ّل ��ة للبع�ض الآخر ،والآخر ع ّلة للبع� ��ض الأ ّول وهو باطل؛
للزوم ال ّدور الباطل بال ّدليل �أي� ًضا.
 3ـ و�إ ّم ��ا � ّأن البع�ض الأ ّول ع ّلة لل ّثاني ،وال ّثاني لل ّثالث وهكذا ال �إلى نهاية ،وهذا
باطل؛ للزوم ال ّت�سل�سل الممتنع والباطل بالدليل.
 4ـ و�إ ّم ��ا � ّأن وجوده ��ا مفا�ض من موجود واجب الوج ��ود بذاته غير محتاج ل ّأي
�شيء ،وهو المطلوب وهذا الفر�ض هو ا ّلذي ير�ضاه العقل ويحكم به.
دليل اإلمكان في القرآن
لقد �أ�ش ��ار القر�آن الكري ��م �إلى مفردات هذا ال ّدلي ��ل ،قال تعالى}:ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ { (((.
وقال تعالى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ{(((.
تنبيه :قد يقال ب� ّأن االعتقاد بوجود ع ّلة غير معلولة موجودة بنف�س ��ها ،مناف
للقاعدة العقل ّية القائلة ب� ّأن الموجود ال يتحقَّق بدون ع ّلة.
والجوابّ � :إن القاعدة العقل ّية ال تحكم على الموجود بما هو موجود ب�أنّه يحتاج
�إل ��ى ع ّلة ,ب ��ل الحاجة �إلى ع ّلة هي من لوازم الموج ��ود الممكن فالقاعدة العقل ّية
تحكم ب�أن الموجود الممكن يحتاج �إلى ع ّلة ,وهذا وا�ضح م ّما تق ّدم.

((( �سورة فاطر ،الآية.15 :
((( �سورة الطور ،الآيتان.36 -35 :

خال�صةالدر�س

عت هللا دوجو ىلع ناكمإلا ليلد

ـ الوجود ال يخلو عق ً
ال من �أحد احتمالين:
الأ ّول� :أن يكون موجود ًا بذاته فال يحتاج �إلى موجد وهو (الواجب).
الثاني� :أن يكون وجوده لي�س بذاته بل يحتاج �إلى ع ّلة توجده ،وهو (الممكن).
ال ��دور :هو تو ّقف وج ��ود الأ ّول على الثاني ،والعك�س ،والزم ��ه �أن يكون ك ّل واحد
منهما متق ّدم ًا لأنّه ع ّلة ،ومت�أخِّ ر ًا لأنّه معلول ،وهذا جمع بين النقي�ضين وهو باطل.
الت�سل�س ��ل :ه ��و تو ّق ��ف الأ ّول على الثان ��ي ،والثاني على الثال ��ث ،وهكذا ال �إلى
نهاي ��ة ،وهو باطل؛ ل ّأن فر�ض وجود ممكنات غير متناهية م�س ��تلزم لأحد �أمرين:
�إ ّم ��ا تحقّق المعل ��ول بال ع ّلة ،و�إ ّما عدم وجود �ش ��يء في الخارج ر�أ�س� � ًا ،وكالهما
باطل بديهة؛ فالأ ّول مخالف لقانون الع ّل ّية العا ّم ،والثاني مخالف للوجدان.
تقرير دليل الإمكان :بعد الت�س ��ليم بوج ��ود الممكنات ،فوجودها ال يخلو من
االحتماالت التالية:
1ـ �أنّها وجدت من العدم ،وهذا باطل؛ ل ّأن فاقد ال�شيء ال يعطيه.
2ـ � ّأن بع�ضها ع ّلة للبع�ض الآخر ،والآخر ع ّلة للأ ّول ،وهذا باطل للزوم الدور.
3ـ البع� ��ض الأ ّول ع ّل ��ة للثاني ،والثان ��ي ع ّلة للثالث ،وهك ��ذا ال �إلى نهاية ،وهذا
باطل للزوم الت�سل�سل.
في�ض من موجود واجب الوجود بذاته ،وهو المطلوب.
4ـ � ّأن وجود الممكنات ٌ
ـ	 قد ُيقالّ � :إن االعتقاد بوجود ع ّلة غير معلولةٍ ،
مناف للقاعدة العقل ّية القائلة
ب� ّأن الموجود ال يتحقّق بدون ع ّلة.
الج ��وابّ � :إن القاع ��دة العقلية تقول�« :إنّ الموجود الممك ��ن يحتاج �إلى ع ّلة»،
وبالتالي ف� ّإن الواجب ال ت�شمله القاعدة.
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1ـ ع ّرف الإمكان والوجوب ،مع مثال؟
2ـ م ��ا ه ��و الف ��رق بي ��ن ال� � ّدور والت�سل�س ��ل ،وم ��ا ه ��و وج ��ه
بطالنهما؟
3ـ ب ّين كيفية اال�ستدالل بدليل الإمكان على وجوده تعالى؟
4ـ ه ��ل يتناف ��ى الق ��ول بوج ��ود ع ّلة غي ��ر معلولة مع الق ��ول ب�أنّ
الموجود الممكن ال يتحقّق بدون ع ّلة ،ولماذا؟

الدرس الخامس

الصفات السلب ّية
ةّيبلسلا تافصلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف �إلى معنى ال�صفات ال�سلب ّية.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى الع ّلة الموجدة وم ّيزاتها.
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الصفات اإلله ّية
تقسيم ّ

ةّيبلسلا تافصلا

بع ��د �أن ت � ّ�م �إثبات وجود واج ��ب الوجود ،ف� ّإن �إثبات �ص ��فاته يحت ��اج �إلى �أد ّلة
�أخرى ،بع�ضها يعتمد على �إدراك حقيقة معنى الواجب ،كما �سي ّت�ضح الحق ًا.
ال�صفات الإله ّية �إلى ثبوت ّية و�سلب ّية ،وال ّثبوت ّية تنق�سم �أي� ًضا �إلى ذات ّية
تنق�س ��م ّ
وفعل ّية ـ و�سي�أتي الكالم عنها في الدر�س الالحق ـ.
السلب ّية
الصفات ّ
ّ

ال�صفات
ال�سلب ّية :وهي ّ
�س ��وف يتمحور البحث في هذا ال ّدر�س حول ّ
ال�ص ��فات ّ
ا ّلتي يجب تنزيه الذّات الإله ّية عن االتّ�صاف بها.
ال�ص ��فة في حقيقتها وواقعها نق�ص وحاجة ،بحيث ال
وذلك؛ لأنّه �إ ّما �أن تكون ّ
يمكن �أن يت�ص ّور فيها كمال مطلق كالج�سم ّية مث ًال.
ال�ص ��فة بح� � ّد ذاتها كمال � ،اّإل �أنّه قد �ش ��ابها نوع نق�ص ،نتيجة
و�إ ّما �أن تكون ّ
لكن العقل قادر عل ��ى �إدراك كمالها المطلق بعد
ارتباطه ��ا وتع ّلقها بالممكن ��اتّ ،
�إزالة النّق�ص العار�ض عليها ،مثل :العلم والقدرة الم ّت�ص ��ف بهما الإن�س ��ان ،ف�إنّه
ال يمكن و�ص ��فه تعالى بهما بجميع خ�صائ�صهما ،ب�سبب ا�شتمالهما على النّق�ص
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العار� ��ض عليهما كالمحدودي ��ة وحاجتهما للمح ّل ،مع �أنّهم ��ا في اهلل تعالى عين
ال�سلب ّية ترجع بتمامها �إلى
ذاته المتعالية كما �س ��ي�أتي .وبهذا ي ّت�ضح � ّأن ّ
ال�صفات ّ
�أ�صل واحد ،وهو �سلب النق�ص والحاجة عنها و�أنّه يجب تنزيهه تعالى عنهما.
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الدليل على التّنزيه
ّ
� ّإن فر�ض كونه تعالى واجب الوجود  -كما ّتم الدليل عليه في الدر�س ال�سابق-
يعني ع ّدة �أمور:
�أ ّو ًال� :أنّه غير محتاج في وجوده ل ّأي موجود �آخر؛ ل ّأن فر�ض حاجته �إلى الغير
تعني �أنّه ممكن الوجود ,وهو خالف فر�ض وجوب وجوده.
ثانياًّ � :أن الموجودات الممكنة الوجود ك ّلها معلولة ومحتاجة �إليه.
ول � ٍّ
ال�س ��لب ّية
ال�ص ��فتين لوازم يثبت من خاللها نفي ّ
�كل م ��ن هاتين ّ
ال�ص ��فات ّ
ال�صفات ال ّثبوت ّية.
بتمامها ،بل يمكن �إثبات بع�ض ّ
و� ّإن المت�أ ّمل في معنى واجب الوجود يدرك ب�ش ��كل وا�ضح � ّأن ك ّل موجود �سبقه
ال�سابق �أو اللاّ حق
العدم �أو يلحقه العدم ي�ستحيل �أن يكون وجوده ذات ّي ًا؛ ل ّأن العدم ّ
يعن ��ي الحاجة �إلى الغير في وج ��وده ،وبال ّتالي يعني �أنّه غي ��ر واجب بل هو ممكن
�رمدي ،ويثبت � ّأن
أبدي� ،أي� :س � ّ
أزلي � ّ
محت ��اج لع ّلة هي غيره ،وبذلك يثبت � ّأن اهلل � ّ
ك ّل موجود �سبقه العدم �أو يلحقه العدم ال يكون واجب ًا.
لي�س مركباً من �أجزاء
�أ ّو ًال :م ��ن ل ��وازم واجب الوجود الب�س ��اطة� ،أي عدم ال ّتركيب م ��ن �أجزاء؛ �إذ
ك ّل مر ّك ��ب محتاج ومفتقر �إلى �أجزائ ��ه؛ ل ّأن التركيب مطلق ًا يتنافى مع
مفهوم واجب الوجود ،المن ّزه عن الحاجة مطلق ًا.
ثاني� �اً :فر�ض التركيب يعن ��ي قابل ّية المر ّكب لل ّزوال واالنع ��دام؛ ل ّأن المر َّكب

قابل لالنق�س ��ام ول ��و عق ًال� ،إن لم ينق�س ��م ف ��ي الخارج فع�ل ً�ا ،و�إمكان
االنق�س ��ام يعني �إمكان زوال الك ّل وانعدامه .وقد ت � ّ�م �إثبات عدم قابل ّية
الواجب لل ّزوال واالنعدام.

الع ّلة املوجدة
بمنا�س ��بة الكالم عن واجب الوجود ،تجدر الإ�ش ��ارة �إلى �أنّه يطلق على واجب
الوجود ،م�ص ��طلح «الع ّلة الموج ��دة» بمعنى �أنّه تعالى ه ��و الموجد للموجودات،
والفاعل الم�س ��تق ّل لها ،وغير المحتاج في وجوده و�إيجاده ل ّأي �شيء �آخر ـ كما م ّر
ـ وي�س ��تحيل وج ��ود ع ّلة فاعل ّية كفاعل ّي ��ة اهلل تعالى؛ �إذ ك ّل فاعل �س ��واه يحتاج في
فاعليته هلل تعالى.

ةّيبلسلا تافصلا

لي�س ج�سماً
وم ��ن لوازم ع ��دم ال ّتركيب يثب ��ت � ّأن اهلل تعال ��ى لي�س ج�سماً ،ب ��ل هو موجود
مج ّرد ،و�إذ ثبت ا�ستحالة كونه تعالى ج�سم ًا ،تثبت ا�ستحالة ك ّل ما يتو ّقف تحقّقه
على الج�س ��م ّية ،ويالزمها مثل كونه قاب ًال لل ّر�ؤية والحاجة �إلى المكان ،والخ�ضوع
لل ّزم ��ان ،والحرك ��ة وال ّتح ّول؛ ف� ّإن جميع هذه الم�س ��ائل من خ�ص ��ائ�ص الج�س ��م
والج�سمان ّيات ،وقد ثبت �أنّه تعالى لي�س بج�سم.

م ّيزات العلّة الموجدة

وه ��ي م ّيزات يمكن ا�س ��تخراجها من الخ�ص ��ائ�ص المذك ��ورة لواجب الوجود
(الع ّلة الموجدة):
 -1تمت ��از الع ّل ��ة الموجدة ب�أنّها توجد معلولها وتخلق ��ه من العدم ،من دون �أن
ينق�ص من وجودها �ش ��يء ،و� اّإل َلزَ َم االنق�س ��ام والتغيير في الذّات الإلهية،
وقد ثبت بطالنه.
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يقدم
ويمكن تقريب هذه الميزة من خالل هذا المثال ،وهو � ّأن المع ّلم ِّ
من علمه لتالمذته دون � ّأن ينق�ص من علمه �شيء ،و�أقرب تعبير هو � ّأن عالم
الوجود نور ٍّ
وتجل من تجليات ال � ّذات الإله ّية المق ّد�سة } ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ{((( ،وه��ذا بخالف الفاعل الما ّدي ّ
والطبيعي ا ّل��ذي ال يوجِ د معلوله
من العدم ،بل ع ّل ّيته تعني تغيير �صورة المعلول الموجود مع بذل الجهد ولزوم
النّق�ص والتغيير عليه.
 -2يج ��ب �أن ت�ش ��تمل الع ّلة الموجدة عل ��ى جميع كماالت معلولها ب�ص ��ورة � ّأتم
و�أكم ��ل؛ لأنّها هي ا ّلت ��ي تفي�ض الوجود والكمال علي ��ه ،وهذا بخالف العلل
المع ّدة الما ّد ّية ،ف�إنّه ال يلزم ا�ش ��تمالها على كماالت معلولها لأنّها ال تُعطيه
الوجود بل تق ّربه وتع ّده لتفي�ض الع ّلة الموجدة الوجود عليه.
ّ � -3أن الع ّلة الموجدة يحتاج �إليها معلولها في �أ�صل وجوده وفي بقائه وا�ستمراره،
خالف� � ًا للع ّلة المع ّدة ا ّلتي يحتاج �إليها معلولها في �أ�ص ��ل وجوده فقط ،و�أ ّما
غير الع ّلة الموجدة من العلل الما ّد ّية فهي في الحقيقة مه ّيئة ومع ّدة لفي�ض
الوج ��ود من الع ّل ��ة ،ال غير .وعليه فعال ��م الوجود محت ��اج ومفتقر �إلى اهلل
تعال ��ى دائم ًا وفي ك ّل �ش� ��ؤون وجوده وحاالت ��ه ،و�إذا امتنع الخالق عن في�ض
الوج ��ود علي ��ه فهذا يعني انعدام الوج ��ود .و�أ ّما في العلل المع� � ّدة ،كالبنَّاء
ا ّلذي يبني منز ًال؛ قد يموت البنَّاء ويبقى المنزل بحاله.
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((( �سورة النور ،الآية.35 :

خال�صةالدر�س

ةّيبلسلا تافصلا

ـ	 ال�صفات ال�سلب ّية هي ال�صفات ا ّلتي يجب تنزيه الذّات الإله ّية عن االت�صاف
بها؛ وذلك ح ّتى ال يلزم ن�سبة النق�ص والحاجة �إليه تعالى.
ـ	� ّإن واج ��ب الوجود يعني �أنّه غير م�س ��بوق بعدم وال يلحق ��ه عدم ،ل ّأن العدم
ال�س ��ابق والالح ��ق يعن ��ي الحاجة �إلى الغي ��ر في وجوده؛ وه ��و خالف كونه
واجب الوجود.
ـ	 وم ��ن لوازم واجب الوجود �أنّه غير مر ّكب؛ ل ّأن المر ّكب محتاج �إلى �أجزائه،
وينعدم بانعدامها ،وقد ّتم �إثبات عدم حاجة الواجب وعدم قابليته للزوال.
ومن لوازم عدم التركيب نفي الج�س ��م ّية عنه وما يالزمها من الر�ؤية والحاجة
�إلى المكان ،والخ�ضوع للزمان ،والحركة والتح ّول.
ـ	 من م ّيزات الع ّلة الموجدة (واجب الوجود):
1ـ �أنّها توجد معلولها من العدم ،من دون �أن ينق�ص من وجودها �شيء.
2ـ �أنّها ت�شتمل على جميع كماالت معلولها ب�صورة �أت ّم و�أكمل.
3ـ �أنّها ع ّلة حقيق ّية يحتاجها معلولها وجوداً وبقاءاً وا�ستمراراً.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

ال�صفات ال�سلب ّية؟
1ـ ما هي ّ
2ـ ماذا يت�ض ّمن م�صطلح واجب الوجود؟
ال�صفات ال�سلب ّية من م�ضمون واجب الوجود؟
3ـ كيف ت�ستفيد ّ
4ـ ما هي م ّيزات الع ّلة الموجدة؟
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الدرس السادس

الصفات ّ
الثبوت ّية
ةّيتوبّثلا تافصلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى ال�صفات الثبوتية.
�2 .2أن يم ّيز بين �أق�سام ال�صفات الثبوتية.
�3 .3أن يع ّدد بع�ض ال�صفات الذاتية.
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ال�صفات ال ّثبوت ّية هي ك ّل �صفة تثبت كم ً
اال مطلق ًا دون ا�ستلزامها ن�سبة نق�ص
ّ
�أو تحدي ��د لل� �ذّات الإله ّية ،فك ّل �ص ��فة تحمل هذه الخ�ص ��ائ�ص يج ��ب �إثباتها هلل
تعالى.
ال�صفات الثبوتية �إلى ق�سمين هما:
وتنق�سم ّ
ال�صفات الفعل ّية.
ال�صفات الذّات ّية .
2ـ ّ
1ـ ّ

ةّيتوبّثلا تافصلا

تعريف وتقسيم

ال�صفات الذّ ات ّية:
1ـ ّ

وهي مفاهيم منتزعة م ��ن نف�س الذّات الإله ّية بلحاظ وجدانها لنوع من �أنواع
ال�صفات الذّات ّية :الحياة ،العلم ،القدرة.
الكماالت ،و� ّ
أهم ّ
ومن خ�صائ�صها �أنّه لي�س لها وجود غير وجود الذّات بل هي عين الذات ،فهي
واحد وجود ًا وم�صداق ًا ،واالختالف بينها على م�ستوى المفهوم فقط ،واالختالف
المفهومي ٍ
كاف في المغايرة ,وال يلزم منه التكثر في الذات.
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وه ��ي مفاهيم تنتزع من نوع عالقة وارتباط بي ��ن اهلل تعالى ومخلوقاته ،فهي
ّات الإله ّية والمخلوقات طرفي الإ�ضافة فيها ,كالخالق ّية
مفاهيم �إ�ضاف ّية تم ّثل الذ ُ
والرازق ّية وغيرها.
وال وجود عيني لفعل الخالق ّية ,فالموجود فع ًال هما طرفا الإ�ضافةّ � ،أي :الذّات
الإله ّية والمخلوقات ال غير ،و�أ ّما (الخلق) كـ (فعل) فهو مفهوم �إ�ض ��افي ن�س ��بي
ينتزع من مقام الفعل ال غير.
الصفات ّ
الذات ّية
إثبات ّ

ال�صفات الذّات ّية دليل عا ّم يجري فيها جميع ًا� ،إ�ضافة �إلى � ّأن لك ّل �صفة
لإثبات ّ
خا�صة بها ي�أتي بيانها ،وال ّدليل العا ّم هو القاعدة البديه ّية القائلةّ � :إن فاقد
�أد ّلة ّ
ال�شّ يء ال يعطيه ،وبيانه:
� ّإن هذه المفاهيم ـ �أي :الحياة والعلم والقدرة ـ حينما ت�ستخدم في المخلوقات،
تع ّب ��ر عن كماالتها ،فيلزمه ��ا �إذن �أن توجد بمرتبتها الكاملة في الع ّلة الموجدة؛ �إذ
ك ّل كمال يوجد في � ّأي مخلوق ،فهو م�ستم ّد من اهلل تعالى؛ لأ ّنه الع ّلة الموجدة ،فال
ُب َّد � ْأن يكون اهلل تعالى الخالق واجد ًا له ،ح ّتى يمكنه �إفا�ضته و�إعطاءه للمخلوق ،وال
يمكن لمن يخلق الحياة �أن يكون فاقد ًا لها� ،أو لمن يفي�ض العلم والقدرة للمخلوقات
ال�ص ��فات
�أن يك ��ون جاه�ل� ًا عاج ��ز ًا؛ ل ّأن فاقد ال�شّ ��يء ال يعطيه� .إذن فوجود هذه ّ
الكمال ّية ف ��ي بع�ض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى ،ولكن من دون
�أن يكون فيها نق�ص �أو تحديد� ،أيّ � :أن اهلل تعالى يتوفّر على الحياة والعلم والقدرة
اللاّ متناهية.

ةّيتوبّثلا تافصلا

�أ -احلياة
ي�ستعمل مفهوم الحياة في مجموعتين من المخلوقات :الأولى :النباتات ،حيث
تتم ّيز بالنّم ّو .ال ّثانية :الحيوانات والإن�سان ،حيث تمتلك ال�شّ عور والإرادة.
�أ ّم ��ا :مفه ��وم الحياة في النبات فهو م�س ��تلزم للنّق�ص واالحتياج بذاته وفي
واقع ��ه ،ذل ��ك؛ ل ّأن طبيعة ال ّنم� � ّو تفر�ض �أن يكون ال�شّ ��يء النّامي ف ��ي بداياته
فاق ��د ًا للكم ��ال ،ولك ��ن نتيجة لبع� ��ض العوام ��ل والم�ؤ ّثرات الخارج ّية تح�ص ��ل
في ��ه تغ ّيرات ت�ص ��ل به �إل ��ى كمال جديد بال ّتدريج -وت�س� � ّمى نم� � ّو ًا ،-وال يمكن
ال�صفات
ن�س ��بة مثل هذه الأمور �إلى اهلل تعالى ،كما م ّر تو�ض ��يحه في مو�ض ��وع ّ
ال�س ��لب ّية.
ّ
� ّأم ��ا المفه ��وم الثّان ��ي :ف�إنّه مفه ��وم كمالي في حقيقت ��ه و�إن اقترن في بع�ض
م�ص ��اديقه الإمكان ّية ببع�ض النقائ� ��ص والتحديدات ،ولكن يمكن �أن نت�ص� � ّور له
مرتب ��ة ال متناهي ��ة لي�س فيه ��ا � ّأي نق�ص �أو تحدي ��د �أو احتياج ،كم ��ا هو الأمر في
مفهوم الوجود ومفهوم الكمال.
والحي ��اة بمعناها الم�ل�ازم للعلم والفاعل ّي ��ة الإراد ّية من م�س ��تلزمات الوجود
ولكن
غي ��ر الما ّدي ،وذلك؛ لأنّه و�إن ن�س ��بت الحياة �إلى الكائن ��ات الما ّد ّية الح ّيةّ ،
الحياة في واقعها �صفة لروحها ،ال لبدنها ،و�إنّما ي ّت�صف بها البدن لتع ّلق وارتباط
ال ّروح به ،وبعبارة �أخرى :كما � ّأن االمتداد من لوازم الوجود الج�س ��ماني ،فكذلك
الحي ��اة من لوازم الوجود المج ّرد (غير الج�س ��ماني) .ومن هنا ين�ش� ��أ دليل �آخر
على الحياة الإله ّية وهوّ � :أن الذّات الإله ّية المق ّد�س ��ة مج ّردة غير ج�س ��مان ّية ـ كما
ال�سابق ـ وك ّل موجود مج ّرد واجد بذاته للحياة� ،إذن فاهلل تعالى
�أثبت في ال ّدر�س ّ
واجد للحياة بذاته.
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ب -العلم
ولكن م�صاديق هذا المفهوم
مفهوم العلم من �أكثر المفاهيم و�ضوح ًا وبداهةّ ،
ا ّلتي نعرفها في المخلوقات ،هي م�ص ��اديق ناق�صة محدودة ،ومفهوم العلم بهذه
الخ�ص ��ائ�ص ا ّلتي ت ّت�ص ��ف بها المخلوقات ككونه زائد ًا على الذات مث ًال ال ُيمكن
ولكن العقل ـ وكما ذكر �سابق ًا ـ ُيمكنه � ْأن يت�ص ّور لهذا
� ْأن ي�صدق على اهلل تعالىّ ،
المفهوم الكمالي م�ص ��داق ًا لي�س في ��ه � ّأي نق�ص �أو تحديد ،وهو عين ذات العالم،
وهذا هو العلم الذّاتي هلل تعالى.
المتقدم -من طرق
و ُيمك ��ن �إثب ��ات علم اهلل تعالى  -بالإ�ض ��افة للدليل الع ��ا ّم
ِّ
(((
عدي ��دة نكتفي بواحد منها ،وهو :اال�س ��تعانة عل ��ى �إثبات ذلك بدلي ��ل النّظام
حيث �سبق القول ب� ّأن الأثر يدلّ على الم�ؤ ّثر وعلى جملة من خ�صو�ص ّياته؛ ف� ّإن � ّأي
ظاه ��رة �أو مخل ��وق ك ّلما �إزداد د ّقة و�إحكام ًا واتّقان ًا ف ��ي النّظام ،ازداد داللة على
علم خالقه ،كما هو المالحظ في الكتاب العلمي� ،أو الق�صيدة ال ّرائعة ،حيث تدلّ
عل ��ى مدى ما يملكه مبدعها من ثقافة وذوق وخبرة ،وال يمكن لعاقل �أن يت�ص� � ّور
العلمي �أو الفل�س ��في قد كتبه �ش ��خ�ص جاهل غير م ّثق ��ف� .إذن فكيف
� ّأن الكت ��اب
ّ
يحتمل �أن يخلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من �أ�س ��رار ونظام مده�ش موجود
غير عالم!
�إ�ش ��ارةّ � :إن لالعتق ��اد والإيمان بالعلم الإله ��ي و�س ��عته دور ًا كبير ًا في بناء
�شخ�ص� � ّية الإن�س ��ان؛ ولذل ��ك كان ت�أكيد الق ��ر�آن الكريم وت�ش ��ديده على هذه
الحقيقة ،ومن ا لآيات ال�شّ ��ريفة ف ��ي ذلك قوله تعالى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ{(((.
((( وقد تقدم �شرحة في �أدلّة اثبات وجود اهلل تعالى.
((( �سورة غافر ،الآية.19 :

ج -القدرة
تطل ��ق القدرة على الفاعل ا ّل ��ذي ي�ؤ ّدي عمله ب�إرادته واختي ��اره� .إذن فالقدرة
عبارة :عن كون الفاعل المختار هو المبد�أ والم�ص ��در لأفعاله .وك ّلما كان الفاعل
�أكث ��ر تكام ًال م ��ن حيث المرتبة الوجود ّي ��ة كان �أكثر ق ��درة؛ ل ّأن الوجود هو منبع
الكمال ،وبطبيعة الحال فالموج ��ود ا ّلذي يتوفّر على الكمال اللاّ متناهي له قدرة
غي ��ر محدودة ،ق ��ال تعال ��ى} :ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ{((( ،ويع ّد وج ��ود النّظام،
والإتقان ،والإحكام دليل على قدرة اهلل تعالى.
بمنا�سبة الكالم عن القدرة يجب الت�أكيد على عدد من المالحظات:
 1ـ � ّإن ال�ش ��يء ا ّلذي تتع ّلق به القدرة ال ُب َّد � ْأن يكون ممكن ال ّتحقّق؛ ل ّأن ال�شّ ��يء
المح ��ال في ذاته� ،أو الم�س ��تلزم للمح ��ال ،ال تتع ّلق به الق ��درة ،وهذا لي�س
م ��ن جهة ق�ص ��ور القدرة في الفاع ��ل ،بل من جهة عدم قابل ّية الم�س ��تحيل
للتح ّق ��ق ،و� اّإل لم ��ا كان م�س ��تحي ًال ،كوجود �إله �آخ ��ر� ،أو �أن ُيخلق االبن قبل
�أبيه .وبعبارة علم ّية «�إنّ العجز في قابل ّية القابل في فاعل ّية الفاعل» .وقد
ج ��اء ف ��ي الرواية �أنّه قيل لأمير الم�ؤمنين : Qه ��ل يقدر ر ّبك �أن ُيدخل
الدنيا في بي�ض ��ة من غير �أن ي�ص� �غّر الدنيا �أو يك ّبر البي�ض ��ة؟ فقال:Q
«�إنّ اهلل تبارك وتعالى ال ين�سب �إلى العجز ،وا ّلذي �س�ألتني ال يكون»(((.
 2ـ � ّإن القدرة على ك ّل �ش ��يء ال تُلزم �ص ��احبها �أن يحقّقَ ك ّل الأعمال ا ّلتي يقدر
عليه ��ا ،و�إ ّنم ��ا ُيحقّق الأعمال ا ّلت ��ي يريدها ،واهلل تعالى حكي� � ٌم ال يريد � اّإل
ال�ص ��الحة والحكيمة ،وال يح ّق ��ق � اّإل مثل هذه الأعم ��ال ،و�إن كان
الأفع ��ال ّ
((( �سورة البقرة ،الآية.20 :
((( كتاب التوحيد ،ال�شيخ ال�صدوق ،باب القدرة ،حديث .9
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تنبيهات حول القدرة
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قادر ًا على الأعمال القبيحة والمنكرة �أي�ض� � ًا ـ ف�إن لم يفعل القبيح والمنكر
كالظل ��م والتكليف بما ال ُيطاق ،فلي�س لأنّه غي ��ر قادر ،بل ل ّأن فعل القبيح
ٍ
مناف للحكمة والكمال الالمتناهي .و�سي�أتي الكالم حول الحكمة الإله ّية.
 3ـ � ّإن القدرة بالمعنى ا ّلذي ذكرناه ،مت�ض� � ّمنة لالختيار �أي�ض� � ًا ،فكما � ّأن اهلل
تعال ��ى يمل ��ك �أكم ��ل مراتب الق ��درة و�أرقاها ،كذل ��ك يملك �أكم ��ل مراتب
االختيار ،وال يمكن ل ّأي عامل �أو ظرف �أن يقهره ويجبره على القيام بعمل،
�أو �أن ي�س ��لب منه االختي ��ار ،وذلك؛ ل ّأن وجود ك ّل موجود وقدرته م�س ��تم ّدة
منه تعالى ،وال يمكن �أن يكون مقهور ًا للقُوى والقدرات ا ّلتي �أفا�ض ��تها ذاته
تعالى لغيره.
خال�صةالدر�س

ـ ال�ص ��فات الثبوت ّية هي ك ّل �ص ��فة تُثبت كم ً
اال مطلق ًا للذّات الإله ّية ،وهي على
ق�سمين:ال�صفات الذات ّية وال�صفات الفعل ّية.
بغ�ض
 -1ال�صفات الذات ّية :هي ال�ص ��فات المنتزع ��ة من نف�س الذّات الإله ّيةّ ،
النظر عن العالقة مع المخلوق ،كالعلم والقدرة والحياة.
 -2ال�صف ��ات الفعل ّي ��ة :ه ��ي ال�ص ��فات المنتزع ��ة م ��ن ن ��وع عالق ��ة بين اهلل
ومخلوقاته ،كالخالق ّية والرازق ّية.
ـ	 لإثبات ال�ص ��فات الثبوت ّية هلل تعالى هناك دليل عا ّم وهو القاعدة البديه ّية
القائلة( :فاقد ال�ش ��يء ال ُيعطيه) .وبما � ّأن الحياة والعلم والقدرة موجودة
في المخلوقات بدرجة ما ،فال ب ّد �أن يكون موجدها وخالقها ذا حياة وعلم
وقدرة ال متناهية.

ةّيتوبّثلا تافصلا

ـ حي ��اة اهلل هي بمعن ��ى ال�ش ��عور والإرادة ولكن بمرتبة المتناهي ��ة .والحياة
بمعناها المالزم للإرادة من م�ستلزمات الوجود غير الما ّد ّي ،ون�سبة الحياة
�إلى الكائنات الما ّدية الح ّية باعتبار روحها ال بدنها ،ومن هنا ُي�س ��تدل على
الحي ��اة الإله ّيةّ � :أن الذّات الإله ّية مج� � ّردة ،وك ّل موجود مج ّرد واجد بذاته
للحياة .ف�إذ ًا الذّات الإله ّية واجدة للحياة بذاتها.
ـ يمك ��ن �إثب ��ات ِعلم اهلل تعالى من خ�ل�ال مخلوقاته البديع ��ة ا ّلتي تدلّ على
الخالق العا ِلم.
ـ	 تُطل ��ق القدرة على الفاعل الذي ي�ؤ ّدي عمل ��ه ب�إرادته واختياره ،و ُيع ّد وجود
النظام والإتقان والإحكام دليل قدرة اهلل تعالى.
ـ	ال تتع ّل ��ق القدرة بالأمر المح ��ال وذلك؛ ال من جهة ق�ص ��ور الفاعل بل من
جهة عدم قابلية الم�ستحيل للتحقيق.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

ال�صفات الذات ّية ،والفعل ّية؟
1ـ ع ّرف ّ
ال�صفات الذات ّية؟
2ـ ما هو الدليل العام لإثبات ّ
3ـ ما هو معنى الحياة ا ّلذي يمكن �إطالقه على اهلل تعالى ،وما
الدليل عليها؟
4ـ ما هو المق�صود من القدرة؟
5ـ هل تتع ّلق القدرة بالأمر المحال ،ولماذا؟
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الدرس السابع

(الخالق ّية ،الربوب ّية ،األلوه ّية)

ةّيهولألا ،ةّيبوبرلا ،ةّيقلاخلا(  ةّيلعفلا تافصلا

الصفات الفعل ّية

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى ال�صفات الفعلية.
يعدد بع�ض ال�صفات الفعل ّية.
�2 .2أن ِّ
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ال�صفات الفعل ّية عبارة عن المفاهيم ا ّلتي تنتزع
ال�س ��ابق � ّأن ّ
تق ّدم في ال ّدر�س ّ
من مقارنة الذّات الإله ّية بمخلوقاتها من خالل مالحظة ن�س ��بة و�إ�ض ��افة ورابطة
مع ّين ��ة بينهم ��ا ،و� ّأن الخالق والمخل ��وق يم ّثالن طرف ��ي الإ�ض ��افة� ،أمثال مفهوم
«الخالق ّية» ،ا ّلذي ينتزع من مالحظة ارتباط وجود المخلوقات باهلل تعالى ،و�إذا
ل ��م يالحظ هذا االرتباط بينهما لم يمك ��ن انتزاع هذا المفهوم .وكذلك الرزّاق،
والغفّار ،وال ّرب ،وغيرها الكثير من ال�صفات الفعلية(((.

ةّيهولألا ،ةّيبوبرلا ،ةّيقلاخلا(  ةّيلعفلا تافصلا

تمهيد:

(((ينبغي التّنبيه �إلى �أنّه حينما تت�ص ّور ال ّرابطة بين اهلل تعالى والموجودات الما ّد ّية ،وعلى �ضوئه تنتزع ّ
ال�صفة الفعل ّية المع ّينة 63
ال�ص ��فة �س ��وف تتح� � ّدد ببع�ض القيود الزّمان ّية والمكان ّية ،بلحاظ تع ّلقه ��ا بالموجودات الممكنة الوجود
هلل تعالى ،ف� ّإن هذه ّ
ال�صفة بلحاظ تع ّلقها باهلل تعالى الّذي يم ِّثل ّ
ّ
الطرف
هذه
كانت
إن
�
و
�افة،
�
ض
إ�
ل
ا
طرفي
أحد
�
ل
ث
تم
ّتي
ل
وا
والمق ّيدة والناق�ص ��ة
ّ
تتم في ظرف زماني
الآخ ��ر للإ�ض ��افة منزّهة عن مثل هذه القيود والحدود .ف� ّإن �إفا�ض ��ة ال ّرزق �إلى ال�شّ ��خ�ص مث ًال� ،إ ّنم ��ا ّ
ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متع ّلقة بذلك ال�شّ ��خ�ص المرتزق ،ال بال ّرازق .وتبقى الذّات الإله ّية
ومكان ��ي مع ّينينّ ،
تم�س الذّات فال تتغ ّير وال تتق ّيد .وهذه المالحظة
ال
والحدود
القيود
هذه
أن
ل
ة؛
ي
ومكان
ة
ي
زمان
ن�سبة
ة
مطلقة ومنزّهة عن �أ ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�صفات والأفعال الإله ّية ،و�أ ّدت �إلى النّزاعات
تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من ال�شّ ��بهات الّتي �أثيرت في مو�ض ��وع معرفة ّ
بين العلماء والمف ّكرين.

الخالق ّية
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بع ��د �إثب ��ات واجب الوج ��ود ،و�أ ّنه الع ّل ��ة الأولى لوج ��ود الموج ��ودات الممكنة،
وبمالحظ ��ة �أ ّنه ��ا جميع� � ًا محتاجة ف ��ي وجودها �إل ��ى اهلل ،تنتزع من ذلك �ص ��فة
يتو�ص ��ل
الخالق ّية لواجب الوجود ،والمخلوق ّية للمم ّكنات .ومفهوم «الخالق» ا ّلذي ّ
�إلي ��ه من خ�ل�ال هذه العالق ��ة الوجود ّية م�س ��ا ٍو للع ّل ��ة الموج ��دة وك ّل الموجودات
الممكنة المحتاجة ,ا ّلتي تم ّثل طرف الإ�ض ��افة م ّت�ص ��ف ًة ب�صفة المخلوق ّية .ونف�س
وج ��ود المخلوق ��ات ،دليل خالق ّيته تعالى و�إن لم يكن محتاج� � ًا �إلى الحركة والفعل
في �إيجاده -كما هو الحال في فعل الإن�سان ا ّلذي يحتاج في �إيجاد وخلق � ّأي �شيء
تو�س ��ط ما ّدة �أو �أ�ش ��ياء �أخرى -لأ ّن ��ه تعالى منزّه عن خ�ص ��ائ�ص الموجودات
�إلى ّ
الج�س ��مان ّية .قال تعالى} :ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ{((( ،وقد
يتو�س ��ط بين �إرادت ��ه ،ومراده تعالىّ � ،أي �ش ��يء ح ّتى
�أ�ش ��ارت ال ّرواي ��ات �إلى �أ ّنه ال ّ
القول؛ ف�إ ّنه تعالى �إذا �أراد �شيئ ًا كان.
ال ّربوب ّية
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� ّإن المخلوق ��ات كم ��ا تحتاج �إل ��ى اهلل تعالى في �أ�ص ��ل وجوده ��ا كذلك تفتقر
�إليه في ك ّل �ش� ��ؤونها الوجود ّية ،ولي�س ��ت لها �أ ّية ا�ستقالل ّية عنه تعالى ،وله تعالى
ال ّت�ص� � ّرف فيها بما ي�ش ��اء ،ويد ّبر �أمورها بما يريد .وحين نالحظ هذه ال ّرابطة
ب�ص ��ورة عا ّم ��ة ،ننتزع منها مفه ��وم «ال ّربوب ّية» ا ّلذي من لوازم ��ه تدبير الأمور،
وله م�ص ��اديق عديدة ،كالحاف ��ظ ،والمحيي والمميت وال� � ّرازق والآمر والناهي
و�أمثالها؛ لأنّها جميع ًا من �ش�ؤون ال ّربوب ّية وال ّتدبير.

((( �سورة ي�س ،الآية.82 :

ةّيهولألا ،ةّيبوبرلا ،ةّيقلاخلا(  ةّيلعفلا تافصلا

ال ّربوب ّية التكوينية والت�شريعية
ويمكن تق�سيم الأمور المرتبطة بال ّربوب ّية �إلى مجموعتين:
 -1ال ّربوب ّية التّكوين ّية :وهي ا ّلتي ت�شمل تدبير الأمور لك ّل الموجودات ـ �سواء
العاقلة منها وغيرها ـ وت�أمين احتياجاتها ،وبكلمة واحدة «تدبير العالم».
 -2ال ّربوب ّية الت�ش ��ريع ّية :وتعني تدبير �ش� ��ؤون الموجود بوا�س ��طة ال ّت�شريعات
مخت�صة بالموجودات ا ّلتي تمتلك ال�شّ عور
من الأمر والنهي وغيرهما ،وهي
ّ
واالختيار ،وذلك بوا�س ��طة بعث الأنبياء  ،Rو�إر�س ��ال الر�س ��ل ،و�إنزال
ال�سماو ّية ،وتعيين الوظائف وال ّتكاليف ،وو�ضع الأحكام والقوانين.
الكتب ّ
�إذن فال ّربوب ّية الإله ّية المطلقة تعنيّ � :أن المخلوقات في ك ّل �ش�ؤونها الوجود ّية
مرتبط ��ة باهلل تعالى ،و� ّأن العالقات وال ّرواب ��ط بينها تنتهي بال ّتالي �إلى ارتباطها
بالخال ��ق ،وه ��و تعالى ا ّلذي يد ّبر بع�ض المخلوقات بوا�س ��طة البع�ض الآخر ،وهو
ا ّل ��ذي يفي�ض ال ّرزق من خالل م�ص ��ادر ال ّرزق ا ّلتي يوفّره ��ا ويخلقها ،وهو ا ّلذي
يهدي الموجودات ا ّلتي تملك ال�شّ عور من طريق الو�سائل الداخل ّية (كالعقل و�سائر
ال�سماو ّية) وهو
القوى الإدراك ّية) والو�س ��ائل الخارج ّية (كالأنبياء  Rوالكتب ّ
ا ّلذي ي�ض ��ع للمكلفّين الأحكام والقوانين ،وي�ض ��ع الوظائف وال ّتكاليف .وجميع ما
ذكر هو من �ش�ؤون ووظائف ال ّربوب ّية وال ّتدبير.
وتو�ضيح� �اً لذل ��ك� :إنّه تعال ��ى كما �أراد وج ��ود الكون والإن�س ��ان فوجدا� ،أراد
ال�ص�ل�اة ّ
والطاعات ف�أمر بها ،فكالهما مراد للمول ��ى � اّإل � ّأن الأ ّول �أراده بالإرادة
ّ
ال ّتكوين ّية ،وال ّثاني بالإرادة ال ّت�ش ��ريع ّية ،والفرق بينهما � ّأن الوجود والتحقّق  -في
الأول ��ى  -خارج ًا ال يختلف وال يتخ ّلف ،وال يت ّوقف على �ش ��يء �س ��وى �إرادة المولى
لل�س ��بب ال ّتكويني اال�ض ��طراري .وه ��ذا نوع تدبير
للإيج ��اد ولو من خالل �إرادته ّ
تكويني.
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بينم ��ا تحقّق الفعل خارج ًا  -في ال ّثاني ��ة  -متو ّقف على اختيار العبد و�إرادته؛
ال�صادر عن اختيار و�إرادة عبده.
ل ّأن �إرادته تعالى تع ّلقت بالفعل ّ
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اخلالق ّية دليل الربوب ّية
لو ت � َّ�م الت�أ ّمل بد ّقة في مفهوم الخالق ّية وال ّربوب ّية� ،سي ّت�ض ��ح � ّأن هناك تالزم ًا
رب الكون غي َر الخالق له ،بل � ّإن ا ّلذي
ال�ص ��فتين ،وي�س ��تحيل �أن يكون ُّ
بين هاتين ّ
خل ��ق المخلوقات بتل ��ك الخ�ص ��ائ�ص المع ّينة والعالق ��ات فيما بينه ��ا ،هو ا ّلذي
يحافظ عليها ويد ّبرها ،وفي الواقع � ّإن مفهوم ال ّربوب ّية وال ّتدبير منتزع من كيف ّية
خل ��ق المخلوقات ومراعاة ان�س ��جامها وتكاملها مع بع�ض ��ها «فالخل ��ق وال ّربوب ّية
متالزم ��ان ال ينف � ّ�ك �أحدهما عن الآخ ��ر؛ لأنّ الخلق تدبير بلح ��اظ ،والتّدبير
خلق بلحاظ �آخر» .ولذلك يمكن بو�ض ��وح جعل الخالق ّية دلي ًال على الربوب ّية بك ّل
�ش�ؤونها و�أنواعها.
األلوه ّية
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� ّإن «الإله» بمعنى «المعبود» �أو «ا ّلذي ي�ستحقّ العبادة ّ
والطاعة» وعلى �ض ��وء
ه ��ذا المعنى ،ف� ّإن الألوه ّية �ص ��فة تنتزع من خالل ت�ص� � ّور �إ�ض ��افة عبادة العباد
ولكن ا ّلذي
وطاعته ��م هلل تعال ��ى ،ف� �� ّإن ّ
ال�ض ��الين و�إن اتّخذوا �آله ��ة باطلة له ��مّ ،
ي�ستحق العبادة ّ
والطاعة هو اهلل؛ ل ّأن ا�ستحقاق العبادة يع ّد نتيجة طبيع ّية والزمة
ّ
لكون ��ه خالق ًا ور ّب ًا مد ّبر ًا .وهذه الدرجة من االعتقاد هي الح ّد الأدنى ا ّلذي يلزم
توفّره في ك ّل �إن�س ��ان بالنّ�سبة لالعتقاد باهلل تعالى� ،أي :بالإ�ضافة �إلى �إيمانه ب� ّأن
اهلل واجب الوجود ،و�أنّه الخالق والمد ّبر ،ومن يخ�ض ��ع العالم لإرادته ،يلزم عليه
�تحق العبادة ّ
والطاعة .ومن هنا �أخذ هذا المفهوم
�أي�ض� � ًا �أن ي�ؤمن ب�أنّه ا ّلذي ي�س � ّ
في �شعار الإ�سالم (ال �إله � اّإل اهلل).

خال�صةالدر�س

ةّيهولألا ،ةّيبوبرلا ،ةّيقلاخلا(  ةّيلعفلا تافصلا

ـ �صف ��ة الخالق ّي ��ة هلل تعال ��ى :تُن َت ��زَ ع م ��ن كونه واج ��ب الوجود والع ّل ��ة الأولى
لوجود الموجودات الممكنة ،وبمالحظة �أنّها جميع ًا محتاجة في وجودها �إلى اهلل
تعالى.
�صف ��ة الربوب ّي ��ة :تعن ��ي � ّأن المخلوق ��ات كما تحت ��اج �إلى اهلل تعالى في �أ�ص ��ل
وجودها كذلك تفتقر �إليه في ك ّل �ش� ��ؤونها ،فله تعالى الت�ص� � ّرف فيها بما �ش ��اء،
ويد ّبر �أمورها بما ُيريد.
ـ تنق�سم الأمور المرتبطة بالربوب ّية �إلى مجموعتين:
الأول ��ى :الربوب ّية التكوين ّية :وتعني تدبي ��ر �أمور الموجودات جميع ًا وت�أمين
احتياجاته ��ا .ول ��و من خ�ل�ال بع� ��ض الموج ��ودات الأخ ��رى كالمالئكة
وغيرها.
الثاني ��ة :الربوب ّي ��ة الت�شريع ّي ��ة :وتعني تدبير �ش� ��ؤون الموجودات بوا�س ��طة
المخت�صة بالموجودات ا ّلتي تمتلك ال�شعور واالختيار.
الت�شريعات
ّ
ـ	ال تفكيك بين الخالق ّي ��ة والربوب ّية بل هما متالزمان ل ّأن الربوب ّية والتدبير
منتزعان من كيف ّية خلق المخلوقات.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ كيف ننتزع �صفة الخالق ّية هلل تعالى؟
2ـ م ��ا هو معن ��ى الربوب ّية ،وم ��ا الفرق بين ال ّربوب ّي ��ة التكوين ّية
والربوب ّية التّ�شريع ّية؟
3ـ هل يمكن التفكيك بين ال ّربوب ّية والخالق ّية؟
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الدرس الثامن

(الحكمة ،الكالم)

مالكلا ،ةمكحلا( ةّيلعفلا تافصلا

الصفات الفعل ّية

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الحكمة الإلهية.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى الكالم وال�صدق الإلهي.
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وي ّت�ص ��ف بها الفاعل بلحاظ ك ��ون �أفعاله ذات غاية وهدف ف ��ي مقابل العبث
وال ّلغو.
وبم ��ا � ّأن الإرادة الإله ّية ال تتع ّلق ب�إيجاد ال�شّ ��يء عبث ًا وجزاف ًا وبدون حكمة،
بل ما تتع ّلق به الإرادة الإله ّية �أ�ص ��الة هو جهة الكمال والخير في الأ�شياء ،وبما
وال�ضرر على بع�ضها
� ّأن تزاحم الما ّد ّيات فيما بينها ،ي�ؤ ّدي �إلى عرو�ض النّق�ص ّ
بفع ��ل البع�ض الآخر منها؛ ولذلك ف� ّإن المح ّبة الإله ّية للكمال تقت�ض ��ي �أن يوجد
المجموع ب�ش ��كل يترتّب عليه الخير والكمال الأكثر والأغلب ،ومن مالحظة هذه
يتو�ص ��ل �إلى انتزاع مفهوم «الم�صلحة» ،و� اّإل ف� ّإن الم�صلحة
العالقات وال ّروابط ّ
لي�س لها وجود م�س ��تق ّل عن وجود المخلوقات ،له ت�أثيره في وجودها ،ح ّتى يكون
ل ��ه ت�أثي ��ره في الإرادة الإله ّية� ،أي :لي�س هناك وجود خارجي م�س ��تق ّل ي�س� � ّمى بـ
«الم�صلح ��ة» ي�ؤ ّث ��ر في وجود المخلوقات ف�ض�ل ً�ا عن الق ��ول بت�أثيره في الإرادة
الإله ّي ��ة.
والحا�صلّ � :إن الأفعال الإله ّية �إنّما تن�ش� ��أ من �ص ��فاته الذّات ّية كالعلم والقدرة

مالكلا ،ةمكحلا( ةّيلعفلا تافصلا

الحكمة

71

وح ّبه للكمال والخير؛ لذلك ف� ّإن هذه الأفعال ال يمكن �أن تكون فاقدة للم�ص ��لحة
و�إ ّنم ��ا تتح ّق ��ق دائم ًا متو ّف ��رة على الم�ص ��لحة� ،أي :يترتّب عليه ��ا الخير والكمال
الغال ��ب ،ويع ّبر عن مثل هذه الإرادة بـ «الإرادة الحكيمة» ،ومن هنا تنتزع �ص ��فة
ال�صفات الفعل ّية ت�س ّمى ب�صفة «الحكيم».
هلل تعالى من ّ

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

تنبيه حول الغاية الأ�صلية والغاية الثانوية
يجب الت�أكيد على � ّأن القيام بفعل لأجل الم�ص ��لحة ،ال يعني � ّأن الم�ص ��لحة هي
الع ّل ��ة الغائ ّية هلل تعالى ،بل � ّإن الم�ص ��لحة تعتبر هدف ًا ثانو ّي� � ًا وتبع ّي ًا ،و�أ ّما الغاية
الأ�ص ��ل ّية لأفع ��ال اهلل فهي ح ّب ��ه للكمال اللاّ متناه ��ي الذّاتي ،ا ّل ��ذي يتع ّلق بال ّتبع
ب�آث ��اره� ،أي بكم ��ال الموجودات ،ومن هنا قالوا ب� ّأن الع ّل ��ة الغائ ّية للأفعال الإله ّية
ولكن هذه
هي الع ّلة الفاعل ّية نف�سها((( ،ولي�س هلل غاية م�ستق ّلة وزائدة على ذاتهّ ،
الفكرة ال تتنافى واعتبار الكمال والخير والم�ص ��لحة في الموجودات غاي ًة فرع ّية
وتبع ّية؛ ولذل ��ك ع ّللت الأفعال الإله ّية في القر�آن الكري ��م ببع�ض الأمور والغايات
ا ّلت ��ي تنته ��ي �إلى كمال المخلوق ��ات وخيرها وتعود فائدتها للمخلوق نف�س ��ه .فقد
ذك ��رت الآيات القر�آن ّي ��ة � ّأن االمتحان واالبتالء واختيار �أف�ض ��ل الأعمال ،وعبادة
الخا�ص ��ة الأبد ّية الإله ّي ��ة((( ،هي الأهداف والغايات
اهلل ،والو�ص ��ول �إلى ال ّرحمة
ّ

(((تق�سم الع ّلة باعتبار م�ساهمتها في �إيجاد المعلول الما ّدي �إلى:
ّ
-1الع ّلة الماد ّية� :أو العن�صر الّذي ي�ش ّكل الأر�ض ّية لظهور المعلول ،وهو باق في �ضمنه مثل العنا�صر المك ّونة للنباتات.
ال�صور ّية :وهي عبارة عن ال�صورة والفعل ّية الّتي توجد في الما ّدة وت�صبح من�ش�أ لظهور �آثار جديدة فيها ،مثل ال�صورة النباتية.
-2 72الع ّلة ّ
-3الع ّلة الفاعل ّية� :أي الّتي يوجد منها المعلول مثل الذي يوجد ال�صورة في الما ّدة.
-4الع ّلة الغائ ّية� :أي ذلك الدافع في الفاعل لإنجاز الفعل ،مثل الهدف الّذي ي�أخذه الإن�سان بعين االعتبار لأفعاله االختيار ّية وهو
يقوم ب�أفعاله لأجل الو�صول �إليها  (.راجع المنهج الجديد ،العالمة م�صباح اليزدي ،ج� ،2ص.)14
((( الح ��ظ الآي ��ات التالي ��ة} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (�س ��ورة ه ��ود ،الآية:
} ،)7ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{ (�سورة الملك ،الآية} ،)2 :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺ{ (�س ��ورة الكهف ،الآية.)7 :

لخلق الإن�س ��ان .وك ّل واحدة من هذه الغايات مم ّهدة للغاية الأخرى ،على ال ّترتيب
المذكور.
اإللهي
الكالم
ّ

((( �سورة الن�ساء ،الآية.164 :

مالكلا ،ةمكحلا( ةّيلعفلا تافصلا

ومن المفاهيم ا ّلتي ن�سبت �إلى اهلل تعالى مفهوم التك ّلم  -وقد بحث منذ زمن
ال�س ��بب في ت�س ��مية هذا
إلهي بين المتك ّلمين ،ح ّتى قيلّ � :إن ّ
بعي ��د حول الكالم ال ّ
العل ��م بـ (علم ال ��كالم) هو خو�ض �أ�ص ��حاب هذا العلم في البح ��ث حول الكالم
ال�ص ��فات الذّات ّية ،بينما اعتبرته المعتزلة
إلهي  -حيث اعتبرته الأ�ش ��اعرة من ّ
ال ّ
ال�ص ��فات الفعل ّية .وقد وقع نزاع �ش ��ديد بين هذين المذهبي ��ن حول :هل � ّأن
م ��ن ّ
الق ��ر�آن وه ��و كالم اهلل مخلوق �أم غير مخلوق؟ وقد و�ص ��ل الأم ��ر بينهما �إلى ح ّد
ال ّتكفير ،ب�سبب اختالف الآراء في هذا المو�ضوع.
وال�ص ��فات الفعل ّية يظهر
لل�ص ��فات الذّات ّية ّ
ومع مالحظة ال ّتعريف ا ّلذي ُذكر ّ
التكلم من �ص ��فات الفعل ،حيث يتو ّقف انتزاعه على ت�ص ّور مخاطب
بو�ض ��وحّ � :أن ّ
يتلقّى مق�صود المتك ّلم ومراده بوا�سطة �سماع �صوت ،كما قال تعالى} :ﭹﭺﭻ
ﭼ{(((� ،أو ر�ؤي ��ة كتاب ��ة� ،أو خُ طور مفهوم في ذهنه� ،أو ب�أ ّية �ص ��ورة وطريقة
�أخ ��رى ،وف ��ي الواقع � ّإن مفه ��وم المتك ّلم ينتزع من ال ّرابطة بي ��ن اهلل تعالى ا ّلذي
يريد �أن يك�ش ��ف ع ��ن حقيقة مع ّينة لموجود �آخر ،ومخاط ��ب يدرك تلك الحقيقة
ويتلقّاه ��ا .و�أ ّم ��ا الق ��ر�آن الكريم ،بمعن ��ى هذه الكلم ��ات المكتوب ��ة �أو الألفاظ �أو
المفاهي ��م الموج ��ودة في الأذهان .وما ذك ��ر من الت�أويالت ح ��ول الكالم الإلهي
والقر�آن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ،ويلزم تجنّبها.
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إلهي �إذا ت�ض ��من الأمر والنهي والإن�شاء ،ف�إنّه يح ّدد بتلك العبارات
والكالم ال ّ
بال�ص ��دق والكذب؛ ل ّأن
الأح ��كام والوظائ ��ف العمل ّي ��ة للعباد ،وال ُيمكن اتّ�ص ��افه ّ
بال�صدق والكذب �أ�سا�س ًا ،ولكن لو ت�ض ّمن الإخبار عن الحقائقِ
الإن�شاء ال ي ّت�صف ّ
بال�صدق كما يقول القر�آن
الموجودة� ،أو الأحداث الما�ض� � ّية والم�ستق َبلة في ّت�صف ّ
ال�صفة ي� ّؤ�س�س لنوع �آخر من
الكريم} :ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ{((( .وب�إثبات هذه ّ
اال�س ��تدالل ،هو «اال�ستدالل النّقلي والتّع ّبدي» لإثبات الم�سائل الفرع ّية للنّظرة
الكون ّية (الم�س ��ائل العقائدية الفرعية) ،و�إثبات الكثير من م�سائل الإيديولوجية
(فروع ال ّدين).
الدليل
ّ
ال�ص ��فةّ � :أن كالم اهلل
وم ��ن الأد ّل ��ة العقل ّية ا ّلتي يمك ��ن �إقامتها لإثب ��ات هذه ّ
�إنّما هو من �ش� ��ؤون ال ّربوب ّية الإله ّية وتدبير الكون والإن�س ��ان ،ويعتمد على �أ�سا�س
العلم والحكمة ،ولتوجيه المخلوقات وهدايتها ،وتوفير الو�س ��يلة لنقل المعلومات
ال�ص ��حيحة للمخاطبين ،ف� ��إذا احتمل فيه الك ��ذب والمخالفة للواقع
والمع ��ارف ّ
ف�سي�ؤ ّدي �إلى عدم الوثوق بك ّل هذه الم�سائل وبال ّتالي عدم االعتماد عليها ،والزمه
نق�ض الغر�ض ،وهو مخالف للحكمة الإله ّية.
نق�ص ،وقد تق ّدم �إثبات تن ّزهه تعالى عن ك ّل نق�ص.
بالإ�ضافة �إلى � ّأن الكذب ٌ
ال�ص ��فات الفعل ّية قد تلح ��ظ من حيث مبادئ
تنبي ��ه :ينبغي الإ�ش ��ارة �إلى � ّأن ّ
ف�س ��رت
ن�ش ��وئها ،فت� ��ؤ ّول وترج ��ع �إل ��ى ّ
ال�ص ��فات الذّات ّية ،كما ف ��ي الخالق ّية �إذا ّ
ف�سرناهما بالعالم
وال�س ��ميع والب�صير لو ّ
بالقادر على الخلق فيرجع �إلى القدرةّ ،
((( �سورة الن�ساء ،الآية.87 :

ال�صفات الذّات ّية قد
بالم�سموعات والمب�ص ��رات فت�ؤ ّول �إلى العليم .وهناك بع�ض ّ
ال�ص ��فات الفعل ّية مثل :مفهوم العلم
يت�ص� � ّور لها معنى �إ�ض ��افي وفعلي فت�ؤ ّول �إلى ّ
ال�صفة الفعل ّية(((.
حيث ا�ستعمل في القر�آن الكريم بمعنى ّ
خال�صةالدر�س

((( ق ��ال تعال ��ى} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{ (�س ��ورة الأنف ��ال ،الآي ��ة .)66 :وغيره ��ا الكثي ��ر م ��ن الآيات
القر�آنية.

مالكلا ،ةمكحلا( ةّيلعفلا تافصلا

ـ	 حكم ��ة اهلل تعال ��ى تعن ��ي � ّأن �أفعاله �س ��بحانه ذات غاية وهدف وم�ص ��لحة
ولي�ست عبث ًا ولغو ًا.
ـ	� ّإن القيام بفعل لأجل الم�ص ��لحة ،ال يعني � ّأن الم�ص ��لحة ه ��ي الع ّلة الغائ ّية
هلل تعال ��ى ،ب ��ل � ّإن الم�ص ��لحة تُعتبر هدف ًا ثانو ّي� � ًا وتبع ّي ًا ،ولي� ��س لها وجود
م�س ��تق ّل ي�ؤ ِّثر على �إرادة اهلل �سبحانه ،و�أ ّما الغاية الأ�صل ّية لفعل اهلل تعالى
فهي ح ّبه للكم ��ال الالمتناهي الذاتي ،ا ّلذي يتع ّلق بالتبع ب�آثاره� ،أي بكمال
الموجودات.
ـ	� ّإن التك ّل ��م من �ص ��فات الفعل ،حي ��ث يتو ّقف انتزاعه على ت�ص� � ّور مخاطب
يتلقّى مق�صود المتك ّلم ومراده بوا�سطة �سماع �صوت �أو ر�ؤية كتابة �أو خطور
مفهوم في ذهنه� ،أو ب�أ ّية �صورة �أخرى.
ـ	 من الأد ّلة العقل ّية لإثبات �ص ��دق اهلل تعالىّ � :أن كالمه �سبحانه �إنّما هو من
�ش�ؤون الربوب ّية وتدبير الكون ،ويعتمد على �أ�سا�س الحكمة والعلم ،ولتوجيه
المخلوق ��ات وهدايتها ،وتوفير الو�س ��يلة لنقل المع ��ارف للمخاطبين ،ف�إذا
احتمل فيه الكذب ف�سي�ؤ ّدي �إلى عدم الوثوق ،والزمه نق�ض الغر�ض.
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1ـ م ��ا ه ��و معن ��ى الحكم ��ة ،وم ��ا المق�ص ��ود م ��ن و�صف ��ه تعال ��ى
بالحكيم؟
2ـ ح ّدد الغاية الأ�صل ّية هلل تعالى من ايجاده المخلوقات؟
و�ضح حقيقة الكالم الإلهي؟
3ـ ّ
4ـ ما هو الدليل على �صدق كالمه تعالى؟

الدرس التاسع

ال ّتوحيد ونفي الشرك
كرشلا يفنو ديحوّتلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يع ّدد الطالب بع�ض عوامل ال�شرك.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى الوالية التكوين ّية.
�3 .3أن يع ّدد احتماالت ال�شرك.
77
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� ّإن المعتقدات الم�شركة وجدت بين النّا�س نتيجة عوامل مختلفة:
منها :م�شاهدة تن ّوع ّ
الظواهر الكون ّية فاعتقد البع�ض � ّأن ك ّل نوع خا�ضع لتدبير
�إله مع ّين ،واعتقد بع�ض ��هم ب� ّأن الخيرات م�س ��تندة لإله الخير ،وال�شرور م�ستندة
لإله ال�ش ّر ،ومن هنا قالوا بوجود مبد�أين و�إلهين للعالم وهم الثنو ّية.
القوي بالمح�سو�س ��ات ورغبتهم في معبود مح�س ��و�س
ومنه ��ا :ارتباط الب�ش ��ر ّ
دفعهم ل�ص ��ناعة تماثيل و�أ�صنام تمثل الإله المفتر�ضّ ،ثم اكت�سبت هذه الأ�صنام
�أ�صالة و�أ�صبحت �آلهة بنظرهم.
ومنها :ا�س ��تغالل الجباب ��رة ّ
والطغاة لهذه الأفكار المنحرفة لي�ض ��فوا على
�أنف�س ��هم لون ًا م ��ن الأُلوه ّي ��ة وال ّربوب ّي ��ة ،فليتح ّكموا في رق ��اب النّا�س دون � ّأي
رادع.
� ّإن ال�ش ��رك يرتك ��ز في الغالب عل ��ى االعتق ��اد بربوب ّية م�س ��تق ّلة لموجود �آخر
غي ��ر اهلل تعالى ،مع اعتقاد الكثير من الم�ش ��ركين بال ّتوحيد ف ��ي الخالق ّية ،ومن
هنا قالوا بوجود �آلهة عديدة مه ّمتها فقط تدبير الكون والت�ص� � ّرف فيه ب�ص ��ورة

كرشلا يفنو ديحوّتلا

عوامل ّ
الشرك وأنواعه
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«رب الأرباب» قال تعالى} :ﯰ ﯱ
م�س ��تق ّلة ،و�أ ّما الخالق فهو واحد و�س� � َّموه ّ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ { (((.

الدليل على التوحيد ونفي الشرك

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

� ّإن افترا�ض تع ّدد الآلهة ،ال يخلو من االحتماالت ال ّثالثة ال ّتالية:
 -1افترا� ��ض ا�ش ��تراك جمي ��ع الآله ��ة المفتر�ض ��ة في خل ��ق جمي ��ع ّ
الظواهر
والكائنات الكون ّية.
 -2افترا� ��ض � ّأن ك ّل �إل ��ه مخت� ّ��ص بخلق مجموعة من ّ
الظواهر ال ي�ش ��اركه في
خلقها غيره.
 -3افترا� ��ض � ّأن الإله الخال ��ق لجميع ّ
الظواهر الكون ّية واح ��د ،و�أ ّما غيره من
الآلهة فمه ّمتها فقط ال ّتدبير وال ّربوب ّية الم�ستق ّلة للكون.
الر ّد على االحتماالت المنافية للتوحيد
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�أ ّم ��ا االحتم ��ال الأ ّول :فهو مح ��ال وباطل ،وذلك؛ ل ّأن الق ��ول بوجود �أكثر من
�إله خالق م�س ��تق ّل يخلق الموجود الواحد (بمعنى �أنّه الع ّلة الموجدة) يعني � ّأن ك ّل
واحد منها يفي�ض وجود ًا ،ونتيجته تع ّدد الموجود الواحد بعدد الآلهة المفتر�ضة،
م ��ع �أ ّن ��ه ـ وبالوجدان ـ لي�س لك ّل موج ��ود � اّإل وجود واحد .ف� ّإن قيل با�ش ��تراكها في
�إيج ��اد الواح ��د لزم منه ع ��دم ا�س ��تقالل ّيتها وبال ّتالي عدم كونه ��ا �آلهة لحاجتها
لبع�ضها البع�ض.
و� ّأم ��ا االحتم ��ال الثّان ��ي :وه ��و اخت�ص ��ا�ص ك ّل �إله بخلق موج ��ود �أو مجموعة
واح ��دة ،فمن المعلوم � ّأن مقت�ض ��ى اال�س ��تقالل ّية في الإيجاد ه ��ي حاجة المخلوق
�إل ��ى خالقه فقط حاج ��ة مطلقة ،و�أنّه يرتبط بخالقه في �أ�ص ��ل وجوده وفي بقائه
((( �سورة الزخرف ،الآية.87 :

الوالية ال ّتكوين ّية

بما �أنّه ّتم ال ّتع ّر�ض لل ّت�أثير غير الم�ستق ّل� -أي :ت�أثير بع�ض المخلوقات بمخلوقات
�أخ ��رى ب�إذنه تعالى ـ كان المنا�س ��ب ال ّتع ّر�ض للوالية ال ّتكوين ّي ��ة وا ّلتي يراد منها � ّأن

كرشلا يفنو ديحوّتلا

وا�س ��تمراره ،وال يمكن �أن يكون محتاج ًا �إلى � ّأي موجود �آخر م�س ��تقلاّ ً عن خالقه ـ
فالمخلوق ��ات تحتاج �إلى خالقها ،ومخلوق ��ات خالقها فقط ـ ومثل هذا االفترا�ض
للآلهة المتع ّددة الزمه وجود �أنظمة متع ّددة في الكون بعدد الآلهة المفتر�ضة ،وك ّل
واحد من الأنظمة المفتر�ض ��ة م�س ��تق ّل ومنف�صل عن الآخر ،مع � ّأن الكون محكوم
بنظ ��ام واحد ،فهناك ارتباط وتفاعل بين جميع ّ
الظواه ��ر الكون ّية الموجودة في
زمان واحد.
ال�س ��ابقة واللاّ حقةّ ،
والظواهر
وكذل ��ك يوجد ارتباط وحاجة بين الموجودات ّ
ال�س ��ابقة ته ّيئ وتم ّهد ّ
للظواه ��ر اللاّ حقة ،فك ّل �أجزاء الك ��ون مترابطة ويحكمها
نظ ��ام واحد والنّظام الواحد ال يكون معل ��و ًال لأكثر من ع ّلة موجدة واحدة .وبهذا
البيان يثبت بطالن االحتمال ال ّثاني.
ولكن الأرباب متع ّددون ،فهو
و� ّأم��ا االحتمال الثّالث� :أي � ّأن الخالق واحد ّ
�أي� ًضا باطل ،وذل��ك؛ لما ذكر من � ّأن المعلول قائم بك ّل �ش�ؤون وج��وده بع ّلته
الموجدة له ،ولي�س له �أ ّي��ة ا�ستقالل ّية بنف�سه ،ولي�س ل ّأي موجود �آخر �سبيل
لل ّت�ص ّرف وال ّت�أثير فيه ب�شكل م�ستق ّل .و�أ ّما ت�ص ّرف وت�أثير � ّأي مخلوق في � ّأي
موجود �آخر فهو ت�أثير خا�ضع لإرادة اهلل ،وب�أمر منه تعالى وهذا ال ّت�أثير لي�س
على نحو ال ّربوب ّية الحقيق ّية� ،إذ � ّإن حقيقة ال ّربوب ّية تعني اال�ستقالل في ال ّت�أثير،
هذا بالإ�ضافة �إلى ما �أ�شير �إليه �سابق ًا من عدم �إمكان ّية الف�صل بين الخالق ّية
وال ّربوب ّية لل ّتالزم الوثيق بينهما ،والزم ال ّتفكيك بينهما ح�صول التناق�ض وهو
الزم باطل.
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خا�صة
اهلل تعالى يمنح بع�ض عباده كالأنبياء والأولياء والمع�ص ��ومين  Rقدرة ّ
غير م�ألوفة ـ على ال ّت�أثير في الأمور ال ّتكوينية ،وهذا الأمر ف�ض ًال عن �إمكانه وعدما�ستحالته ،ف�إنّه قد ثبت وقوعه ـ من خالل القر�آن الكريم وال ّروايات المعتبرة ـ لعدد
من الأنبياء والأولياء .R
ّبي عي�س ��ى  Qحيث ق ��ال تعالى} :ﭤ ﭥ ﭦ
منه ��ا :م ��ا ذكره تعالى عن الن ّ
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

(((
ّبي
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ{  ،وغي ��ر ذل ��ك من ت�ص� � ّرفات الن ّ
عي�سى  Qغير الم�ألوفة وال المقدورة للب�شر العاد ّيين .
ق�ص ��ة عر�ش بلقي�س ونقله على حاله كلمح الب�ص ��ر ،قال تعالى} :ﮍ
ومنهاّ :
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{(((،
ومنه ��ا :ق�ض� � ّية ال ّنب � ّ�ي �إبراهيم  Qمع ّ
الطير ق ��ال تعالى} :ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
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ﭹﭺﭻ{(((،وغيره ��االكثي ��ر.
فاالعتق ��اد بامتالك بع�ض الب�ش ��ر لهك ��ذا قدرة ال يعني االعتق ��اد بربوب ّيتهم ـ
والعي ��اذ ب ��اهلل ـ بل هو حقيق ��ة توحيد ّية؛ لأنّه اعتقاد م�ش ��فوع باعتق ��اد �آخر وهو
عدم ا�س ��تقالل ّيتهم ف ��ي ال ّت�أثير ،فهم محتاجون في وجوده ��م وقدرتهم �إلى �إذن
اهلل وم�ش ��يئته وقدرته ،ولي�س هذا على اهلل بعزيز .والوالية التكوين ّية حالها حال
ّبي الأكرم  Pوالأئ ّمة  Rوهي ال تنافي ال ّربوب ّية
الوالية ال ّت�شريع ّية الثابتة للن ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.110 :
((( �سورة النمل ،الآية.40 :
((( �سورة البقرة ،الآية.260 :

ال ّت�ش ��ريع ّية هلل تعالى؛ لأنّها والية وجدت ب�إذن اهلل قال تعالى} :ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ {((( وقال تعال ��ى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ {(((.
وكذلك الح ��ال في تدبير بع�ض المخلوقات لغيره ��ا ولكن ب�إذن اهلل حيث يق ّرها
تعال ��ىبقول ��ه}:ﮮﮯ{(((.
خال�صةالدر�س

((( �سورة الح�شر ،الآية.7 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.64 :
((( �سورة النازعات ،الآية.5 :

كرشلا يفنو ديحوّتلا

ـ لل�شرك عوامل ع ّدة منها:
1ـ تن ّوع الظواهر الكون ّية.
القوي للب�شر بالمح�سو�سات.
2ـ االرتباط ّ
3ـ ا�ستغالل الجبابرة والطغاة.
ـ لل�شرك احتماالت ثالثة:
1ـ افترا�ض ا�شتراك جميع الآلهة المفتر�ضة في خلق جميع ظواهر الكون.
2ـ افترا�ض � ّأن ك ّل �إله مخت�ص بخلق مجموعة من ظواهر الكون.
3ـ افترا�ض � ّأن الإله الخالق للكون واحد ،و�أ ّما الربوب ّية والتدبير فهي لغيره.
ـ الرد على االحتماالت
على الأ ّول� :إذا كان ك ّل واحد م�ستق ّل في الخلق ،يلزم تع ّدد الوجود للموجود
الواح ��د ،وهو خ�ل�اف الوج ��دان ،و�إذا ا�ش ��تركوا في الخل ��ق يلزم عدم
ا�ستقالل ّيتها وبالتالي عدم �ألوه ّيتها.
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عل ��ى الثاني :يلزم منه تع ُّدد الأنظم ��ة في الكون ،مع �أن للكون نظام ًا واحد ًا،
كما يدركه ك ّل عاقل بالوجدان.
عل ��ى الثالثّ � :إن الع ّلة الموجدة يحتاجها معلولها وجود ًا وبقاء ًا وا�س ��تمرار ًا.
وت�أثير � ّأي مخلوق في موجود �آخر هو ت�أثير خا�ضع لإرادة اهلل تعالى.
ـ الوالي ��ة التكوين ّي ��ة :تعني � ّأن اهلل تعالى يمنح بع� ��ض عباده كالأنبياء والأئمة
خا�ص ��ة عل ��ى الت�أثير في الم�س ��ائل التكوين ّي ��ة .وهذا غير
 Rوالأولي ��اء قدرة ّ
م�ستحيل وقد ثبت وقوعه من خالل القر�آن الكريم والروايات المعتبرة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ ع ّدد عوامل ال�شرك و�أنواعه.
2ـ ما هي احتماالت ال�شرك ،والر ّد عليها؟
و�ضح المراد من الوالية التكوينية.
3ـ ّ

الدرس العاشر

أنواع ومراتب ال ّتوحيد
ديحوّتلا بتارمو عاونأ

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل على التوحيد في ال�صفات.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى التوحيد الأفعالي.
�3 .3أن يع ّدد نتائج التوحيد الأفعالي.
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� ّإن لف ��ظ ال ّتوحي ��د يعني لغ ًة «ع� � ّد ال�شّ ��يء وجعله واح ��داً» و�أ ّما في م�ص ��طلح
المتك ّلمين فيظهر معناه من خالل �أق�سامه ومراتبه:
 1ـ الوحدان ّية �أو نفي التع ّدد :وهو االعتقاد بوحدان ّية اهلل ،ونفي التع ّدد والكثرة
الخارج ّي ��ة ع ��ن الذات ،وه ��ذا المعنى يقابل ِّ
ال�ص ��ريح واالعتقاد
ال�ش ��رك َّ
ب�إلهين �أو �آلهة متع ّددة ،بحيث يكون لك ّل واحد منها وجود م�س ��تق ّل ومتم ّيز
عن الآخر.
 2ـ الأحد ّي ��ة �أو نف ��ي التّركي ��ب :ويعني الإيمان بالأحد ّية والب�س ��اطة الداخل ّية
للذات ،وعدم تر ّكب الذات الإله ّية من �أجزاء بالفعل �أو بالق ّوة.
ال�صف ��ات الزائدة على ال� �ذّات :ويعني الإيمان
ال�صفات ��ي �أو نف ��ي ّ
 3ـ التّوحي ��د ّ
ال�ص ��فات الزائدة
ال�ص ��فات الذّات ّية مع عين الذّات الإله ّية ،ونفي ّ
با ّتح ��اد ّ
ال�صف ��ات» في مقابل بع�ض
عل ��ى الذّات ،ويذكر ف ��ي ال ّروايات بتعبير «نفي ّ
ال�صفات الإله ّية �أمور زائدة على الذات،
كالأ�شاعرة  -ا ّلذين اعتقدوا ب� ّأن ّم ّما ي�س ��تلزم تع ّدد القدماء بتع ّدد �صفات الذات ،وبما � ّأن ال�صفات الذاتية
عندهم �سبعة في�صبح عدد القدماء مع الذات ثمانية.

ديحوّتلا بتارمو عاونأ

مراتب ال ّتوحيد
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الصفاتي
الدليل على ال ّتوحيد ّ
ّ
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ال�ص ��فات الإله ّية م�ص ��داق ووجود م�ستق ّل ،فال يخرج ـ
لو كان لك ّل واحدة من ّ
هذا الم�صداق ـ عن �إحدى الحاالت ال ّتالية:
� -1أن تُفر�ض م�صاديقها في داخل الذّات الإله ّية ،ويلزم من هذا االفترا�ض،
�أن تك ��ون ال� �ذّات الإله ّي ��ة مر ّكبة م ��ن �أجزاء ،وق ��د تق ّدم �إثبات ا�س ��تحالة
ال ّتركيب.
� -2أن تُفر�ض ب� ّأن م�صاديقها خارج الذّات الإله ّية ،ولهذا الفر�ض �صورتان:
الأول ��ى� :أن نت�ص� � ّورها واجب ��ة الوجود غير محتاجة �إل ��ى خالق ،وهذا يعني
تع ّدد الذّات الواجبة ،وهو ال�شّ رك ال�صريح ،وال يوجد م�سل ٌم يلتزم به .
الثّاني ��ة� :أن نت�ص� � ّورها ممكنة الوجود ومخلوق ��ة هلل ،ويلزم من ذلك ،القول
ال�ص ��فات ،هي ا ّلتي تخلق
ب� ّأن الذّات الإله ّية مع افترا�ض فقدانها لهذه ّ
ال�ص ��فات وتوجدهاُ ،ث َّم بعد ذلك ت ّت�صف بها ،فمث ًال ،تكون الذّات
هذه ّ
فاقدة للحياة ذات ًاّ ،ثم تخلق موجود ًا ي�س ّمى «الحياة» وبعد ذلك ت ّت�صف
ب�ص ��فة الحياة ،مع �أنّه من المحال �أن تك ��ون الع ّلة الموجدة فاقدة ذات ًا
ل ّأي كمال �س ّيما لكماالت مخلوقاتها� ،إ�ضافة �إلى � ّأن فاقد ال�شّ يء ال يمكن
�أن يعط َيه .وهو وا�ضح البطالن.
ال�ص ��فات الإله ّية لي�ست لها م�ص ��اديق ووجودات م�ستق ّلة ك ّل
وبهذا ي ّت�ض ��ح � ّأن ّ
ال�ص ��فات ك ّلها مفاهيم
واح ��دة عن الأخ ��رى ،وال عن الذّات الإله ّي ��ة ،بل � ّإن هذه ّ
متغايرة مفهوم ًا ،واحدة وجود ًا ،والعقل ينتزعها من م�ص ��داق واحد ب�س ��يط غير
مر ّكب وهو الذّات الإله ّية المق ّد�سة.
وال ّتغاير المفهومي ٍ
كاف النتزاع المفاهيم المتع ّددة وال�ص ��فات المتك ّثرة كما
ذكرنا �سابق ًا.

الدليل
خال�صة ّ
لل�صفات وجود م�ستق ّل عن الذات مغاير لها ،ف�إ ّما �أن يكون داخل ا ّلذات
�إذا كان ّ
فيلزم ال ّتركيب وهو باطل ،و�إ ّما خارج الذّات وهذا ال يخلو من �أحد �أمرين:
ف�إ ّم ��ا �أن يكون هذا الوجود الم�س ��تق ّل واجب الوجود (وهذا �ش ��رك �ص ��ريح)،
و�إ ّم ��ا �أن يك ��ون ممكن الوج ��ود (ويلزم منه كون فاقد ال�ش ��يء معطي ��ه وهو باطل
بال�ضرورة) ،ف�صفاته تعالى عين بع�ضها البع�ض وهي عين الذات الإله ّية.
ّ
ال ّتوحيد األفعالي

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
((( �سورة ال ّروم ،الآية.48 :

ديحوّتلا بتارمو عاونأ

يعن ��ي � ّإن اهلل تعال ��ى  -وهو واجب الوجود -غير محتاج في �أفعاله ل ّأي �ش ��يء،
بل ك ّل �ش ��يء معلول ومخلوق ل ��ه ومحتاج �إليه في ك ّل �ش� ��ؤون وجوده ،فالمخلوقات
كما �أنّها محتاجة �إليه في �أ�صل وجودها ،كذلك هي في �أفعالها محتاجة ومفتقرة
�إليه تعالى؛ لأنّها قائمة به ،ولي�س للمخلوقات �أ ّية ا�س ��تقالل ّية في نف�سها و�أفعالها،
وهي خا�ض ��عة لقدرة اهلل و�س ��لطانه وملك ّيته الحقيق ّية وال ّتكوين ّي ��ة ،و� ّإن � ّأي ت�أثير
يتم ب� ��إذن اهلل ،وبالقدرة ا ّلتي يفي�ض ��ها اهلل علي ��ه ،و�أ ّما
لمخل ��وق ف ��ي �آخر �إ ّنم ��ا ّ
فاعل ّي ��ة المخلوقات وت�أثيرها في غيرها ،ففي طول فاعل ّيته تعالى وت�أثيره� ،س ��واء
منها الفاعل باال�ض ��طرار كالنّار في �إحراقها وال�شّ ��م�س في �إ�شراقها  -وهكذا كل
الفواعل الطبيعية� ،-أم الفاعل باالختيار كالأفعال ال�صادرة من الإن�سان.
وبهذا البيان ي ّت�ضح لماذا �أ�سند اهلل تعالى �إلى نف�سه في القر�آن الكريم الآثار
ال�ص ��ادرة من الأ�س ��باب ّ
الطبيع ّية وغيرها تارة ،و�إلى فاعلها المبا�ش ��ر
والأفعال ّ
تارة �أخرى ،كما في قوله تعالى} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{(((.
وق ��ال تعال ��ى} :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
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ﮝ{((( }ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{((( ،والإ�س ��ناد �إلي ��ه تعال ��ى؛
لأنّه ع ّلة العلل ،و�إليه تنتهي الأ�س ��باب والعلل ،و�إ�سنادها لغيره تعالى؛ لأنّه الفاعل
المبا�شر ،و�إن كان ب�إذنه تعالى.
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نتائج التّوحيد الأفعايل
� ّإن من �أبرز النّتائج المترتّبة على هذا االعتقاد:
 -1انح�ص ��ار ا�س ��تحقاق العب ��ادة ّ
والطاع ��ة ب ��اهلل تعال ��ى} :ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ{(((.
ّ � -2إن الإن�سان ا ّلذي يحمل ال�شّ عور بهذا ال ّتوحيد ،ف�سوف يعتمد في ك ّل �أحواله
عل ��ى اهلل تعالى ويتو ّكل عليه ،وي�س ��تعين به فقط ،فال يطلب العون � اّإل منه،
وال يخاف � اّإل ر ّبه ،وال يرجو � اّإل �إ ّياه ،ولو انقطعت ك ّل الأ�س ��باب الما ّد ّية عنه
ف�إنّه ال ي�ص ��اب بالي�أ�س ،لعلمه القطعي ب�أنّه تعالى �إذا �أراد �ش ��يئ ًا كان ،ولو
خا�ص ًا في ظ ّل الوالية الإله ّية
من الأ�س ��باب غير العاد ّية ،وليعي�ش اطمئنان ًا ّ
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{(((.
التّو ّ�سل ال ينايف التوحيد الأفعايل
و�سل ب�أولياء اهلل
قد ّ
يتوهم بع�ض � ّأن ال ّتوحيد الأفعالي يتنافى مع اال�ستعانة وال ّت ّ
تعالى.
و�س ��ل بهم لي�س بمعنى ا�س ��تجابة
والجواب وا�ض ��ح من خالل ما تق ّدم؛ ل ّأن ال ّت ّ
للمتو�سل ب�أنف�سهم وب�صورة م�ستق ّلة عنه تعالى  -والعياذ باهلل  -بل المراد
الأولياء
ّ
((( �سورة النّمل ،الآية.60 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.17 :
((( �سورة الفاتحة ،الآية.5 :
((( �سورة يون�س ،الآية.62 :

خال�صةالدر�س

ـ للتوحي ��د �أق�س ��ام :الوحدان ّي ��ة ،الأحد ّي ��ة ،التوحي ��د ال�ص ��فاتي ،التوحي ��د
الأفعالي.
ـ الواحدان ّي ��ة :تعني نفي التع ُّدد والكثرة الخارج ّية عن الذات ،والأحد ّية تعني
نفي التركيب الداخلي في الذّات الإله ّية.
ـ التوحي ��د ال�صفاتي :يعني نفي ال�ص ��فات الزائدة عل ��ى الذّات ،والدليل على
التوحيد ال�ص ��فاتي� :إذا كان لل�ص ��فات وجود م�س ��تق ّل ف�إ ّما �أن يكون داخل الذّات
فيل ��زم التركيب وهو باطل ،و�إ ّما خارج الذّات وهذا ال يخلو من �أحد �أمرين :ف�إ ّما
�أن يكون هذا الوجود الم�س ��تق ّل واجب الوجود وهذا �ش ��رك �صريح ،و�إ ّما �أن يكون
ممكن الوجود فيلزم منه �أن يكون فاقد ال�شيء ٍ
معط له وهو باطل بال�ضرورة.
((( �سورة المائدة ،الآية.35 :

ديحوّتلا بتارمو عاونأ

و�صل �إلى رحمته ،م�ضاف ًا �إلى �أنّه تعالى
الولي و�سيلة لل ّت ّ
�أنّه تعالى ب�إذنه و�إرادته جعل ّ
هو ا ّلذي �أمر باتّخاذهم و�سيلة ،حيث قال تعالى} :ﯕﯖﯗ{((( ،و�أ ّما
و�سل بهم ،فله �أ�سباب ،منها:
الحكمة من جعلهم و�سائل ،والأمر بال ّت ّ
� -1أن يع ّرف النّا�س بالمراتب العالية وال ّدرجات ال ّرفيعة ا ّلتي و�صلوا �إليها.
� -2أن يوجد دوافع نحو ّ
الطاعة ،وليحاول الإن�سان الو�صول �إلى �أعلى المراتب
الكمالية الممكنة من خالل جعلهم Rالمثل الأعلى .
ّ � -3إن معرف ��ة الأولي ��اء ومعرفة مكانته ��م عند اهلل تخلق �إح�سا�س� � ًا بالنّق�ص
وال ّتق�ص ��ير عند الإن�سان ،وهذا الإح�سا�س يحول دون وقوع الإن�سان العادي
في الغرور والتك ّبر نتيجة ّ
الطاعات ا ّلتي يفعلها.
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ـ التوحي ��د الأفعال ��ي :يعن ��ي � ّأن اهلل تعالى  -وهو واجب الوج ��ود -ع ّلة العلل،
يتم بقدرة اهلل و�إرادته
و�إليه تنتهي الأ�س ��باب ،و� ّإن � ّأي ت�أثير لمخلوق في �آخر �إنّما ّ
وت�سبيبه.
ـ للتوحيد الأفعالي نتائج ،منها:
1ـ انح�صار ا�ستحقاق العبادة والطاعة باهلل تعالى.
2ـ االعتماد واالتّكال على اهلل �سبحانه م�س ّبب الأ�سباب.
للمتو�سل ب�أنف�سهم
التو�س ��ل ب�أولياء اهلل �سبحانه ال يعني ا�س ��تجابة الأولياء
ـ	
ِّ
ُّ
الولي و�سيلة
وب�صورة م�ستق ّلة عن اهلل تعالى ،بل يعني �أنّه ب�إذنه تعالى جعل ّ
التو�سل مع التوحيد الأفعالي.
ّ
للتو�صل �إلى رحمته .وعليه ال يتنافى ُّ
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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1ـ ما هو الفرق بين الوحدان ّية والأحد ّية؟
ال�صفاتي؟
2ـ ب ّين المق�صود من التّوحيد ّ
ال�صفاتي؟
3ـ ما هو الدليل على التّوحيد ّ
4ـ ما هو المق�صود من التّوحيد الأفعالي؟
التو�س ��ل وا ّلت ��ي ال تتناف ��ى م ��ع التّوحي ��د
5ـ م ��ا ه ��ي حقيق ��ة
ّ
الأفعالي؟

الدرس الحادي عشر

الجبر واالختيار
ايتخالاو ربجلا

أهداف الدرس:
يعدد الطالب الأقوال في الجبر واالختيار.
�1 .1أن ِّ
�2 .2أن يتب ّين ر�أي ال�شيعة في الجبر واالختيار.
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مذاهب واتجاهات
ايتخالاو ربجلا

من الم�س ��ائل االعتقاد ّية ا ّلتي وقع البحث فيها ،وح�ص ��ل الخالف حولها ،هي
م�س�ألة �أفعال الإن�سان وكيف ّية �صدورها منه ،وقد تع ّددت فيها المذاهب:
 -1الجبر :ويعني � ّأن الإن�س ��ان مج ّرد �آلة ،ودمية يح ّركها اهلل تعالى ،من دون
� ّأي اختي ��ار ل ��ه في ح�ص ��ول الفعل ،وقد انطل ��ق هذا القائ ��ل ـ �أهل الحديث
توهم � ّأن
والأ�ش ��اعرة  -م ��ن منطلق الحفاظ عل ��ى ال ّتوحيد الأفعالي؛ لأ ّن ��ه ّ
الق ��ول باالختي ��ار ،وت�أثير الإن�س ��ان ف ��ي �أفعال ��ه  -وكذلك ت�أثير الأ�س ��باب
ّ
الطبيع ّي ��ة ـ يتنافى م ��ع هذا ال ّتوحيد ف ��ي الخالق ّية ،غاف ًال ع ّم ��ا يلزم هذا
القول ،من عبث ّية بعث الأنبياء وال ّر�س ��ل  Rو�إنزال الكتب وال ّت�شريعات،
ولغو ّي ��ة ال ّثواب والعقاب ،وبالتالي يلزم ن�س ��بة الظلم �إلى اهلل تعالى؛ لأنّه -
ح�س ��ب قولهم  -هو الفاع ��ل لأفعال المخلوقين حقيق ��ة ،ومع ذلك يعذّبهم
عليها� ،إن كانوا من �أهل الكفر والمعا�صي.
 -2التفوي�ض :ذهب �آخرون -وهم مف ِّو�ضة المعتزلة� -إلى � ّأن اهلل تعالى �أفا�ض
القدرة على الإن�سان وغيره ـ كالأ�سباب ّ
الطبيع ّية ـ من بداية �إيجادها ،وف ّو�ض
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�إليها �أفعالها ،بحيث لم يعد له تعالى � ّأي �س ��لطان على هذه المخلوقات في
�أفعالها ،فالفعل ال�ص ��ادر من الإن�س ��ان ين�سب حقيقة �إليه فقط ،وال عالقة
هلل به ،ال من قريب وال من بعيد.
إلهي؛ باعتبار � ّأن القول بالجبر يلزم
وانطلق ه�ؤالء من الحف ��اظ على العدل ال ّ
منه ظلم اهلل لعبيده حيث �أجبرهم على فعل المع�صية ّثم عاقبهم عليها ،ولكنّهم
غفلوا عن �أنّهم �س ��لبوا من اهلل قدرته و�س ��لطانه ،ون�س ��بوا �إلي ��ه العجز ،فخالفوا
ال ّتوحيد الأفعالي ووقعوا في ال�شرك.
� -3أمر بين الأمرين :ذهب �شيعة �أهل البيت  ،Rتبع ًا لما ورد عن �أئ ّمتهم
� Rإلى قول �آخر دقيق وجليل ،يحافظون من خالله على العدل الإلهي،
وفي نف�س الوقت ال يلزم منه ن�سبة العجز �إليه تعالى ،فال يقعون في ال�شّ رك
الأفعالي ،وهو ّ
الطريق الو�سط المع ّبر عنه في الأحاديث ،كما عن �أبي عبد
اهلل ال�صادق « :Qال جبر وال تفوي�ض ،بل �أمر بين الأمرين»(((.
وخال�صة هذا القولّ � :إن �أفعالنا تن�سب �إلينا حقيقة ،ونحن �أ�سبابها ،وهي واقعة
تحت قدرتنا واختيارنا ،وفي نف�س الوقت هي مقدورة هلل تعالى ،غير خارجة عن
�سلطانه؛ ف�إنّه تعالى هو المفي�ض للوجود في ك ّل لحظة ،ومعطي القدرة والق ّوة في
ك ّل �آن ،كم ��ا قال تعال ��ى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ{((( ،ولذلك �أ�س ��ندت �إليه تعال ��ى الأفعال حقيقة ،فلم يجبرنا على �أفعالنا
ليكون قد ظلمنا بالعقاب على المعا�ص ��ي؛ لأنّنا نملك القدرة واالختيار فيما نفعل
ـ وه ��ذا ندرك ��ه بالوجدان ـ ولم يف ِّو�ض �إلينا �إيجاد �أعمالن ��ا� ،إذ �إنّنا نحتاج �إلى ما
يم ّدنا به من ق ّوة وقدرة في ك ّل �آن ـ وهذا مقت�ضى فقرنا الذّاتي وحاجتنا المطلقة
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج  ،1باب اال�ستطاعة ،ح .13
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.20 :

ـ ولو انتفى في�ضه �آن ًا ما النتفى وجودنا ف�ض ًال عن �أفعالنا ،فله الخلق والحكم ،وال
حول وال ق ّوة � اّإل به تعالى.
ومن خالل هذه النّظر ّية نفهم الآيات ا ّلتي ن�سبت الأفعال �إلى الفاعل المبا�شر
 كالإن�سان -تارة ,ون�سبتها �إلى اهلل تعالى تارة �أخرى ،وكذلك الآيات ا ّلتي ربطتو�أناطت ك ّل ما يح�ص ��ل في الكون ب�إذن اهلل وم�ش ��يئته} ،ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ {((( .

((( �سورة التكوير ،الآية.29 :

ايتخالاو ربجلا

�شبهات وردود
تق ّدم ��ت الإ�ش ��ارة �إل ��ى � ّأن قدرة الإن�س ��ان ،على ا ّتخ ��اذ الق ��رار واالختيار �أمر
وجداني يدركه ك ّل �إن�سان بالبداهة؛ �إذ ك ّل عاقل يدرك وب�أدنى ت�أ ّمل �أنّه قادر على
التك ّل ��م بكالم ،وعدم التك ّلم به ،وقادر على تناول ّ
الطعام وعدمه ...وهكذا وهذا
�أمر بديهي ال يختلف عليه اثنان.
والإن�س ��ان عندما ي�ص� � ّمم على القيام بعم ��ل ما ،ف�إ ّما �أن يكون هادف ًا لإ�ش ��باع
ال ّدواف ��ع الغريز ّية كالأكل عند الجوع ،وال ّن ��وم عند النّعا�س وغيرهما من ال ّدوافع
الغريز ّية ،و�إ ّما �أن يكون �إ�شباع ًا لل ّدوافع العقل ّية كتناول المري�ض ال ّدواء الم ّر لأجل
ال�شفاء ،وتح ّمل طالب العلم المتاعب والم�صاعب لأجل تح�صيل العلم والمعرفة،
و�ص ��بر المجاهد على الم�ش ��اقّ وتجاوز العقبات وتح ّم ��ل الآالم لل ّدفاع عن ال ّدين
ال�سامية.
والأر�ض وك ّل المبادئ والقيم ّ
وال تظه ��ر قيم ��ة الإن�س ��ان � اّإل عندم ��ا تتعار�ض وتتزاح ��م ال ّرغب ��ات وال ّدوافع
المختلفة الغرائز ّية والعقل ّية ،ف�إذا �أح�س ��ن الإن�س ��ان االختيار اعتماد ًا على الوعي
والمعرفة المرتكزين على العقل والأنبياء  ،Rارتفع وارتقى في طريق الكمال
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الروحي ،و�إن �أ�س ��اء االختيار ّ
انحط وت�س ��افل ،ولكن  -ومع و�ض ��وح هذه الم�س�ألة ـ
وقعت بع�ض ال�شّ بهات ا ّلتي ينبغي الإجابة عليها.
-1شبهة منافاة الرغبات والوراثة لالختيار
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� ّإن �إرادة الإن�س ��ان �إنّما تتك ّون بفعل دفع الميول وال ّرغبات نحو الفعل ،وكذلك
العوام ��ل الوراث ّي ��ة والبيئ ّية لها �أثرها ف ��ي تك ّون الإرادة ،وه ��ذه العوامل  -ك ّلها �أو
ج ّلها -ال تح�صل للإن�سان باختياره وعليه فالإرادة غير اختيار ّية.
الج ��وابّ � :إن المي ��ول وال ّرغب ��ات والعوام ��ل الوراثية والبيئ ّية لي�س ��ت ع ّلة تا ّمة
تترتّب عليها الإرادة ب�شكل قهري؛ بحيث ت�سلب من الإن�سان القدرة على مخالفتها؛
ولذل ��ك مهما تعاظمت الميول والعوامل الوراث ّية ،يت ��ردد كثير من النّا�س باتخاذ
قرار بالإقدام على العمل �أو الإحجام عنه ،وهذا التر ّدد ٍ
كاف للحكم ب� ّأن الإرادة ال
تح�ص ��ل كنتيجة حتم ّية للميول ،فالميول مع ّدة للإرادة وجزء ع ّلة لها ولي�ست ع ّلة
ولكن مقاومتها
حتم ّية لها ،ومع ذلك ف� ّإن مواجهة هذه العوامل لي�س �أمر ًا �س ��ه ًالّ ،
تجعل الإن�سان �أ�سرع تكام ًال ،و�أكثر �أجر ًا وثواب ًا.
 -2منافاة العلم اإللهي األزلي لالختيار
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إلهي الأزلي علمه ب�أفعال الإن�سان قبل وقوعها ،وعليه فال
� ّإن مقت�ض ��ى العلم ال ّ
ُب� � َّد �أن يح�ص ��ل الفعل كما هو معل ��وم هلل تعالى ،و� اّإل لخالف فع ��ل العبد علم اهلل
تعالى ،ولزم ن�سبة الجهل هلل تعالىٍ ،
حينئذ وعليه ال مجال للقول باالختيار.
إلهي تع ّلق بك ّل ظاهرة وفعل كما هو عليه في الواقع ،فالفعل
الجوابّ � :إن العلم ال ّ
إلهي بو�صف اختيار ّيته ،فلو
إن�ساني  -بما هو فعل اختياري -كان متع ّلق ًا للعلم ال ّ
ال ّ
كان الإن�سان مجبر ًا ٍ -
حينئذ ،يلزم ن�سبة الجهل هلل تعالى ،دون ما لو ح�صل كما
هو معلوم له تعالى �أي باالختيار.

الجبر والتفويض في كالم المعصوم Q

ايتخالاو ربجلا

روي عن الإمام الر�ضا � Qأنّه قال:
ع�ص بغلبة ،ولم يهمل العباد في ملكه
«�إنّ اهلل ع َّز وج َّل لم ُيط ْع ب�إكراه ،ولم ُي َ
وهو المالك لما م ّلكهم ،والقادر على ما �أقدرهم عليه ،ف�إن ائتمر العباد بطاعته
ل ��م يك ��ن اهلل عنها �صا ّداً ،وال منه ��ا مانعاً ،و�إن ائتمروا بمع�صيت ��ه ف�شاء �أن يحول
يحل وفعلوه ،فلي�س هو ا ّلذي �أدخلهم فيه»(((.
بينهم وبين ذلك فعل ،و�إن لم ُ
المف�ضل بن عمر عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :ال جبر وال تفوي�ض
وروي عن
ّ
ولكن �أمر بين �أمرين».
قال ،فقلت :وما �أمر بين �أمرين؟ قال « :Qمثل ذلك مثل رجل ر�أيته على
مع�صي ��ة فنهيت ��ه فلم ينت ِه ،فتركته ففعل تلك المع�صي ��ة ،فلي�س حيث لم يقبل
منك فتركته� ،أنت ا ّلذي �أمرته بالمع�صية»(((.
خال�صةالدر�س

ـ القائل بالجبر:ـ �أهل الحديث والأ�ش ��اعرة ـ يعني � ّأن الإن�سان ال اختيار له في
ح�صول الفعل ،وذلك حفاظ ًا على التوحيد الأفعالي.
ولك ��ن ي ��ر ّدّ � :أن الجب ��ر يلزم منه عبث ّية بع ��ث الأنبياء والر�س ��ل  Rو�إنزال
الكتب ،ولغو ّية الح�ساب والثواب والعقاب ،و ن�سبة الظلم �إلى اهلل تعالى.
ـ القائ ��ل بالتفوي� ��ض :ـ مف ِّو�ض ��ة المعتزلة ـ يعن ��ي � ّأن اهلل تعالى �أفا�ض القدرة
على الإن�س ��ان وف ّو�ض �إليه فعله ،بحيث لم يعد له تعالى � ّأي �سلطان ،وذلك حفاظ ًا
على عدل اهلل �سبحانه.
((( كتاب التوحيد،ال�شيخ ال�صدوق ،الباب  ،59الحديث  7و.9
((( م.ن.
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ولك ��ن ي ��ر ّد� :أ ّنه ��م بقولهم هذا ي�س ��لبون م ��ن اهلل قدرته ويقعون في ال�ش ��رك
الأفعالي.
ـ القائل بالأمر بين الأمرين  :ال�شيعة ـ يعني � ّأن �أفعال الإن�سان تقع باختياره،
ولكن في نف�س الوقت هي مقدورة هلل تعالى.
وبذلك ال نقع في ال�شرك الأفعالي وال نن�سب الظلم �إلى اهلل �سبحانه.
ـ �شبهةّ � :إن الإن�سان بفعل العوامل الوراث ّية والبيئ ّية ُي�سلب اختياره.
جوابّ � :إن هذه العوامل لي�س ��ت ع ّلة تا ّمة للفعل في�س ��تطيع الإن�س ��ان مجابهتها
والتغلُّب عليها ب�إرادته.
ـ �شبهةّ � :إن اهلل عال ٌم ب�أفعال الإن�سان قبل وقوعها ،وعلمه بها يلزم عنه ح�صول
الفعل جبر ًا؛ و� اّإل لزم جهل اهلل تعالى عن ذلك.
اختياري ،فلو كان الإن�س ��ان
ج ��واب :عل � ُ�م اهلل تع ّلق بالفعل الإن�س ��اني بما ه ��و
ّ
مجبر ًا للزم جهل اهلل تعالى عن ذلك.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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1ـ ب ّين معنى الجبر والتفوي�ض ،ووجه بطالنهما.
2ـ تح ّدث بو�ضوح عن الأمر بين الأمرين.
3ـ بم ��ا �أنّ الإرادة تتك� � ّون نتيجة مجموع ��ة عوامل ،ورغبات غير
اختيار ّية ،فهذا يعني �أنّ الإن�سان مجبر ولي�س مخ ّيراً .كيف
تجيب على هذه ال�شبهة؟
أزلي مع االختيار ،ولماذا؟
إلهي ال ّ
4ـ هل يتنافى العلم ال ّ

الدرس الثاني عشر

القضاء والقدر وال َبداء
ءادَبلاو ردقلاو ءاضقلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الق�ضاء والقدر.
�2 .2أن يم ّيز بين الن�سخ وال َبداء.
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� ّإن ال ��كالم ح ��ول الجبر واالختيار يفتح المجال للكالم حول الق�ض ��اء والقدر،
توهمه بع�ض.
ليتم ّكن الم�سلم من فهمهما بوجه �صحيح ال يتنافى مع االختيار كما ّ
علي « :Qقال
والق�ض ��اء والقدر يجب االعتقاد بهما ،ففي الخبر ع ��ن الإمام ّ
ر�سول اهلل  : Pال ي�ؤمن عبد حتّى ي�ؤمن ب�أربعة :حتّى ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
وح ��ده ال �شري ��ك ل ��ه ،و�أنّي ر�سول اهلل بعثن ��ي بالحقّ  ،وحتّى ي�ؤم ��ن بالبعث بعد
الموت ،وحتّى ي�ؤمن بالقدر»(((.

ءادَبلاو ردقلاو ءاضقلا

تمهيد:

 -1معنى القضاء والقدر

� ّإن القدر من المقدار ،وال ّتقدير للأ�ش ��ياء بح�س ��ب ال ّزم ��ان والمكان والمقدار
والكيف ّيات والأ�سباب وال�شّ رائط ،والق�ضاء هو ف�صل الأمر قو ًال �أو فع ًال.
103
فاهلل تعالى مث ًال :ق ّدر لل�شّ ��جرة لكي ت�ص ��بح �ش ��جرة �أن يكون البذر �ص ��الح ًا
وقاب ًال للنّم ّو ،و�أن يو�ض ��ع في ال ّتراب المنا�سب ،ويته ّي�أ له الماء والهواء والحرارة
وتم ال ّتقدير ،ق�ضى المولى ع َّز وج َّل ب�أن
المالئمة له ،ف�إذا تحقّقت ك ّل ال�شّ ��روطّ ،
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،5ص.87
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يفترع البذر ال ّتراب ،وينمو لي�ص ��بح �ش ��جرة ،ف�إذا تغ ّيرت مراحل ال ّتقدير ك ّلها �أو
بع�ضها ،دخلت في تقدير �آخر ،وبال ّتالي �أ�صبح لها ق�ضاء �آخر وهو اليبا�س.
وكذل ��ك الحال بالنّ�س ��بة لأفع ��ال الإن�س ��ان ،ف� �� ّإن اهلل �أعطى الإن�س ��ان الإرادة
واالختي ��ار ،ف�إذا �أفا�ض اهلل عليه القدرة ،وح�ص ��ل ال ّداع ��ي للفعل ،واختار الفعل،
ولم يمنع مانع من تحقّقه ،ق�ضى المولى  -ع ّز وج ّل  -حينئذ بح�صول الفعل ،ف�إذا
اخت ّلت بع�ض ال ّتقديرات ،انقلب ال ّتقدير �إلى تقدير �آخر وبال ّتالي �إلى ق�ضاء �آخر.
وهذا المعنى م�س ��تفاد من الآيات وال ّروايات ،ق ��ال تعالى} :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ{((( ،وفي الرواية عن الإمام الر�ضا  Qقال« :بعد �س�ؤاله عن القدر :هو
الهند�س ��ة م ��ن الطول والعر� ��ض والبقاء» ّثم ق ��ال �« :Qإنّ اهلل �إذا �شاء �شيئاً
�أراده ،و�إذا �أراده ق ّدره ،و�إذا ق ّدره ق�ضاه و�إذا ق�ضاه �أم�ضاه»(((.
عدة �أمور:
وبناء على ما ذُكر يظهر ّ
ً

ّ � -1إن الق�ضاء مت�أخّ ر عن القدر ت�أخّ ر الم�س َّبب عن �سببه.
ّ � -2إن القدر هو تحديد الأ�س ��باب وال�شّ ��روط ا ّلتي �إذا تحقّقت وح�صلت تع ّين
الق�ضاء وتح ّتم � اّإل �إذا منع منه مانع.
ّ � -3إن ح�ص ��ول القدر تدريجي ،و�أ ّما الق�ضاء فيح�صل دفعة واحدة ،ولذلك ال
يتع ّدد وال يتغ ّير ،والقدر قابل للتغ ّير �إذا تغ ّيرت بع�ض الأ�س ��باب وال�شّ ��روط
دون الق�ضاء.
وعلي ��ه فك ّل ما يح�ص ��ل في ه ��ذا الكون محكوم بالقدر والق�ض ��اء ،فالق�ض ��اء
بالمر�ض على الإن�س ��ان �إذا تحقّق �س ��ببه وتقديره ،والق�ض ��اء بال�شّ فاء عند تحقّق
�س ��ببه وتقديره �أي�ض� � ًا ،وك ٌّل من المر�ض وال�شّ فاء خا�ضع لتقدير اهلل وق�ضائه وقد
((( �سورة القمر ،الآية.49 :
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،5ص.122
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ورد في الحديث« :قيل لر�سول اهلل  :Pرقى((( ي�ست�شفى بها ،هل تر ّد من قدر
اهلل؟ فقال � :Pإنّها من قدر اهلل»(((.
والحا�صلّ � :إن ك ّل �ش ��يء يح�ص ��ل في ه ��ذا الوجود ف�إنّما يح�ص ��ل ب�إرادة اهلل
وق ��دره وق�ض ��ائه ،غاية الأمر � ّأن ال�شّ ��يء المق� � َّدر ال يخلو �إ ّما �أن يك ��ون من �أفعال
العباد و�إ ّما من بق ّية الكائنات ،ف�إن كان من �أفعال العباد فاهلل �أراده وق ّدره ب�شرط
اختيار العبد له ،واهلل ق�ض ��اه و�أم�ض ��اه تبع ًا لما يختاره العب ��د من الفعل وال ّترك،
وبهذا البيان يظهر عدم منافاة الق�ضاء والقدر الختيار الإن�سان بل ي�ؤ ّكده.
و�أ ّما عدم منافاة القدر لالختيار فلأن االختيار من مق ّدمات القدر ،و�أ ّما عدم
منافاة الق�ض ��اء لالختيار فل ّأن اختيار العبد للقدر اختيار للق�ضاء� ،إذ � ّأن اختيار
ال�سبب والم�سبب .و�إن
يتو�سط االختيار بين ّ
ال�س ��بب التا ّم اختيار للم�س ّبب و�إن لم ّ
ّ
كان من الكائنات الفاعلة بالجبر فاهلل ق ّدر وق�ضى تحقّقه باال�ضطرار(((.
 -2ال َبداء

من المفاهيم ا ّلتي اتّفقت عليها كلمات الإمام ّية من ال�شيعة هو مفهوم البداء،
وقد �ش ّكل الفهم الخاطئ لهذا المفهوم من قبل غير ال�شيعة �سبب ًا للطعن عليهم،
ومن�ش� ��أ الخط� ��أ عنده ��م هو الخلط بي ��ن المعن ��ى ال ّلغوي والمعنى اال�ص ��طالحي
المق�صود ،في المقام و�سيت�ضح ذلك من خالل الخطوات التالية:
 -1ال َب ��داء لغ ��ة :هو الظهور بعد خفاء ،قال في الم�ص ��باح المنير« :بدا يبدو
ب ��دواً :ظه ��ر ،فه ��و ب ��ا ٍد ...،وب ��دا ل ��ه ف ��ي الأمر ظه ��ر له ما ل ��م يظهر 105
ال�سالم» .وهذا المعنى جامع لال�س ��تعماالت
�أ ّو ًال ،واال�سم :البداء مثل َّ
((( رقى :جمع رقية.
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،5ص.87
((( مقتب� ��س م ��ن �ش ��رح عقائد الإمامية العلاّ مة ال�س� � ّيد الخ� � ّرازي ،والإح ��كام في علم الكالم ،العلاّ مة ال�س� � ّيد مح ّمد ح�س ��ن
ترحيني.
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المتع ّددة للبداء لغة قال تعالى} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ{(((،
والبداء بهذا المعنى ي�س ��تحيل ن�س ��بته �إلى اهلل تعالى؛ لما يت�ض� � ّمنه من
ن�س ��بة الجهل �إليه تعالى ،وهو العالم المطلق ا ّلذي ال ي�ش ��وب علمه ذ ّرة
من جهل فكيف يقال في حقّه �إنّه بدا له ما كان خافي ًا عليه؟! .وقد ورد
ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق « :Qم ��ن زع ��م �أنّ اهلل ع َّز وج َّل يب ��دو له في
�شيء لم يعلمه �أم�س فابر�ؤوا منه»(((.
 -2البداء ا�صطالحاً :وهو «الإظهار والإبداء لما خفي من القدر والق�ضاء
الم�ش ��روط ب�شرائ ��ط غي ��ر مح ّقق ��ة بع ��د» ومن �آث ��اره قدرة الإن�س ��ان على تغيير
لل�ص ��دقة و�صلة
م�ص ��يره بوا�س ��طة الأعمال الح�س ��نة �أو القبيحة .وبالبداء يكون ّ
ال ّرحم وال ّدعاء وغيرها �أث ٌر ومعنى.
 -3ينق�سم الق�ضاء �إلى ق�سمين:
�أ ـ ق�ضاء مبرم محتوم :وهذا ال يقع فيه البداء ،بل ي�س ��تحيل وقوع البداء فيه؛
لأنّه يلزم منه التغ ّير في علمه تعالى.
ب ـ ق�ضاء م�شروط وموقوف على �أمرين:
 - 1تحقّق �شروطه.
 - 2عدم تع ّلق الم�شيئة الإله ّية بخالفه.
وق ��د ورد ع ��ن الباقر � Qأ ّن ��ه قال« :م ��ن الأمور �أم ��ور محتوم ��ة كائنة ال
 106محال ��ة ،وم ��ن الأم ��ور �أمور موقوف ��ة عند اهلل ،يق� � ّدم منها ما ي�ش ��اء ويمحو ما
ي�شاء ،ويثبت منها ما ي�شاء»(((.
((( �سورة المائدة ،الآية.99 :
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،البداء والن�سخ ،ج � ،2ص.136
(((م.ن .ج� ،4ص.119
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وه ��ذا الق�س ��م هو ا ّلذي يقع فيه البداء ،وا ّلذي �ص� � ّرح المول ��ى ع َّز َّ
وجل به في
ال�سنّة
الآية ،حيث ذكرت ب�أنّه تعالى يق ّدم ما ي�شاء ويمحو ما ي�شاء ،وقد روى �أهل ّ
ع ��ن ابن ع ّبا�س �أنّه قال« :الكتاب اثنان :كتاب يمحو اهلل ما ي�شاء فيه ،وكتاب ال
يغير وهو علم اهلل والق�ضاء المبرم»(((.
وروى ال ّترمذي :قال ر�سول اهلل « Pال ير ّد الق�ضاء � اّإل ال ّدعاء ،وال يزيد في
العمر � اّإل الب ّر»((( ،وغيره الكثير من ال ّروايات.
ومن �أمثلة ال َبداء الم�صطلح قوله تعالى} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ{((( فهل كان تعالى ال يعلم ب�� ّأن في الم�سلمين �ضعف ًا يمنعهم من
�أن يقابل الع�شرون منهم المائتين من الكافرين ،والمائة الألفّ ،ثم علم فخفّف
عنهم بقوله تعالى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ{(((؟.
والج ��واب :ه ��و �أ ّن ��ه تعالى كان عالم ًا ب�ض ��عفهم .وال يمكن ن�س ��بة الجهل �إليه
تعالى ،ولذلك ال يت�أتّى تف�سير هذه الآية ب�شكل �صحيح � اّإل في �ضوء البداء ،بمعنى
الخا�ص ،فا�س ��تبدل بالواقعة
� ّأن اهلل (تعالى) �أبدى و�أظهر ما كان يكنّه من علمه
ّ
النبي
واقع ��ة ،وهك ��ذا يمكن تف�س ��ير ّ
ق�ص ��ة ّ
النبي �إبراهي ��م  Qمع ذبح ول ��ده ّ
�إ�سماعيل  Qوغيرها �أي� ًضا.
وبهذا البيان ال�ص ��حيح بمعنى البداء يمكن توجيه ما ورد من الآثار المترتبة
«ال�صدق ��ة تدفع البالء»(((،
على مثل ال�ص ��دقة والدعاء و�ص ��لة الأرحام؛ من � ّأن ّ
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((( خال�صة علم الكالم ،د .عبد الهادي الف�ضلي� ،ص  ،112نق ًال عن كتاب حا�شية الجمل ،ج � ،2ص .574
((( �سنن الترمزي ،الترمزي ،ج � ،3ص .303
((( �سورة الأنفال ،الآية.66 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.66 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،4ص .5

«وال ّدعاء ير ّد الق�ضاء»((( ،و «�صلة الأرحام تطيل الأعمار» ...الخ(((.
تكويني ،و� ّأن النّ�س ��خ َبداء ت�ش ��ريعي
ومن خالل ما تق ّدم يعلم � ّأن ال ّبداء ن�س ��خ
ّ
فكما �أق ّر جميع الم�سلمين ب�إمكان ّية ن�سخ الأحكام وعدم ا�ستحالته لعدم مخالفته
التكويني المع ّبر عنه بالبداء.
للعلم الإلهي ،فكذلك النّ�سخ
ّ
بين النسخ والبداء
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

لقد اتّفقت كلمة الم�س ��لمين على �إمكان النّ�س ��خ في الأحكام ال�شرع ّية ،ومعنى
�رعي �آخر مخالف
النّ�س ��خ هو رفع حكم �ش ��رعي ظاهره ال ّثبات وال ّدوام بحكم �ش � ّ
للحكم الأ ّول.
بمعنى � ّأن الحكم الأ ّول م�ؤ ّقت بم ّدة مع ّينة في علم اهلل ،ولكنّه تعالى لم ُيظهر
هذا ال ّتوقيت ،بل �أظهر اال�ستمرار وال ّدوام ،و�أخفى التوقيت عن النّا�س؛ �إذ لوال
ال ّدليل النا�سخ لبقي الحكم الأ ّول وا�ستم ّر كما هو ،وعليه ال يتنافى النّ�سخ بهذا
أزلي.
إلهي ال ّ
المعنى مع العلم ال ّ
بتوجه الم�سلمين �إلى بيت المقد�س في �صالتهم
ومن �أمثلة النّ�سخ ،الحكم َّ
وهي القبلة الأولى ،من دون �أن يح ّدد م ّدة ووقت لهذا الحكمّ ،ثم ُرفع هذا الحكم
وجه �إلى الكعبة بقوله تعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
بحكم �آخر بوجوب ال ّت ّ
ﮫ{(((.
 108و�أ ّما لماذا يخفي تعالى ال ّتوقيت؟ فالجواب هو � ّأن لإخفاء ال ّتوقيت م�صالح
متع ّددة منها االمتحان واالختبار وغير ذلك.
(((الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .469
((( م.ن ،ج � ،2ص .152
((( �سورة البقرة ،الآية.144 :

وهكذا البداء كما م ّر �آنف ًا ،ف� ّإن اهلل يعلم بتغ ّير التقدير والق�ض ��اء الم�ش ��روط،
ولكن ال يظهره لهم لم�صلحة مع ّينة ،وعندما يتحقّق �شرط ال ّتغيير يتغ ّير ال ّتقدير،
والق�ضاء يتغير تبع ًا له.
وبهذا البيان ي ّت�ضح � ّأن النّ�سخ والبداء من ٍ
واد واحد ،والفارق بينهما � ّأن النّ�سخ
تكويني،
يقع في عالم ال ّت�شريع والأحكام ،والبداء في عالم التكوين ،فالبداء ن�سخ
ّ
ت�شريعي.
والنّ�سخ بداء
ّ

ـ	 القدر من المقدار ،والتقدير للأ�ش ��ياء بح�س ��ب الزم ��ان والمكان والمقدار
والكيف ّيات والأ�سباب وال�شرائط .والق�ضاء هو ف�صل الأمر والحكم عليه.
ويفترق القدر عن الق�ضاء:

ءادَبلاو ردقلاو ءاضقلا

خال�صةالدر�س

ّ � -1أن الق�ضاء مت�أخِّ ر عن القدر ت�أخّ ر الم�س َّبب عن �سببه.
ّ � -2إن القدر هو تحديد الأ�س ��باب وال�ش ��روط ا ّلتي �إذا تحقّقت وح�صلت تع ّين
الق�ضاء.
ـ	ال تنافي بين اختيار الإن�س ��ان والق�ض ��اء والقدر ،وذلك ل ّأن اهلل تعالى ق ّدر
�أفعال الإن�سان ب�شرط اختيار العبد لهاّ ،ثم � ّإن اهلل تعالى ق�ضاه تبع ًا الختيار
العبد.
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ـ الب ��داء لغ ��ة :هو الظهور بعد خفاء ،وهو بهذا المعنى ي�س ��تحيل ن�س ��بته �إلى اهلل
تعالى.
�أ ّم ��ا ا�صطالح� �اً :ه ��و الإظهار والإب ��داء لما خف ��ي ـ على الإن�س ��ان ـ من القدر
والق�ضاء الم�شروط.

ـ الق�ضاء ق�ضاءان مبرم وم�شروط:

الأ ّول :ال يقع فيه البداء.
الثاني :هو ا ّلذي يقع فيه البداء.
تكويني.
ـ	 الن�سخ بداء ت�شريعي ،والبداء ن�سخ
ّ
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
بحوث في العقيدة اإلسالميّة
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1ـ ع� � ّرف الق�ض ��اء والق ��در من خالل �آي ��ة ورواي ��ة ،واذكر الفرق
بينهما.
2ـ هل يتنافى الق�ضاء والقدر مع اختيار الإن�سان ،ولماذا؟
3ـ ع ّرف البداء لغة وا�صطالحاً؟
4ـ �أذك ��ر �آي ��ة ال يمك ��ن فهمه ��ا � اّإل م ��ن خ�ل�ال الب ��داء بالمعن ��ى
ال�صحيح ،مع تو�ضيح.
5ـ ما هو الفرق بين الن�سخ والبداء؟

الدرس الثالث عشر

العدل

لدعلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الح�سن والقبح.
يعدد �أق�سام العدل.
�2 .2أن ِّ
�3 .3أن ي�ستذكر الدليل على العدل الإلهي.
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تمهيد:
لدعلا

لق ��د تع ّر� ��ض الق ��ر�آن الكري ��م ف ��ي الكثير م ��ن �آيات ��ه للعدل الإله ��ي فقال
تعال ��ى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{((( ،وقال تعالى} :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ {(((.
وقد اتفقت كلمة الم�سلمين قاطبة على � ّأن اهلل عادل ،و� ّأن العدل من �صفاته
الكمال ّي ��ة � ,اّإل �أ ّن ��ه وقع الخالف بي ��ن العدل ّية (ال�ش ��يعة والمعتزل ��ة) من جهة،
والأ�شاعرة من جهة �أخرى حول :قدرة العقل على معرفة الح�سن من القبيح
م ��ن دون االعتم ��اد عل ��ى ال�شّ ��رع .ومرج ��ع الخ�ل�اف �إلى م�س� ��ألة �أن ال ّتح�س ��ين
وال ّتقبي ��ح هل هما �ش ��رع ّيان �أو عقل ّيان؟ فه ��ل العقل قادر على �إدراك الح�س ��ن
113
والقب ��ح ف ��ي بع� ��ض الأفع ��ال �أو ال؟

((( �سورة النحل ،الآية.90 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.108 :

ال ّتحسين وال ّتقبيح

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

ح�سنَه
قالت الأ�شاعرة :ال حكم للعقل في ح�سن الأفعال وقبحها بل َ
الح�سن ما ّ
ال�ش ��ارع من خالل فعله في التكوينيات و�أمره في الت�ش ��ريعيات .والقبيح ما ق ّبحه
ال�ش ��ارع ،وال ي ّت�صف الفعل بالح�س ��ن والقبح قبل ورود بيان من ال�شّ ارع المق ّد�س،
و�أ ّن ��ه تعالى لو خ ّلد المطيع في جهنّم ،والعا�ص ��ي في الج ّن ��ة ،لم يكن قبيحا ً؛ لأنّه
يت�ص ّرف في ملكه حيث �إنّه �سبحانه}ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{(((.
ولذلك ُعرِ َف قولهم بالتح�سين والتقبيح ال�شرع ّيين ،و قد ي�ؤ ّدي هذا القول �إلى
�إنكار العدل ب�صورة غير مبا�شرة.
وقال ��ت العدل ّيةّ � :إن الأفعال تملك قيم ًا ذات ّية ،يدركها العقل بغ�ض النّظر عن
حكم ال�شرع ،فمن الأفعال ما هو ح�سن في نف�سه ،ومنها ما هو قبيح كذلك ،ومنها
ما ال ي ّت�صف بهما ،والعقل يدرك �أي� ًضا � ّأن اهلل وبمقت�ضى �صفاته الكمال ّية المطلقة
ال يفع ��ل وال ي�أمر � اّإل بما هو ح�س ��ن ،وال ينهى � اّإل عن القبي ��ح ،فالعقل �إذ ًا وظيفته
الإدراك؛ وهو يدرك ح�سن العدل ويمدح فاعله ،وقبح ّ
الظلم ويذ ّم فاعله.
وه ��ذا الإدراك ال يعني � ّأن العقل ي�أمر اهلل وينهاه ،بل يكت�ش ��ف العقل تنا�س ��ب
ال�ص ��فات الكمال ّية هلل تعالى( ،كالعدل) وعدم تنا�سب فعل �آخر معها
فعلٍ ّما مع ّ
ّ
(كالظلم) ،ويدرك ا�ستحالة �صدور الفعل القبيح منه تعالى.
وق ��د ا�ست�ش ��هد العدل ّية عل ��ى قولهم ه ��ذا ب� �� ّأن ك ّل العقالء ،ح ّت ��ى المنكرين
ال�س ��ماو ّية ،ال يتر ّددون بالحكم على فعل العدل ب�أنّه ح�س ��ن ،وعلى فعل
 114لل�شّ ��رائع ّ
ّ
الظل ��م ب�أ ّن ��ه قبيح ،من دون اعتمادهم على �ش ��ريعة بل م ��ع �إنكارهم لها؛ ولذلك
تجدهم ي�س ��عون لو�ضع �أنظمة وقوانين لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة ،وهذا من
البداهة والو�ضوح بمكان.
((( �سورة الأنبياء ،الآية.23 :

مفهوم العدل

لدعلا

للعدل ع ّدة تف�سيرات �أه ّمها:
ح�سن ��ه العق ��ل وت ��رك م ��ا ق ّبحه ،فيكون م�س ��اوي ًا
� -1إنّ الع ��دل ه ��و فع ��ل م ��ا ّ
للحكم ��ة؛ �أي و�ض ��ع ال�شّ يء في مو�ضع ��ه المنا�س ��ب((( ،والإتيان بالفعل في
مح ّله ،ل ّأن العقل يحكم بح�سن هذا الو�ضع.
� -2إعط ��اء ك ّل ذي ح ��قّ حقّه :وهذا المعنى �أخ� ّ��ص من المعنى المتق ّدم؛ ل ّأن
للحق في مو�ض ��عه المنا�س ��ب � ،اّإل � ّأن هذا
الحق ل�ص ��احبه هو و�ض ��ع ّ
�إعطاء ّ
المفهوم هو الأقرب لمعنى العدل كمفهوم م�س ��تق ّل ومغاير لمعنى الحكمة،
الحق غير الثابت
والحق الوارد في التعريف ي�شمل جميع الحقوق بما فيها ّ
ّ
حق
الحق ب�س ��بب الوع ��د� ،إذ لي�س للإن�س ��ان ّ
بالأ�ص ��الة ب ��ل ول ��و كان ثبوت ّ
الحق بعد وعده تعالى الإن�سان
بالأ�صالة على اهلل تعالى ،ول ّكنه ثبت له هذا ّ
بالثواب نتيجة �أفعاله .وبهذا يظهر الفرق بين العدل والم�ساواة ،ف� ّإن و�ضع
ال�شّ يء في مو�ضعه قد يتنافى مع الم�ساواة في كثير من موارده .فلو �أعطى
�تحق
المع ّل ��م عالمة واحدة ( 15مث ًال) لجميع التالمذة ف�إنّه ظل ٌم لمن ي�س � ّ
الأكثر ،وهو و�ضع لهذه العالمة في غير مو�ضعها لمن ال ي�ستحقّها.
أقسام العدل

بما � ّأن و�ضع ال�شّ ��يء في مو�ضعه المنا�سب و�إعطاء الحقوق لأ�صحابها يختلف
باختالف الأ�ش ��ياء والحقوق وموا�ض ��عها� ،إذ لك ّل �شيء و�ض ��ع منا�سب له بح�سبه؛ 115
خا�ص� � ًا به يقت�ضيه ،ويفر�ضه العقل� ،أو ال�شّ رع� ،أو الم�صالح
ف� ّإن لك ّل �ش ��يء و�ضع ًا ّ
العا ّمة وال�شخ�ص ّية في نظام الكون وبنا ًء عليه ُق ِّ�سم العدل �إلى ثالثة �أق�سام:
((( � ّإن لك ّل �شيء و�ضع ًا خا� ًصا به يقت�ضيه ويفر�ضه العقل �أو ال�شرع �أو الم�صالح العامة وال�شخ�صية في نظام الكون.
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 -1الع ��دل التكويني :وهو يعني �أنّه تعالى يعطي ك ّل موجود في مراحل تكوينه
ما ي�س ��تحقّه ويحتاجه في م�سيرته نحو الغاية ا ّلتي لأجلها خلق ،فيك ّونه بما
يتنا�سب مع غايته ،فال يهمل قابل ّية ،وال ّ
يعطل ا�ستعداد ًا قال تعالى} :ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ{((( ،وبذلك يكون تعالى قد و�ض ��ع ك ّل �ش ��يء
في مو�ضعه المنا�سب له تكوين ًا.
 -2العدل التّ�شريعي :وهو �أنّه تعالى ي�ش ِّرع الأحكام ا ّلتي تتكفّل كمال الإن�سان
و�سعادته في ك ّل الجوانب الما ّد ّية والمعنو ّية ،الدنيو ّية والأخرو ّية ،وال يك ِّلف
نف�س� � ًا � اّإل و�س ��عها ،وبذلك يكون قد و�ض ��ع ال ّت�شريع في مو�ض ��عه المنا�سب،
فيكون عاد ًال.
 -3العدل الجزائي� :أي �إنّه تعالى يحا�س ��ب ويجازي ثواب ًا وعقاب ًا ك ّل نف�س بما
الحجة عليه،
ك�س ��بت ،وال يعاق ��ب العبد على تكلي ��ف � اّإل بعد البيان و�إلق ��اء ّ
وبهذا يكون قد و�ضع العقاب وال ّثواب في مو�ضعهما المنا�سب.
دليل العدل اإللهي

ال ّدليل على وجوب اتّ�صافه تعالى بالعدل هو:
لو لم يكن اهلل عاد ًال ال�س ��تلزم ذلك ن�سبة النق�ص �إليه تعالى ،والنّق�ص ٍ
منتف
بال�ضرورة ،فوجب كونه عاد ًال.
عنه تعالى ّ
تو�ضيح الدليل
� 116إنّه تعالى لو كان يفعل ّ
الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ ف� ّإن فعل الظلم ال يخلو
من �أربع �صور ـ �أيّ � :إن ّ
الظلم م�س َّبب لواحد من الأ�سباب الأربعة:
((( �سورة الأعلى ،الآيتان.3-2 :

لدعلا

 .أ�أن يكون �صدور ّ
الظلم ب�سبب الجهل بكون الفعل قبيح ًا.
.ب�أن يكون عالم� � ًا بقبح الفعل ولكنّه فعله لأنّه مجبر على فعله عاجز عن
تركه.
 .ج�أن يكون عالم ًا بقبح الفعل ،وغير مجبر عليه ،ولكنّه محتاج �إلى فعله.
 .د�أن يكون عالم ًا بقبح الفعل ،وغير مجبر وغير محتاج ،ولكنّه فعله عبث ًا
ولغو ًا.
ال�صور والأ�سباب الأربعة المت�ص ّورة ل�صدور ّ
الظلم ،ف�إذا انتفت هذه
هذه هي ّ
الأ�سباب انتفى ّ
الظلم النتفاء �أ�سبابه وبالتالي ثبت العدل.
ال�ص ��ور والأ�سباب م�س ��تحيلة على اهلل تعالى؛ لأنّها ت�ستلزم النّق�ص
وك ّل هذه ّ
فيه.
الجهل �إليه تعالى وقد ثبت �أ ّن ��ه تعالى عالم
فال�ص ��ورة الأولى ت�س ��تلزم ن�س ��بة ّ
ّ
مطلق ال ي�شوب علمه ذ ّرة من جهل }ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ {(((.
وال ّثان ّي ��ة تن�س ��ب �إلي ��ه العجز مع العلم ب�أ ّن ��ه تعالى هو الق ��ادر المطلق ا ّلذي ال
يتوهم فيه عجز }ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{(((.
ّ
وال ّثالثة ت�س ��ند �إلي ��ه الحاجة واالفتقار م ��ع �أنّه تعالى هو الغن � ّ�ي المطلق ا ّلذي
يحتاجه ك ّل �شيء وال يحتاج �إلى �شيء }ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ {(((.
والرابع ��ة تخال ��ف الحكمة وه ��و تعالى الحكيم ا ّل ��ذي ال يفعل عبث� � ًا وال لغو ًا } 117
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ {((( وه ��و تعال ��ى كمال مح�ض،
((( �سورة الأنفال ،الآية.75 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.27 :
((( �سورة فاطر ،الآية.15 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.1 :

من ّزه عن فعل � ّأي قبيح((( ،ومن خالل ال�سبب الرابع يمكن الإ�شارة �إلى دليل �آخر
م�ستق ّل معروف بدليل الحكمة وهو:
دليل الحكمة
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تق ّدم � ّأن اهلل تعالى يمتلك �أ�س ��مى مراتب القدرة واالختيار ،و�أنّه قادر على �أن
يفع ��ل � ّأي فعل ممكن الوجود �أو ال يفعله ،دون �أن يخ�ض ��ع لت�أثيرات �أ ّية ق ّوة تجبره
وتقهره � ،اّإل � ّأن اهلل ال يفعل ك ّل ما يقدر عليه من �أفعال ،و�إنّما يفعل ما يريده هو.
وتق ّدم �أي�ض� � ًا � ّأن �إرادته تعالى لي�ست عبث ّية وال خراف ّية ،و�إنّما يريد ما يتنا�سب
تقت�ض �ص ��فاته الكمال ّية فع�ل ً�ا ما ف�إنّه ال
م ��ع �ص ��فاته الكمالية المطلقة ،ف�إذا لم ِ
ي�صدر منه ذلك الفعل �إطالق ًا.
وبما � ّأن اهلل �سبحانه كما ٌل مح�ض ،ف�إرادته �إنّما تتع ّلق بالأ�صالة بجهة كمال
المخلوقات وغيرها ،و�إذا لزم من وجود مخلوق بع�ض ال�ش ّر والنق�ص ،ف� ّإن ذلك
يكون مق�صود ًا بالتبع ال بالأ�صالة ،بمعنى � ّأن هذا ال�ش ّر الزم ال ّ
ينفك عن الخير
الغالب ،لذلك تتع ّلق الإرادة بالخير الغالب ويتبعه ال�ش ّر ا ّل��ذي ال ّ
ينفك عنه.
وبذلك تثبت �صفة الحكمة هلل �سبحانه .وبالتالي تثبت عدالته تعالى.
شبهات وحلول

 1ـ كي ��ف يت�ل�اءم وج ��ود الم�صائب من �أمرا�ض وك ��وارث طبيع ّية (كال�سيول
وال� �زّالزل) والمتاع ��ب االجتماعي ��ة (كالح ��روب و�أل ��وان ّ
الظل ��م المختلفة) مع
118
إلهي؟
العدل ال ّ
الج ��واب� :أ ّو ًالّ � :إن الحوادث الطبيع ّية الم�ؤلم ��ة مالزمة لأفعال العوامل الما ّد ّية
وانفعاالتها وت�صادمها وال ّتزاحم بينها ،وبما � ّأن خيرات هذه العوامل �أكثر من
((( مقتب�س من عقائد الإمامية.

لدعلا

�ش ��رورها ،لذلك ال تكون مخالفة للحكم ��ة وبالتالي مع العدل الإلهي .وكذلك
ظهور المتاعب والمفا�س ��د االجتماع ّية م ّما تقت�ضيها اختيار ّية الإن�سان ،هذه
ولكن المالحظ � ّأن فوائد الحياة
االختيار ّية ا ّلتي تقت�ض ��يها الحكمة الإله ّيةّ .
االجتماع ّية و�إيجاب ّياتها �أكثر من مفا�س ��دها ،ولو كانت المفا�س ��د هي الأكثر
لما بقي �إن�سان على وجه الأر�ض.
ثاني� �اًّ � :إن وج ��ود ه ��ذه المتاع ��ب والكوارث والم�ص ��ائب ،تدفع الإن�س ��ان ـ من
جه ��ة ـ �إل ��ى البحث ع ��ن معرفة �أ�س ��رار ّ
الطبيعة والك�ش ��ف عنه ��ا ،وبذلك
وال�صناعات المختلفة ،ومن جهة �أخرى ،ف� ّإن
تظهر ال ّثقافات والك�ش ��وفات ّ
خو�ض هذه المتاعب ومواجهتها وعالجها ،له دور كبير في تنمية الطاقات
واال�ستعدادات ور�شدها وتفجيرها ،وفي تكامل الإن�سان ورق ّيه وتق ّدمه.
وال�ص ��بر عليه� ،س ��وف يكون له ال ّثواب
و�أخيراًّ � :إن تح ّمل �أ ّية م�ص ��يبة �أو �ألمّ ،
يتم جبرانه ب�صورة
الجزيل في العالم الأبدي ،و�س ��وف ال يذهب هدر ًا ،بل ّ
�أف�ض ��ل ،و�سيكون الإن�س ��ان �أ�س ��رع تكام ًال وو�ص ��و ًال لمرتبة القرب من اهلل
تعالى.
 2ـ كي ��ف يتالءم الع ��ذاب الأبدي للذنوب المحدودة والم�ؤ ّقتة ،ا ّلتي يرتكبها
المذنبون في هذا العالم ،مع العدل الإلهي؟
الج ��واب :هن ��اك عالقة ع ّلية و�س ��ببية بي ��ن الأعمال الح�س ��نة والقبيحة وبين
�ي ،ون ّبه النا�س عليها119 ،
الث ��واب والعقاب الأخرو ّيين ،قد ك�ش ��ف عنها الوحي الإله � ّ
وكم ��ا �أنّنا نالحظ في عال ��م ال ّدنياّ � ،أن هناك بع�ض الجرائم ،تعقبها �آثار �س� � ّيئة
تمت ّد �إلى م ّدة طويلة ،رغم ق�صر م ّدة الجريمة ،فمث ًال لو فق�أ الإن�سان عينه هو� ،أو
يتم في م ّدة ق�ص ��يرة ج ّد ًا ،ولكن نتيجته
عيون الآخرين ف�أعماها ،ف� ّإن هذا الفعل ّ
ـ وه ��ي العمى ـ تمت ّد �إل ��ى نهاية العمر ،كذلك الذّنوب الكبيرة لها �آثارها الأخرو ّية

الأبد ّي ��ة ،و�إذا لم يوفّر الإن�س ��ان في هذه الدنيا م�س ��تلزمات جبرانه ��ا( ،كال ّتوبة
مث ًال) ف�إنّه �سوف يعي�ش �آثارها ال�س ّيئة و�إلى الأبد.
فكم ��ا � ّأن بقاء عمى الإن�س ��ان �إلى نهاية العمر بجريمة لم ت�س ��تغرق � اّإل لحظة
إلهي ،كذل ��ك االبتالء بالعذاب الأب ��دي نتيجة الرتكاب
واح ��دة ال يناف ��ي العدل ال ّ
إلهي؛ وذل ��ك لأنّه ناتج عن الذّنب الذي ارتكبه
ال ّذن ��وب الكبيرة ال ينافي العدل ال ّ
المذنب عن �سابق وعي و�إ�صرار.
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خال�صةالدر�س

ـ	 الأ�شاعرة يقولون بالتح�سين والتقبيح ال�شرع ّيين ،فال حكم للعقل في ح�سن
ح�سنه ال�شرع والقبيح ما ق ّبحه.
الأفعال وقبحها بل الح�سن ما ّ
العدل ّية :المعتزلة وال�ش ��يعة ـ يقولون بالتح�س ��ين والتقبيح العقل ّيين ،فالأفعال
بغ�ض النظر عن حكم ال�ش ��رع ،والدليل الوجدان
تملك قيم ًا ذات ّية ُيدركها العقلِّ ،
حيث � ّإن العقالء ـ ح ّتى المنكرين لل�ش ��رائع ـ ال يت ��ر ّددون بالحكم على فعل العدل
ب�أنّه ح�سن ،وعلى فعل الظلم ب�أنّه قبيح.
ح�س ��نه العقل وترك ما ق ّبحه� ،أو و�ضع ال�شيء في مو�ضعه
ـ	 العدل هو فعل ما ّ
حق حقّه.
المنا�سب� ،أو �إعطاء ك ّل ذي ّ
ـ ُق ِّ�سم العدل �إلى �أق�سام:
1 120ـ الع ��دل التكوين ��ي :وهو يعني �أنّه تعالى ُيعطي ك ّل موجود في مرحلة تكوينه
ما ي�ستحقّه ويحتاجه في م�سيرته نحو الغاية ا ّلتي لأجلها خلق.
2ـ العدل الت�شريعي :وهو يعني �أنّه تعالى ُي�ش� � ِّرع الأحكام ا ّلتي تتكفّل بو�صول
الإن�سان �إلى ال�سعادة والكمال.
3ـ الع ��دل الجزائ ��ي :وهو يعني �أنّه تعالى ُيحا�س ��ب و ُيجازي ثواب� � ًا وعقاب ًا ك ّل

لدعلا

الحجة.
نف�س بما ك�سبت ،وال ُيعاقب � اّإل بعد البيان و�إلقاء ّ
ـ ي�ست ��دل عل ��ى الع ��دل الإله ��ي :ب�أ ّن ��ه لو لم يك ��ن اهلل عاد ًال لكان ناق�ص� � ًاـ ل ّأن
الظلم معلول للجهل �أو العجز �أو الحاجة �أو العبث ـ وك ّل هذا م�ستحيل على واجب
الوجود.
ـ	 بما � ّأن اهلل �سبحانه كمال مح�ض ف�إرادته تتع ّلق بكمال المخلوقات ،و�أ ّما ال�شر
الحا�صل فهو مراد ال بالأ�صالة وبذلك تثبت �صفة للحكمة هلل �سبحانه.
ـ	� ّإن الم�صائب والأمرا�ض ال تتنافى مع العدل الإلهي؛ وذلك ل ّأن خيرها �أكثر
من �ش ّرها.
ـ	� ّإن العق ��اب الأخروي الأبدي على الذنوب المحدودة والم�ؤقتة ال يتنافى مع
العدل الإلهي؛ حيث � ّإن هناك عالقة ع ّل ّية بين الأعمال الح�سنة �أو القبيحة
وبين الث ��واب والعقاب الأخرو ّيين .ونحن نالحظ في الدنيا جريمة م�ؤ ّقتة ـ
كفق�أ العين ـ ت�ؤ ّدي �إلى العمى الدائم.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

و�ضح ر�أي الأ�شاعرة والعدل ّية في م�س�ألة التح�سين والتقبيح؟
1ـ ّ
واذكر دلي ً
ال؟
2ـ تك ّلم حول معنى العدل ،و�أق�سامه؟
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إلهي؟
3ـ �أذكر الدليل على العدل ال ّ
إلهي مع وجود الأمرا�ض والم�صائب
4ـ كي ��ف يتنا�سب الع ��دل ال ّ
واالبتالءات؟
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الدرس الرابع عشر

العامة
النب ّوة
ّ
ةّماعل ا ةّوبنلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل على �ضرورة بعثة الأنبياء.R
�2 .2أن يدرك حدود المعرفة الب�شرية.
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ضرورة بعثة األنبياء

R
ةّماعل ا ةّوبنلا

� ّإن �إثب ��ات �ض ��رورة بعث ��ة الأنبياء  Rهي م ��ن الم�س ��ائل المه ّمة في مبحث
النّب ّوة ،ل ّأن البحث في الم�س ��ائل المرتبطة بالنب ّوة ،كوجوب النظر في المعجزة،
والبحث في دعوى م ّدعي النب ّوة ،ووجوب طاعته و�ض ��رورة ع�ص ��مته وغيرها من
الأبحاث ،متف ّرع على �إثبات �ضرورة البعثة وعدم ا�ستغناء الب�شر  -مهما تكاملت
عقولهم وعلومهم -عن الوحي والنب ّوة ،لي�صلوا �إلى الهدف ا ّلذي خلقوا من �أجله.
ويمكن �إثباتها ببرهان م�ؤ ّلف من مق ّدمات:
ال�س ��ير
1ـ االختيار الواعي لطريق الكمالّ � :إن الهدف من خلق الإن�س ��ان هو ّ
التو�ص ��ل
ف ��ي طريق تكامل ��ه ،من خالل ممار�س ��ة الأفعال االختيار ّية لأجل ّ
تو�ص ��ل �إليه � اّإل باختيار الإن�س ��ان
�إل ��ى كماله النّهائي ،هذا الكمال ا ّلذي ال ُي ّ
125
و�إرادته.
وبتعبير �آخر� ،إنّما خلق الإن�س ��ان ليكون ـ بعبادته و�إطاعته هلل تعالى ـ م�ستح ّق ًا
يخت�ص بها الأفراد المتكاملون.
و�أه ًال للح�صول على ال ّرحمة ا ّلتي
ّ
إلهي.
وقد اتّ�ضحت هذه المق ّدمة عند البحث في الحكمة والعدل ال ّ
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2ـ	 االختي ��ار الواع ��ي يحت ��اج �إل ��ى معرف ��ة �صحيح ��ةّ � :إن االختي ��ار الواع ��ي
�إ�ض ��افة �إلى احتياجه للقدرة على ممار�سة العمل ،وتوفّر الظروف والأجواء
الخارج ّية لممار�سة الأعمال المختلفة ،ووجود الميل وال ّدافع ال ّداخلي لها ـ
ال�صحيحة بالأعمال الح�سنة والأعمال القبيحة،
يحتاج �أي� ًضا �إلى المعرفة ّ
ّ
ال�صالحة ،و�إنّما يتم ّكن الإن�سان من اختيار طريق
ال�صالحة وغير ّ
والطرق ّ
تكامل ��ه ـ ب ��ك ّل حر ّي ��ة ووعي ـ فيما ل ��و كان يعرف الهدف ،وطريق الو�ص ��ول
�إلي ��ه ،وكان عارف ًا بك ّل العقبات والعراقيل واالنحرافات والمزالق ،ا ّلتي قد
تواجهه �أثناء �سيره ال ّتكاملي.
ال�ضرور ّية
�إذ ًا ،فمقت�ضى الحكمة الإله ّية � ْأن تتوفّر للب�شر الو�سائل والم�ستلزمات ّ
للح�ص ��ول على مثل هذه المعارف والمدركات ،و� اّإل ف�سيكون حاله كحال ال�شّ خ�ص
ا ّلذي يدعو �ض ��يف ًا �إلى دارهّ ،ثم ال يد ّله على مكانه ،وال على ّ
الطريق الم�ؤ ّدي �إليه!
البديهي � ّأن مثل هذا العم ��ل مخالف للحكمة ،وموجب لنق�ض الغر�ض .وهذه
وم ��ن
ّ
المق ّدمة �أي� ًضا وا�ضحة.
3ـ	 ق�صور المعرفة الب�شريةّ � :إن المعارف والعلوم ا ّلتي �أفا�ضها اهلل على
الح�س والعقل ،لها دو ٌر فاع ٌل في
الب�شر ،وا ّلتي تح�صل نتيجة ال ّتعاون بين ّ
توفير ما يحتاج �إليه الإن�سان في حياته ،ولكنّها ال تكفي لل ّتع ّرف على طريق
وال�سعادة الحقيق ّية ،وفي جميع المجاالت الفرد ّية واالجتماع ّية،
الكمال ّ
والما ّد ّية والمعنو ّية ،والدنيو ّية والأخرو ّية ،و�إذا لم يوجد طريق �آخر ل�س ّد
126
النّقائ�ص وملئ الفجوات فلن يتحقَّق الهدف الإلهي من خلق الإن�سان.
ولتو�ض ��يح هذه المق ّدمة �أكثر �س� � ّيما مع ت�ش ��كيك البع�ض بها ال ب� � ّد من القول:
الح�س والعقل ـ من �أجل
� ّإن الحكمة الإله ّية تقت�ض ��ي و�ض ��ع طريق �آخر للب�شر ـ غير ّ
التع ّرف على طريق الكمال في ك ّل المجاالت ،ح ّتى ي�ستطيع الب�شر اال�ستفادة منه.

ةّماعل ا ةّوبنلا

وه ��ذا ّ
الطريق هو الوحي وا ّلذي من خالله يتم ّكن الإن�س ��ان من الو�ص ��ول �إلى
ال�سعادة والكمال النّهائي ,وبذلك يتحقّق الغر�ض من الخلق.
ّ
ال ّ
تخت�ص
ي�شك عاقل في � ّأن حاجات الب�شر متن ّوعة ومتع ّددة؛ فمنها حاجات
ّ
بالأ�شخا�ص ،ومنها حاجات ترتبط بالجماعات ،وبع�ضها حاجة للبدن وبع�ض
�آخر حاجات ترجع �إلى ال ّروح ،وبع�ضها يتع ّلق بال ّدنيا ومنها يتع ّدى ال ّدنيا �إلى
الآخرة ،وهذه الحاجات قد تتداخل مع بع�ضها وتتعار�ض ،فكم من م�صلحة
�شخ�ص ّية تزاحم م�صلحة عا ّمة ،وكم من حاجة للبدن تتنافى مع ٍ
بعد من �أبعاد
ال� ّروح ،وكذلك الحال بين الم�صالح ال ّدنيو ّية والأخرو ّية� ،إ�ضافة �إلى وجود
فوارق معرف ّية وبدن ّية ونف�س ّية متفاوتة بين الب�شر ،وك ٌّل منهم يعي�ش ظروف ًا
طبيع ّية واجتماع ّية مختلفة ،ومراعاة هذه الم�صالح والحاجات ،والموازنة
بينها ،وتحديد الأ�صلح عند ال ّتزاحم والتعار�ض بينها هو �أمر خارج عن قدرة
الب�شر� ،سواء كانوا جماعات �أم �أفراد ًا ،بدليل � ّأن التغيير ال ّدائم في القوانين
وال ّت�شريعات الب�شر ّية عبر الع�صور ي�ؤ ّكد على � ّأن الب�شر لم ي�ستطيعوا ح ّتى
الآن الو�صول �إلى قانون كامل و�شامل يحفظ الم�صالح ويح ّدد الأولو ّيات ،مع
� ّأن ه�ؤالء الم�ش ّرعين قد ا�ستفادوا كثير ًا من ال ّت�شريعات والقوانين الإله ّية،
هذا �إ�ضافة �إلى �أنّهم ح�صروا جهدهم في تح�صيل الم�صالح ال ّدنيو ّية دون
غيرها.
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خال�صةالدر�س
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ـ لإثبات �ضرورة بعثة الأنبياء Rهناك مق ّدمات:
الأولىّ � :إن الهدف من خلق الإن�سان هو الو�صول �إلى الكمال باختياره.
الثانية :اختيار طريق الكمال يحتاج �إلى معرفة �صحيحة بكيف ّية الو�صول �إلى
الكمال.
الثالثة :المعرفة الب�شر ّية قا�صرة عن معرفة كيف ّية الو�صول �إلى الكمال.
النتيجة :ال ب ّد من الأنبياء Rالموحى �إليهم من اهلل تعالى ل ُيع ِّرفوا الب�شر
على طريق الكمال.
وذل ��ك ل ّأن مقت�ض ��ى الحكمة �أن ي ��ز ّود ك ّل موجود بما يم ّكنه من الو�ص ��ول �إلى
هدفه و�إال لزم العبث.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ تح� � ّدث باخت�ص ��ار ع ��ن مق ّدم ��ات دلي ��ل (�ض ��رورة بعث ��ة
الأنبي ��اء .)Q
2ـ تح ّدث بو�ضوح وتف�صيل عن ق�صور المعرفة الب�شر ّية.
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بعثة األنبياءR
بعثة األنبياءR

أهداف الدرس:
يعدد الطالب بع�ض �أ�سباب تع ّدد الأنبياء.R
�1 .1أن ِّ
النبي والر�سول.
�2 .2أن يم ّيز بين ّ
�3 .3أن ي�ستذكر بع�ض فوائد بعثة الأنبياء.
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بما � ّأن الحكمة الإله ّية اقت�ض ��ت وجود طري ��ق الوحي؛ لأجل تحقّق الغر�ض من
خلق الإن�س ��ان وهو الكمال على م�س ��توى الفرد والمجتمع ،وبما � ّأن هذا الهدف ال
نبي واحد ،فكان ال ب ّد من تع ّدد الأنبياء  Rقال تعالى} :ﭾ
يتحقّق من خالل ّ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{(((.

بعثة األنبياءR

تعدد األنبياء Q
ّ

التعدد
أسباب
ّ

هناك عدد من الأ�سباب لتع ّدد الأنبياء  Rنذكر منها:
 -1محدود ّية وق�صر عمر الإن�سان بما في ذلك الأنبياء ،Rوعدم وجود ما
ّبي الأ ّول ح ّتى نهاية العالم.
يقت�ضي بقاء الن ّ
ّ � -2إن ع ��دم ق ��درة الأنبياء  Rفي ع�ص ��رهم وزمانهم على ن�ش ��ر دعوتهم
131
وتبليغها لك ّل الأمم وال�شّ ��عوب ،فر�ض �ضرورة تع ّدد الأنبياء ح ّتى في ع�صر
واحد كما في نب ّوة �إبراهيم  Qولوط .Q
 -3تط� � ّور المجتمعات ،وتغ ّير ّ
وتو�س ��ع وتعقّد العالقات االجتماع ّية،
الظروفّ ،
((( �سورة فاطر ،الآية.24 :

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

حيث ي�ص ��ل �إلى ح ّد ُيحتاج فيه �إلى تطوي ��ر الأحكام والقوانين االجتماع ّية
والفرد ّي ��ة ك ّم� � ًا ونوع ًا� ،إ�ض ��افة �إل ��ى ت�ش ��ريعات جديدة لم تك ��ن تحتاجها
ال�س ��ابقة �أ�سا�س ًا ،وهذا يفر�ض و�صول هذه ال ّت�شريعات على يد
المجتمعات ّ
�أنبياء جدد.
�دي �أو ال ّتف�س ��ير والفهم الخاطئ ،وا ّلذي ي�ص ��ل �إلى
 -4وق ��وع ال ّتحريف العم � ّ
ح� � ّد االنح ��راف عن الم�س ��ار ا ّل ��ذي يريده تعالى ،كما ح�ص ��ل ف ��ي التوراة
والإنجيل.
له ��ذه الأ�س ��باب وغيرها لزم تع ّدد الأنبي ��اء ،وك ّل نب � ّ�ي �أ ّدى دوره المطلوب منه
على �أح�سن وجه ،وكانت ر�سالته مه ّمة و�صائبة � ،اّإل � ّأن دورها انتهى فبد�أت ر�سالة
�أخ ��رى من حي ��ث انتهت الأولى ،وهكذا ي�س ��تم ّر تكام ��ل المجتمعات تبع� � ًا لتكامل
ال ّر�ساالت ،ولذلك؛ يجب الإيمان واالعتقاد بك ّل الأنبياء  Rقال تعالى} :ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ {(((.

بي وال ّر�سول و�أولو العزم
ال ّن ّ
ــــي :هو حامل النب�أ من اهلل تعالى� ،سواء �أُمر بالتبليغ �أم ال.
الـنـّب ّ
ّبي الم�أمور بتبليغ ال ّر�سالة الموحاة �إليه.
ال ّر�سول :هو خ�صو�ص الن ّ
فللنبي �شرف العلم باهلل وبما عنده ،وللر�سول �شرف الطاعة بين اهلل �سبحانه
ّ
 132وبين خلقه.
بال�ص ��بر واال�س ��تقامة
�أول ��و الع ��زم :هم خ�ص ��و�ص م ��ن امتاز من الر�س ��ل ّ
ال�شديدين .وامتازوا �أي�ض� � ًا ب� ّأن لك ّل واحد منهم كتاب ًا و�شريعة م�ستق ّلة ،يتبعها
((( �سورة البقرة ،الآية.136 :

بعثة األنبياءR

الأنبي ��اء المعا�ص ��رون لهم والمت�أخّ ��رون عنهم �إلى �أن يبع ��ث اهلل نب ّي ًا �آخر من
�أولي العزم بر�س ��الة و�ش ��ريعة جديدة ،قال تعالى}:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
اللغوي ،وقد ورد في رواية
ﯰ{((( .وه ��ذه المعاني المذكورة موافقة للمعنى
ّ
ع ��ن الإم ��ام الباقرQقال«:النب � ّ�ي ا ّلذي يرى ف ��ي منامه وي�سم ��ع ال�صوت
وال ي ��رى المل ��ك ،والر�س ��ول ا ّل ��ذي ي�سمع ال�ص ��وت ويرى في المن ��ام ويعاين
المل ��ك .(((»...
وق ��ال تعال ��ى}:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{(((.
وف ��ي الخب ��ر عن �أبي ذر« :قل ��ت :يا ر�سول اهلل ك ��م النّب ّيون؟ ق ��ال :مائة �ألف
نبي ،قلت :كم المر�سلون منهم؟ قال :ثالث مائة وثالثة
و�أربعة وع�شرون �ألف ّ
ع�شر جماً غفيراً»(((.
وف ��ي الخبر ع ��ن �أبي جعف ��ر �« :Qأول ��و العزم م ��ن ال ّر�س ��ل خم�س ��ة :نوح
و�إبراهيم ومو�سى وعي�سى ومح ّمد �صلى اهلل عليهم �أجمعين»(((.
فوائد بعثة األنبياءR

� ّإن اله ��دف والغاي ��ة الأولى م ��ن بعثة الأنبي ��اء  Rهو هداية الب�ش ��ر ّية �إلى
ّ
الحقيقي ،وتل ّق ��ي الوحي و�إبالغه للنّا� ��س � ،اّإل � ّأن لها
ال�ص ��حيح للتكامل
الطري ��ق ّ
ّ
فوائد �أخرى مه ّمة في تكامل الب�شر ،و�أه ّمها ما يلي:
 1ـ � ّإن هن ��اك الكثي ��ر م ��ن المعلوم ��ات ،ا ّلتي يمك ��ن للعقل الإن�س ��اني �إدراكها133 ،
((( �سورة الأحقاف ،الآية.35 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .176
((( �سورة ال�شورى ،الآية.13 :
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،11ص.32
((( م.ن ،ج� ،11ص.33
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ولك ّن ��ه ر ّبما غفل عنها معظم النّا�س ،فيحتاجون �إلى من يذ ّكرهم بها وهم
ال�سبب في �أطالق �صفتي «المذ ِّكر والنذير» على
الأنبياء ،ومن هنا يعرف ّ
الأنبياء  ،Rيق ��ول الإمام �أمير الم�ؤمني ��ن « :Qلي�ست�أدوهم ميثاق
ويحتجوا عليهم بالتّبليغ»(((.
من�سي نعمته،
فطرته ،ويذ ّكروهم
ّ
َّ
 2ـ � ّإن �أه � ّ�م العوامل ا ّلتي لها ت�أثيرها الفاعل في ال ّتربية ،وفي ر�ش ��د الإن�س ��ان
وتكامله ،وجود القدوة والأ�سوة .والأنبياء الإله ّيون ا ّلذين يج�سدون الإن�سان
الكامل ،هم �أعظم مثال لالقتداء والت� ّأ�س ��ي وفي مق ّدمتهم ر�س ��ول اهللP
}ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ {((( ،فالأنبي ��اء ه ��م القدوة والمثل
الأعل ��ى ا ّلذي يحتاجه ك ّل �س ��الك في طريق الكمال ،حي ��ث يقومون بمه ّمة
تربية النّا�س وتزكيتهم ،والق ��ر�آن الكريم ربط بين ال ّتعليم وال ّتزكية ،ح ّتى
�أ ّن ��ه ف ��ي بع�ض الآي ��ات ق َّدم ال ّتزكية على ال ّتعلي ��م .قال تعالى }:ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ{(((.
 3ـ وم ��ن معطيات وفوائ ��د وجود الأنبياء  Rبين النّا� ��س ،تو ّلي القيادة في
المج ��االت االجتماع ّية وال�سيا�س� � ّية والق�ض ��ائ ّية ،حينم ��ا تتوفّر ّ
الظروف
وبديهي � ّأن القائد المع�ص ��وم م ��ن �أعظم ال ّنع ��م الإله ّية
اللاّ زم ��ة لذل ��ك،
ّ
للمجتم ��ع ،حي ��ث تعال ��ج بوا�س ��طته الكثي ��ر من المع�ض�ل�ات والم�ش ��كالت
ويتم �إنقاذ الأ ّمة من االختالف والتنازع والفو�ضى واالنحراف،
االجتماعيةّ ،
ليقودها باتّجاه كمالها المن�شود.
إثبات األنبياء Rفي كالم المعصوم Q

أثبت الأنبياء وال ّر�سلR؟
ال�صادق  :Qمن �أين � َّ
�س�أل رجل الإمام ّ
((( نهج البالغة ،ج � ،1ص  ،33خ.1
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21:
((( �سورة الجمعة ،الآية.2 :

بعثة األنبياءR

فق ��ال �« :Qإ ّن ��ا ل ّم ��ا �أثبتنا �أنّ لن ��ا خالقاً �صانع� �اً متعالياً ع ّن ��ا ،وعن جميع
ال�صانع حكيماً متعالياً لم يج ��ز �أن ي�شاهده خلقه ،يالم�سوه،
الخل ��ق ،ولم ��ا كان ّ
ويحاجون ��ه ،ثب ��ت �أنّ ل ��ه �سف ��راء في خلقه،
ويحاجه ��م
فيبا�شره ��م ويبا�شرون ��ه،
ّ
ّ
يع ّب ��رون عن ��ه �إلى خلق ��ه وعباده ،ويد ّلونه ��م على م�صالحه ��م ومنافعهم وما به
بقا�ؤه ��م وف ��ي ترك ��ه فنا�ؤهم ،فثب ��ت الآم ��رون والنّاهون عن الحكي ��م العليم في
خلقه ،والمع ّبرون عنه ج َّل وعزَّ ،وهم الأنبياء  ،Rو�صفوته من خلقه ،حكماء
م�ؤ ّدبي ��ن بالحكم ��ة ،مبعوثين بها ،غي ��ر م�شاركين للنّا�س ـ عل ��ى م�شاركتهم لهم
ف ��ي الخلق والتّركي ��ب ـ في �شيء من �أحوالهم ،م�ؤ ّيدين من عند الحكيم العليم
بالحكم ��ة ،ث ّم ثبت ذلك في ك ّل ده ��ر ،وزمان م ّما �أتت به ال ّر�سل والأنبياء R
حج ��ة ،يكون معه علم ّ
يدل
م ��ن ال ّدالئ ��ل والبراهين ،لكيال تخلو �أر�ض اهلل من ّ
على �صدق مقالته ،وجواز عدالته»(((.
خال�صةالدر�س

تعدد الأنبياء:R
ـ من �أ�سباب ُّ
النبي.
1ـ محدود ّية وق�صر عمر ّ
النبي في ع�صره على ن�شر دعوته لك ّل الأمم.
2ـ عدم قدرة ّ
3ـ تط ّور المجتمعات ،وتب ُّدل الظروف.
4ـ وقوع التحريف
ّ
العمدي �أو التف�سير والفهم الخاطئ لر�ساالت الأنبياء135 .R
النبي :حامل النب�أ من اهلل تعالى� ،سواء �أمر بالتبليغ �أم ال.
ّ
النبي الم�أمور بالتبليغ.
الر�سول :خ�صو�ص ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص.168
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�أولو العزم :خ�ص ��و�ص من كان له كتاب و�ش ��ريعة ،وهم خم�سة :نوح و�إبراهيم
ومو�سى وعي�سى ومح ّمد .R
ـ من فوائد بعثة الأنبياء :R
1ـ الهداية والتذكير والنذير و�إثارة الفطرة.
2ـ كون الأنبياء Rقدوة ،والقدوة لها ت�أثير فاعل في التربية.
3ـ تو ّلي قيادة المجتمع �إذا توفّرت الظروف.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ ما هي الأ�سباب ا ّلتي �أ ّدت �إلى تع ّدد الأنبياء R؟
(النبي) و (الر�سول) و (�أولو العزم)؟
2ـ ما هو معنى
ّ
3ـ ما هي فوائد بعثة الأنبياء R؟

الدرس السادس عشر

صيانة الوحي و عصمة األنبياءR

صيانة الوحي و عصمة األنبياء

R

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب �ضرورة �صيانة الوحي.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى الع�صمة.
�3 .3أن يتع ّرف �إلى ال�س ّر في ع�صمة الأنبياء.R
137
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� ّإن لمبحث ع�صمة الأنبياء �Rأهم ّية كبرى ،تظهر بجالء عند ّ
االطالع على
�آثارها ،وا ّلتي تعادل في �أهم ّيتها النب ّوة  -كما �س ��ت�أتي الإ�ش ��ارة �إليه  -وقد تن ّوعت
المباحث حول الع�ص ��مة ،و�سي ّت�ض ��ح هذا التن ّوع ،وتظهر تل ��ك الأه ّمية من خالل
االطالع على العناوين والمباحث الآتية.

صيانة الوحي و عصمة األنبياءR

تمهيد:

العصمة في ّ
تلقي الوحي وتبليغه

لقد ّتم �إثبات �ضرورة وجود �أنبياء يتلقّون الوحي من اهلل تعالى ،ليب ّلغوه للنّا�س،
فيتح ّق ��ق بذلك الهدف من �إر�س ��ال الأنبي ��اء  Rومن خلق الإن�س ��ان � ،اّإل � ّأن هذا
الهدف يتو ّقف تحقّقه �أي� ًضا على كون الوحي م�صان ًا من � ّأي نوع من �أنواع ال ّتحريف،
بل ح ّتى احتمال ال ّتحريف عمد ًا �أو �س ��هو ًا ،وذلك؛ ل ّأن اال�س ��تفادة من الوحي ،وكون
ب�صحة هذا الوحي ،و� ّأي احتمال 139
حجة على النّا�س تعتمد على مدى ثقة النّا�س ّ
الوحي ّ
لل ّتحريف يزعزع ثقة النّا�س بالوحي ،وبال ّتالي يفقد حج ّيته فينتق�ض الغر�ض منه،
التكاملي للإن�س ��ان،
ف�ض�ل ً�ا عن وقوع ال ّتحريف فع ًال الم�ؤ ّدي �إلى انحراف الم�س ��ار
ّ
وفقدان الم�صالح المترتّبة عليه ،وبال ّتالي انتقا�ض الغر�ض من �إنزال الوحي و�إر�سال
خا�صة و� ّأن عا ّمة
الأنبياء ،Rوهذا كما ذكر مخالف للحكمة ،وال يفعله الحكيمّ ،

�صحة الوحي ،وبهذا
النّا�س ال يقدرون على االتّ�صال المبا�شر باهلل تعالى للت�أ ّكد من ّ
ينح�ص ��ر تحقّق الغر�ض م ��ن الوحي بع�ص ��مة مالئكة الوح ��ي والأنبياء  Rفي
مجالي تح ّمل الوحي وتبليغه ،لي�صل �إلى النّا�س كما �أوحاه اهلل تعالى ،وي�شير �إلى ما
ذكر قوله تعال ��ى} :ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
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ﰔﰕ ﰖﰗ{((( .ف�أ�ش ��ار تعالى في الآية �إلى وجود حفظة ت�ص ��ون الوحي من
ال ّتحريف ،والأنبياء Rمن الخط�أ فيه ح ّتى يبلغ النّا�س كما هو من دون تغيير.
العصمة عن المعصية
الأقوال في الم�س�ألة:

لقد وقع خالف بين الفرق الإ�سالم ّية حول مدى تنزيه الأنبياء  Rوع�صمتهم
من ارتكاب المعا�ص ��ي والذّنوب ،فال�شّ ��يعة الإمام ّية يعتق ��دون ب� ّأن الأنبياء R
مع�ص ��ومون من جميع المعا�ص ��ي �ص ��غيرها وكبيرها منذ الوالدة ح ّتى الوفاة فال
ت�صدر المع�صية منهم ولو �سهو ًا ون�سيان ًا.
ال�صغائر.
وذهبت بع�ض الفرق �إلى ع�صمة الأنبياء  Rمن الكبائر دون ّ
�سن البلوغ دون ما قبله.
وثالثة قالت بع�صمتهم ،من ّ
ورابعة قالت بع�صمتهم بعد النّب ّوة.
و�أخي ��ر ًا هناك من نفى و�أنكر ع�ص ��مة الأنبياء  Rمطلق ًا ،وهم الح�ش ��و ّية
وبع�ض �أهل الحديث ،وقالوا ب�إمكان �صدور المع�صية منهم ح ّتى عمد ًا.
تعريف العصمة

الع�صمة :هي ملكة نف�س ��ان ّية را�سخة وقو ّية تدفع �صاحبها نحو ّ
الطاعة وتمنعه
من ارتكاب المعا�ص ��ي باختياره ـ �أي :مع قدرته عليها ـ ،فال�شّ جاعة مث ًال هي ملكة
((( �سورة الجن ،الآيات.28-26 :

نف�سان ّية تدفع �صاحبها لخو�ض الحرب وتمنعه من الفرار باختياره مع قدرته على
الفرار ،والإن�سان العاقل بما هو عاقل ي�ستحيل �أن يقدم على قتل ولده باختياره ،مع
�أنّه قادر تكوين ًا على ذلك ،وعليه فالملكات النف�س ��ان ّية ال ت�سلب �صاحبها االختيار
ـ كما هو وا�ضح ـ مهما ا�شت ّدت الظروف.
تنبيهان:
صيانة الوحي و عصمة األنبياءR

خا�ص ��ة،
 -1بما � ّأن ملكة الع�ص ��مة ـ مح ّل الكالم ـ ال تح�ص ��ل � اّإل بعناية �إله ّية ّ
لذلك تن�س ��ب وت�س ��ند فاعل ّيتها وت�أثيره ��ا هلل تعالى ،فيقال مث ًال :ع�ص ��مه
اهلل �أو الع�ص ��مة الإله ّية ،وتلك النّ�س ��بة هلل تعال ��ى ال تعني الجبر على ترك
المعا�صي.
ّ � -2إن المراد من المع�ص ��ية المن ّزه عنها المع�ص ��وم هي ما ي�صطلح عليه في
الفقه بفع ��ل (الحرام) �أو ت ��رك (الواجب) ،و�أ ّما كلمة (مع�ص ��ية وذنب)
مث ًال؛ ف�إنّها ت�س ��تعمل بمعنى �أو�س ��ع من الحرام ي�شمل (ترك الأولى) وهذا
ال يتنافى مع الع�صمة.
الس ّر في عصمة األنبياء Rعن المعصية
ّ

تعتمد ملكة الع�صمة في تك ّونها وح�صولها على ركنين �أ�سا�س ّيين هما:
 -1علم ووعي تا ّم ودائم بحقيقة المع�صية وعواقبها.
� -2إرادة قو ّية على �ضبط الميول النف�س ّية.
تقدمت الإ�ش ��ارة �إلى �ض ��رورة ع�ص ��مة الأنبياء  Rفي مجالي ��ن ،الأول في 141
ّ
ّ
تلقّي الوحي وال ّثاني في تبليغ الوحي وااللتزام العملي بمقت�ضاه.
�أ ّم ��ا �س� � ّر ع�صمته ��م ف ��ي المج ��ال الأ ّول فه ��وّ � :أن �إدراك الوح ��ي بالنّ�س ��بة
ّبي
للأنبي ��اء Rمن قبي ��ل الإدراكات ا ّلت ��ي ال تحتمل الخط� ��أ؛ ل ّأن �إدراك الن ّ
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�وري ال يقبل ال�شّ ّك وال ّتر ّدد ،وقد �أ ّكد
للحقائق العلم ّية الموحاة �إليه �إدراك ح�ض � ّ
الق ��ر�آنذل ��كبقول ��هتعال ��ى}:ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ{(((.
نبي بنب ّوته� ،أو جهله
وبهذا يظهر � ّأن ما ذكر من ق�ص ���ص وحكايات عن �ش � ّ�ك ّ
ب� ّأن ما �سمعه وحي من اهلل وغير ذلك� ،إنّما هي حكايات مو�ضوعة ومكذوبة.
و�أ ّم ��ا �س� � ّر ع�صمتهم في المجال الثّاني :فيحتاج �إلى مق ّدم ��ة وهيّ � :أن الأفعال
الب�شر ّية �إنّما تح�صل نتيجة �إرادة الإن�سان للفعل ،وهذه الإرادة تتو ّقف على ح�صول
َم ْيل في داخل الإن�سان لتحقيق �أمر يرغب فيه ،وهذه ال ّرغبة تتح ّرك نتيجة عوامل
وم�ؤ ّثرات نف�س� � ّية وخارج ّية مختلفة فيح ّدد الإن�سان ـ حينئذ ـ طريق الو�صول لهدفه
المن�ش ��ود ،ف�إن ت ّمت الإرادة� ،أقدم حينئذ عل ��ى العمل المطلوب ،وعلى فر�ض تع ّدد
الميول وال ّرغبات وتعار�ض ��ها وتزاحمها ،ف�إنّه ي�س ��عى قدر جهده لتحديد �أف�ض ��لها
و�أكثرها قيمة و�أهم ّية ،فيختاره عمل ّي ًا .ولكنّه �أحيان ًا ـ ونتيجة لنق�ص في علمه وق�صور
في معرفته ـ يخطئ في تقييم الأف�ضل وتحديده� ،أو �أنّه لغفلته عن الأ�صلح� ،أو نتيجة
لتعو ّده على الأمر الأ�س ��و�أ ي�س ��يء االختيار ،وال يبقى لديه مجال لل ّتفكير ال�ص ��حيح
واختيار الأ�صلح� .إذ ًا فك ّلما كان الإن�سان �أكثر معرفة بالحقائق ،وكان بالنّ�سبة �إليها
�أكثر وعي ًا وتوجه ًا ،وثبات ًا ،و�أقوى �إرادة على �ضبط الميول واالنفعاالت الداخل ّية ف�إنّه
�سيكون �أف�ضل في ح�سن اختياره ،و�سيكون �أكثر مناعة من االنحرافات والعثرات.
ومن هنا ف� ّإن بع�ض الأفراد الم� ّؤهلين ومن ذوي اال�س ��تعدادات العالية ،ا ّلذين
ال�ضروري ونعموا بال ّتربية ال�صحيحة� ،سوف
توفّروا على ال ّثقافة اللاّ زمة والوعي ّ
142
يتو�ص ��لون �إلى مراحل مختلفة من الكمال والف�ض ��يلة ،وربم ��ا يقتربون من حدود
ّ
الع�ص ��مة ،ب ��ل وال يخطر في �أذهانه ��م مج ّرد ال ّتفكي ��ر باقت ��راف الذّنب والعمل
ال�سم �أو تناول الأ�شياء القذرة والعفنة.
ال�س ّيئ ،كما ال يف ّكر � ّأي عاقل ب�شرب ّ
((( �سورة النجم ،الآية.11 :

النتيجة
لو فر�ض ��نا � ّأن �إن�سان ًا بلغ الغاية في ا�ستعداده لإدراك الحقائق ـ كالأنبياء R

وارتفع �ص ��فاء روحه وقلبه �إلى �أ�سمى الم�س ��تويات والدرجات ،وكما يع ّبر القر�آن }
القوي وال�صفاء
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ{((( ،وب�سبب هذا اال�ستعداد ّ
صيانة الوحي و عصمة األنبياءR

الذاتي ،اّ
تتوله ال ّتربية الإله ّية ،وي�ؤ َّيد بروح القد�س ف� ّإن هذا الإن�س ��ان �س ��وف يطوي
ّ
مدارج الكمال ب�سرعة ال تو�صف ،وربما تف ّوق على الآخرين ح ّتى في مرحلة طفولته،
بل ح ّتى وهو جنين ،وتظهر لمثل هذا الإن�سان قبح المعا�صي والذّنوب ،تمام ًا كظهور
ال�سم وو�ضوحه ،وقبح الأ�شياء العفنة والقذرة ،بل اال�شمئزاز منها للآخرين،
�ضرر ّ
بل �أ�ش ّد و�أو�ضح� ،إ�ضافة �إلى الإرادة القو ّية ،فيمتنع عن ارتكاب المح ّرمات والقبائح،
ال�سائل
بل ال يف ّكر فيها ،ويمتنع عنها باختياره ،كما هو الحال فيمن �أدرك � ّأن هذا ّ
�س ٌم قاتل ،ف�إنّه ال يف ّكر بالإقدام على �شربه و�إن ا�شت ّد به العط�ش.
خال�صةالدر�س

وحي اهلل تعالى للو�صول
ـ	 بعدما ثبت �ضرورة بعثة الأنبياء Rلتبليغ ِ
النا�س َ
�إل ��ى الكمال ،كان ال ب ّد من ع�ص ��مة الأنبياء  Rفي تلقّي الوحي وتبليغه
عمد ًا �أو �س ��هو ًا ،و� اّإل انتق�ض الغر�ض من بعثة الأنبياء ،وهو مخالف لحكمة
اهلل �سبحانه.
ـ الأقوال في ع�صمة الأنبياء Rمن المع�صية:
143
1ـ ال�ش ��يعة تقول بع�ص ��مة الأنبياءRمن جميع المعا�صي �صغيرها وكبيرها
�سهو ًا وعمد ًا منذ الوالدة ح ّتى الوفاة.
((( �سورة النّور ،الآية.35 :
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�أ ّما غير ال�شيعة فعلى �أقوال:
1ـ ع�صمتهم من الكبائر دون ال�صغائر.
�سن البلوغ دون ما قبله.
2ـ ع�صمتهم من ّ
3ـ ع�صمتهم بعد النب ّوة.
4ـ م ��ن �أنكر ع�ص ��متهم ـ وهم الح�ش ��و ّية وبع�ض �أهل الحدي ��ث ـ وقالوا ب�إمكان
�صدور المع�صية ولو عمد ًا!
ـ	 الع�ص ��مة هي ملكة نف�سان ّية را�سخة تدفع �صاحبها نحو الطاعة وتمنعه عن
المعا�صي باختياره.
ـ	 �س� � ّر ع�ص ��مة الأنبياء Rفي مجال تلقّي الوحي وتبليغه هو كون الأنبياء
Rعلمهم بالوحي ح�ضوري ال يقبل ّ
ال�شك والتر ُّدد.
ـ	 �س� � ّر ع�ص ��مة الأنبياء Rعن المع�ص ��ية كونهم بلغوا الغاي ��ة في �إدراك
الحقائ ��ق و�ص ��فاء روحهم وق� � ّوة �إرادتهم ،وب�س ��بب هذا اال�س ��تعداد اّ
تتوله
الخا�صة.
العناية الإله ّية
ّ
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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1ـ ع ّدد الأقوال والآراء حول ع�صمة الأنبياء .R
2ـ ع� � ّرف الع�صم ��ة ،وم ��ا المق�ص ��ود م ��ن الع�صم ��ة المن� �زّه عنها
المع�صوم.
ال�سر في ع�صم ��ة الأنبياء  Rفي
3ـ تح� � ّدث باخت�ص ��ار ح ��ول ّ
مجال تلقّي الوحي.
ال�سر في ع�صم ��ة الأنبياء  Rفي
4ـ تح� � ّدث باخت�ص ��ار ح ��ول ّ
مجال تبليغ الوحي.

الدرس السابع عشر

األدلّة على عصمة األنبياءR

األد ّلة على عصمة األنبياء R

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب دلي ًال عقلي ًا على ع�صمة الأنبياء.R
�2 .2أن ي�س ��تذكر دلي�ل ً�ا نقلي� � ًا عل ��ى ع�ص ��مة الأنبي ��اء.R
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� ّإن مخالف ��ة �أفعال الأنبي ��اء  Rلأقوالهم ومباينة �س ��لوكهم لكالمهم يترك
�أثره في مجالين �أ�سا�سين هما:

األدلّة على عصمة األنبياءR

األدلّة العقل ّية على العصمة

 1ـ الهداية وال ّتعليم
 2ـ ال ّتزكية وال ّتربية
 -1دليل الهداية والتّعليم
بما � ّأن الهدف الأ�سا�س من بعثة الأنبياء  Rهو هداية الب�شر للحقائق
وتعليمهم الوظائف والأحكام الإله ّية ،ومن الوا�ضح والمعلوم � ّأن التعليم والبيان
يح�صل من خالل الكالم تارة ،ومن خالل الفعل تارة �أخرى ،والبيان من خالل
147
ّبي لأقواله من
الفعل قد يكون �أقوى ت�أثير ًا منه بالكالم ،فلو فر�ض مخالفة الن ّ
خالل الفعل المناق�ض لها ،ف� ّإن النّا�س �سيفقدون ال ّثقة ب�أقوال الأنبياء،R
وبال ّتالي �سينتق�ض الغر�ض والهدف من بعثتهم ،ونق�ض الغر�ض قبيح ومخالف
للحكمة ،فوجبت ع�صمة الأنبياء Rالنح�صار تحقّق الغر�ض من خاللها.
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 -2دليل رّالتبية والتّزكية
� ّإن م ��ن جمل ��ة وظائ ��ف و�أدوار الأنبي ��اء  Rدف ��ع النّا� ��س لتربية نفو�س ��هم
وتزكيتها ،ووجود القدوة الح�س ��نة والمثل الأعلى في عمل ّية التزك ّية �أمر ال ُب ّد منه
ي�صح �أن يكون القدوة � اّإل من بلغ �أ�سمى درجات الكمال الإن�ساني
وال غنى عنه ،وال ّ
المتجل ّية بالع�ص ��مة� ،إ�ض ��افة �إلى � ّأن الت ��زام المر ّبي و�س ��لوكه الموافق لأقواله له
الأثر الكبير في دفع الآخرين لتربية نفو�سهم وتزكيتها ،وعليه ف� ّإن تحقّق الهدف
من بعثة الأنبياء  Rب�ص ��ورة كاملة بال ّلحاظ ال ّتربوي لن يتحقّق دون الع�صمة
في الأقوال والأفعال.
األدلّة ال ّنقل ّية على العصمة
لق ��د �أول ��ت الآيات القر�آن ّي ��ة والرواي ��ات �أهم ّية كبرى لع�ص ��مة الأنبياء R

ّ
فورد العديد منها م ّما يمكن اال�س ��تدالل به على الع�ص ��مة ،ولكن المقام يقت�ض ��ي
االخت�صار واالقت�صار على بع�ض الآيات.
الآية الأولى:

لقد ا�س ��تعمل القر�آن الكريم كلمة (مخ َل�ص) بفتح اللاّ م وهي ـ ا�س ��م مفعول ـ
وتعني � ّأن اهلل جعله خال�ص� � ًا ،وهي مغايرة لكلمة (مخ ِل�ص) بك�س ��ر اللاّ م ـ ا�س ��م
فاع ��ل ـ وتعني الإخال� ��ص هلل ،ومح ّل الكالم ه ��و المعنى الأ ّول ،ومن خ�ص ��ائ�ص
المخ َل�ص ـ بالفتح ـ �أنّه ال يقدر �أحد على �إغوائه ح ّتى �إبلي�س قال تعالى :ـ حكاية عن
� 148إبلي� ��س ـ }ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ {((( ،وعدم
تع ّر�ض �إبلي�س لإغواء المخ َل�ص ��ين نابع من علم ��ه بالعجز عن �إغوائهم ،وما ذلك
ال�ضالل وع�صمة من الآثام والذّنوب ،وعليه يكون
� اّإل لما تم ّتعوا به من تنزيه من ّ
((( �سورة �ص ،الآيتان.83 - 82 :

الآية الثّانية:

قال تعالى }:ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ{(((.
ير�ض-
لق ��د �أوجب اهلل تعالى على النّا�س �إطاعة الأنبي ��اء  Rمطلق ًا ،ولم َ
بمخالفتهمّ ،
والطاعة المطلقة ال تتنا�سب مع احتمال وقوع الأنبياء  Rبالخط�أ
واالنح ��راف بل تنافيها� ،إذ لو فر�ض وق ��وع االنحراف والخط�أ فال يبقى � ّأي معنى
للطاعة؛ ل ّأن ّ
ّ
الطاعة ٍ
حينئذ تعني �أنّه تعالى ير�ض ��ى باالنحراف وهو قبيح ال يفعله
المولى ع َّز وج َّل ،فالطاعة المطلقة مالزمة للع�صمة ،ال ّ
تنفك عنها.
الآية الثّالثة:
ورد ف ��ي القر�آن الكريم قوله تعال ��ى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
((( �سورة �ص ،الآيتان.46 -45 :
((( �سورة مريم ،الآية.51 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.24 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.64 :

األدلّة على عصمة األنبياءR

ا�ص ��طالح مخ َل�ص  ،بالفتح ـ م�س ��ا ٍو لم�صطلح (مع�صوم) ،وال �ش � ّ�ك ب� ّأن الأنبياء
 Rم ��ن �أبرز المخ َل�ص ��ين ،وي�ؤ ّكد ما ذكر � ّأن القر�آن ن�س ��ب (المخ َل�ص) لعدد
من الأنبياء ،Rوفي ع ّدة �آيات:
قال تعالى} :ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ{(((.
وقال تعالى}:ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ {(((.
ّبي يو�س ��ف  Qبالمخ َل�ص في قول ��ه تعالى}:ﭸ
وو�ص ��ف تعال ��ى الن ّ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{((( ،وبه ��ذه الآي ��ات تثب ��ت
ع�صمة عدد من الأنبياء .R
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ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((.
فلق ��د طلب ال ّنب � ّ�ي �إبراهيم  Qمن�ص ��ب الإمام ��ة لذر ّيته� ،أو �س� ��أل ع ّمن
يناله ��ا م ��ن ذر ّيته ،فجاءه الج ��واب ب� ّأن المنا�ص ��ب الإله ّية كال ّنب� � ّوة والإمامة ال
ينالها من تل ّوث بـ (الظلم) ،ومن الوا�ض ��ح � ّأن ك ّل مع�ص ��ية هي ظلم للنّف�س على
ك ّل حال؛ ل ّأن المع�ص ��ية �إن لم تتع ّلق بالغير كانت ظلم ًا للنّف�س فقط ،و�إن تع ّلقت
بالغير كانت ظلم ًا للنّف�س وللغير ،وعليه فك ّل عا�ص ومذنب ظالم في الم�ص ��طلح
القر�آني قال تعالى} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{((( ،فالآية ت ّدل على
� ّأن الأنبي ��اء  Rمن ّزه ��ون ع ��ن ك ّل ظلم ومع�ص ��ية وهو معنى الع�ص ��مة وبهذا
المق ��دار يظهر جل ّي ًاّ � ،أن ع�ص ��مة الأنبياء� Rأم ٌر �ض ��روري عق ًال وقد �أ ّكدته
الآيات ا ّلتي ّتم عر�ض ��ها �آنف ًا.
تنبيه مهم

تق ّدم � ّأن الع�صمة ملكة نف�سان ّية تمنع �صاحبها من ارتكاب المعا�صي مع قدرته
يخت�ص ب�صاحبه ،بينما الر�سالة
�شخ�صي،
عليها ،فالع�صمة حركة فرد ّية ،وكمال
ّ
ّ
والإمامة تفر�ضها حاجة المجتمع �إلى ال ّت�شريع والقيادة ال ّلذان يتحقّقان بالر�سالة
والإمام ��ة .فقد يتح ّلى الإن�س ��ان بالع�ص ��مة من دون �أن يكون نب ّي� � ًا �أو �إمام ًا وذلك
نبي �أو �إمام مع�صوم ،ولي�س ك ّل مع�صوم
لعدم حاجة المجتمع �إليهما ،وعليه؛ فك ّل ّ
يج ��ب �أن يك ��ون نب ّي� � ًا �أو �إمام� � ًا ،ومن هنا قال ال�شّ ��يعة بع�ص ��مة الزهراء ،O
ال�س� � ّيدة مريم  ،Oوذلك لقيام ال ّدليل على ع�ص ��متهما ،وقد يوجد
 150وع�ص ��مة ّ
من هو مع�ص ��وم غيرهما � اّإل � ّأن ال ّتمييز بين المع�ص ��وم وغيره يتو ّقف على البيان
ال�صفة دون غيره.
الإلهي؛ لأنّه تعالى هو المط ّلع على هذه ّ
((( �سورة البقرة ،الآية.124 :
((( �سورة البقرة ،الآية.229 :

خال�صةالدر�س

األدلّة على عصمة األنبياءR

ـ من الأد ّلة العقل ّية على الع�صمة:
1ـ	 الهداية والتعليم :حيث � ّإن من �أهداف بعثة الأنبياء Rالهداية والتعليم،
فلو فر�ض مع�ص ��ية الأنبياء  Rلفقد النا�س الثقة بهم ،وبالتالي انتق�ض
الغر�ض من بعثتهم ونق�ض الغر�ض قبيح ومخالف للحكمة.
2ـ	 التربي ��ة والتزكي ��ة :حي ��ث � ّإن م ��ن �أه ��داف بعث ��ة الأنبي ��اء  Rالتربية
والتزكية ،فلو فر�ض مع�ص ��يتهم ،لفقد النا� ��س القدوة ،وا ّلتي لها دور كبير
في عمل ّية التربية والتزكية.
ـ من الأدلة النقل ّية على الع�صمة:
1ـ	 قول ��ه تعال ��ى} :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ{((( والأنبي ��اء  Rهم من المخ َل�ص ��ين ف�ل�ا يقعون تحت
غواية ال�شيطان.
(((
2ـ	 قول ��ه تعال ��ى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ {
والأمر ب�إطاعة الأنبياء Rمطلق ًا ال يتنا�سب مع مع�صيتهم.
3ـ	 قول ��ه تعال ��ى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ{((( فالمنا�ص ��ب الإله ّية كالنب ّوة
عا�ص
والإمام ��ة ال يناله ��ا الظال ��م ،والظالم بالم�ص ��طلح القر� ّآني ه ��و ك ّل ٍ
151
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((( �سورة الن�ساء ،الآية.64 :
((( �سورة البقرة ،الآية.124 :
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1ـ �أذكر �أحد الدليلين العقل ّيين على ع�صمة الأنبياء .Q
2ـ قال تعالى} :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ّ
ت�ستدل بهذه الآية على الع�صمة؟
ﰞ{ ،كيف
3ـ ب ّين كيف ّية اال�ستدالل ب�آية االبتالء على الع�صمة؟
4ـ هل يلزم �أن يكون ك ّل مع�صوم نب ّياً �أو �إماماً ،ولماذا؟

الدرس الثامن عشر

( ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

شـبهـات حول العـصـمة ()1

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى قواعد فهم مراد المتك ّلم.
�2 .2أن يف ّرق بين نوعي الأوامر الإله ّية.
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( ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

تمهيد:

هناك عدد من الآيات القر�آن ّية ن�س ��بت �ص ��دور �أفعال م ��ن الأنبياء  ،Rقد
يظه ��ر منه ��ا ما ينافي ع�ص ��متهم� ،إ�ض ��افة �إلى ما ورد عنه ��م  Rوعن الأئ ّمة
Rف ��ي �أدعيته ��م ومناجاتهم من اال�س ��تغفار وال ّتوب ��ة ،ا ّلذي يوه ��م ارتكابهم
المعا�صي واقترافهم للذّنوب .فكيف نتعامل مع هكذا ن�صو�ص؟
الجواب :يقع في مقامين:
المق ��ام الأ ّولّ � :إن فهم مراد المتك ّلم من كالمه يعتمد على القرائن المحيطة
مهم في
بكالم ��ه �س ��واء كانت القرائن لفظ ّية �أم حال ّية �أم عقل ّي ��ة ،لما لها من �أثر ّ
ال�ص ��ادر
معرفة مق�ص ��ود ومراد المتك ّلم ،وكذلك لها �أثر في تحديد وجهة الفعل ّ
م ��ن فاعله ،ف� ��إذا قام ال ّدليل العقلي القطعي على �أمر م ��ا ،وجاء دليل لفظي من
العقلي ي�ش ّكل قرينة 155
ال�شارع الحكيم ظاهره مخالف لحكم العقل القطعي ،فال ّدليل
ّ
م ّت�صلة بالكالم تغ ّير ظاهر ال ّدليل ال ّلفظي ،وتفر�ض فهمه بكيف ّية تتوافق مع هذا
ال ّدلي ��ل العقل � ّ�ي كما هو الحال ـ مث ًال ـ م ��ع الآيات وال ّروايات ا ّلت ��ي قد يظهر منها
ابتدا ًء وبال ت�أمل ال ّت�ش ��بيه وال ّتج�سيم هلل تعالى ،ف�إنّه ال ُب ّد من ال ّتعامل معها على
�أ�س ��ا�س ّ
الظهور المعتمد على القرينة العقل ّية القطع ّية ،وا ّلتي تع ّين المعنى المراد
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العقلي على وج ��وب ال ّتنزيه وامتناع
والمواف ��ق لل ّتنزيه ـ وذلك بعدم ��ا قام ال ّدليل
ّ
ال ّتج�س ��يم .وبهذه الطريقة ّتم ال ّتعاطي مع قول ��ه تعالى } :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{(((،
ف�س ��رت اليد بالقدرة،
وغيرها من الآيات ا ّلتي توهم ال ّتج�س ��يم وال ّت�ش ��بيه ،حيث ِّ
ال�ص ��حيح ّ
الظاهر من لفظ اليد ،باالعتماد عل ��ى القرينة العقل ّية
ب ��ل هو المعنى ّ
ا ّلتي قامت على ا�س ��تحالة ال ّتج�سيم .وهذا لي�س ت�أوي ًال وحم ًال للكالم على خالف
التوجه للقرينة العقل ّية حال ا�ستماع
ظاهره ،بل هذا ما ُيفهم من ظاهر الكالم مع ّ
هكذا كالم.
العقلي ـ
وكذلك الحال بالنّ�سبة لع�صمة الأنبياء والأئ ّمة  Rف� ّإن ال ّدليل
ّ
ا ّلذي تق ّدم ذكره ـ وا ّلذي �أثبت ع�صمتهم  Rي�ش ّكل قرينة ال يمكن �إغفالها،
لما لها من دور في تحديد المعنى المق�صود من � ّأي كالم �أو فعل ي�صدر عنهم
ٍ
حينئذ حمل الكالم على
يتوهم منه ما يخالف ع�صمتهم؛ فيتع ّين
 Rقد ّ
معناه ّ
الظاهر المعتمد على تلك القرينة العقل ّية ،وهذه هي الطريقة العقالئ ّية
في الفهم وال ّتفهيم الم ّتفق عليها بين العقالء ،وكذلك الحال في القرائن
ال ّلفظ ّية �إذ ال ُب ّد من تت ّبع وجمع الآيات وال ّروايات المرتبطة بمو�ضوع مع ّين
ال�صحيحة والكاملة للمفهوم المراد ،ل ّأن
ال�صورة ّ
ح ّتى تت�ش ّكل من خاللها ّ
االجتزاء واالكتفاء ببع�ضها ،ي��ؤ ّدي �إلى انحراف الباحث عن الحقيقة ا ّلتي
يطلبها ـ ح�سب الفر�ض ـ وبعد هذا البيان �أ�صبح بالإمكان ال ّدخول �إلى المقام
ال ّثاني من الجواب.
 156المقام الثّاني :وي�ستعر�ض فيه جملة مفاهيم وم�صطلحات ترجع �إليها مجمل
ال�شّ ��بهات المطروحة ،بحيث يرتفع ال�شّ ��ك وال�شّ ��بهة بمج ّرد تو�ض ��يحها وفهمها
ب�شكل �صحيح.
((( �سورة الفتح ،الآية.10 :

�أ ـ � ّإن الأوامر والنواهي الإلهية تنق�سم �إلى ق�سمين:

( ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

 1ـ �أوامر ونوا ٍه مولو ّية وهي تكاليف �شرع ّية �إلزامية يترتّب على مخالفتها الذّم
والعقاب ،ومخالفة هذه ال ّتكاليف هو ا ّلذي يتنافى مع الع�صمة.
 2ـ �أوامر ونوا ٍه �إر�ش ��ادية ،و�إنّما هي مج ّرد �إر�شاد وتوجيه للم�صلحة والمف�سدة
ف ��ي الم�أمور به والمنهي عنه ولذلك ،ال يتر ّت ��ب على مخالفتها العقاب ،بل
يتح ّم ��ل المخالف لها الآثار الو�ض ��ع ّية والتكوين ّية المتر ّتب ��ة عليها ،وحالها
حال نهي ّ
الطبيب مري�ض ��ه عن تناول طعام مع ّين ،فلو خالف المري�ض نهي
الطبي ��ب ف�إنّه ال يترتّب عليه عقاب ولكنّه يتح ّمل الآالم المترتّبة على تناول
ّ
الطعام المنهي عنه.
وعليه فارتكاب هذا الق�سم من المخالفة ال ينافي الع�صمة ،ف�إنّه قد ال يترتّب
عليه لوم وعتاب ف�ض ًال عن ال ّذ ّم والعقاب.
ب -ترك الأولى:

يجب �إعادة الت�أكيد على � ّأن الفعل ا ّلذي يتنافى مع الع�ص ��مة ،هو خ�ص ��و�ص
الفع ��ل المح ّرم �ش ��رع ًا� ،أو ترك الواج ��ب كذلك� ،أ ّما ما ي�ص ��طلح عليه بـ «ترك
الأول ��ى» ف�إ ّن ��ه ال يناف ��ي الع�ص ��مة ،فالإن�س ��ان الم�ؤم ��ن �إذا ارتق ��ى في درجات
الإيمان ،فلم يترك �ص�ل�اة ال ّليل مث ًال ل�س ��نوات ،ف�إذا نام عنها ولو لم ّرة واحدة،
�س ��تجده واقف� � ًا بين يدي ر ّب ��ه م�س ��تغفر ًا تائب ًا .وك�أ ّن ��ه ارتكب فع�ل ً�ا مح ّرم ًا بل
قد ي�ش ��عر �ش ��عور المذن ��ب حقيقة ،ف�إذا كان ه ��ذا حال الإن�س ��ان العادي فكيف 157
بالأنبياء Rوالأئ ّمة Rوغيرهم من المع�ص ��ومين  ،Rف�إنّهم ي�شعرون
بال ّذنب لمج ّرد االلتفات عن الخالق ولو كان التفاته ل�سبب �ضروري ،ل ّأن له من
المعرفة واالرتباط باهلل تعالى وال�شّ ��وق للمثول بي ��ن يديه ،ما ال يدركه غيرهم
من الب�ش ��ر مهما بلغوا في مراتب عبود ّيتهم.

ج -الذنب والمع�صية لغة:

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

أ�صلي ،ف�أ�صبحت
أخ�ص من معناها
� ّإن هناك �ألفاظ ًا ح ّملت معانٍ � ّ
الحقيقي ال ّ
ّ
إلزامي ـ وهذا ما �أوقع
إلهي ال ّ
بذل ��ك مرادفة للفظ الحرام ـ �أي مخالفة الأم ��ر ال ّ
تخت�ص بمخالفة
البع�ض في اال�ش ��تباه مثل كلمة (ذنب) و(مع�ص ��ية) ،ف�إ ّنه ��ا ال
ّ
تعم ك ّل مخالفة ّ
للطلب ولو لم يكن �صادر ًا من
�أوامر اهلل تعالى فقط ،فالمع�صية ّ
ي�ستحق فاعله
اهلل تعالى فيقال( :ع�ص ��ى التلميذ �أ�ستاذه) ،وال ّذنب :هو ك ّل فعل
ّ
عليه العقاب بنظر من �ص ��در بحقّه هذا الفع ��ل؛ لأنّه ُي ْعت َبر جرم ًا بنظره ،ومثاله
ّبي مو�سى } :Qﯜ ﯝ ﯞ {((( فهو ذنب بنظر
قوله تعالى حكاية عن الن ّ
ّبي مو�س ��ى  Qالعقاب بنظر فرعون ،وهذا ال
فرعون وقومه ي�س � ّ
�تحق عليه الن ّ
يعن ��ي �أنّه ذنب وجرم عند اهلل تعالى ،وعليه ينبغي الت�أ ّمل عندما نقر�أ �أو ن�س ��مع
أعم من
بمع�ص ��وم ا�ستعمل هكذا �ألفاظ� ،إذ يجب حملها على معناها الحقيقي ال ّ
الحرام وال ي�س ��اويه .
�إ ّياك �أعني وا�سمعي يا جارة
�إنّه م ّما ال ّ
أهم وظائف الأنبياء والأئمة  Rهو دور
�شك وال ريب فيه � ّأن من � ّ
تربية النّا�س ودفعهم لتزكية �أنف�س ��هم ،وتعليمهم كيف ّية ال ّتعامل مع �أنف�س ��هم ومع
ر ّبه ��م ومع المجتمع ،ومن المع ��روف � ّأن من جملة الأ�س ��اليب التربو ّية ـ في بع�ض
الحاالت ـ هو توجيه الخطاب ل�شخ�ص ويراد به غيره ،وذلك لأكثر من �سبب .منها
فتح قلوب النا�س وعقولهم لإدراك المبادئ والقيم ب�شكل مو�ضوعي� ،إذ � ّإن توجيه
 158الخطاب ب�شكل مبا�شر يدفع النّفو�س المري�ضة لعدم الت�أ ّمل في المفاهيم والقيم
ب�ش ��كل �صحيح ،بل ت�س ��تنفر طاقاتها لل ّدفاع عن ذاتها ،ال لمحاكمتها ،فتن�صرف
النّف� ��س حينئذ ع ��ن �إدراك الغاية وفهم المعنى ،ولذلك ا�س ��تخدم القر�آن الكريم
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.14 :

ال�ص ��ادق  Qبقول ��ه�« :إنّ اهلل بعث نب ّيه
ه ��ذا الأ�س ��لوب ا ّلذي ع ّبر عنه الإمام ّ
ّبي والمعنى للنّا�س»(((.
ب�إ ّياك �أعني وا�سمعي يا جارة فالمخاطبة للن ّ
بعد ه ��ذا البيان يبقى الكالم حول بع�ض النّماذج من الآيات �أو ال ّروايات ا ّلتي
قد ُي�ساء فهمها ،وتح ّل الم�شكلة فيها على �أ�سا�س هذه الأمور ا ّلتي ّتم ا�ستعرا�ضها
وتو�ضيحها كمق ّدمات لح ّل ال�شبهات الواردة على الآيات والروايات.

ـ ورد بع�ض الآيات والروايات ا ّلتي توهم ن�س ��بة �صدور �أفعال من الأنبياءR
تنافي ع�ص ��متهم ،بالإ�ض ��افة �إلى ورود �أدعية ومناج ��اة عنهم وعن الأئ ّمة R

( ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

خال�صةالدر�س

توهم اقترافهم للذنوب ،الجواب:
�أ ـ � ّإن فه ��م م ��راد المتك ّلم يعتمد عل ��ى القرائن المحيطة بكالمه �س ��واء كانت
قرائ ��ن لفظ ّية �أم حال ّية �أم عقل ّية ،وال ُيقت�ص ��ر ف ��ي فهم المراد على ظاهر
ُحدد المعنى الحقيقي
الكالم بما هو ّ
بغ�ض النظر عن القرائن .فالقرائن ت ِّ
من الكالم.
ب ـ الأوامر والنواهي المنافي مخالفتها للع�صمة هي الأوامر والنواهي المولو ّية
الإلزام ّية ال الإر�شاد ّية ا ّلتي ال يترتّب عليها الذ ّم والعقاب.
ج ـ ترك الأولى ال ينافي الع�صمة لأنّه ال �إلزام فيه.
159
أعم من الحرام.
د ـ الذنب والمع�صية تُطلق لغة على ال ّ
موجهة للمع�صوم بظاهرها فيها �ش ّدة وم�ؤاخذة ،وما هذا
هـ ـ هناك خطابات ّ
� اّإل م ��ن باب�« :إ ّي ��اك �أعني وا�سمعي يا جارة» .فلي� ��س المراد توجيه الكالم

((( تف�سير نور الثقلين ،ال�شيخ الحويزي ،ج� ،4ص.234

�إلى المع�ص ��وم �إنّما �إلى النا�س ب�ش ��كل عام ،وذلك لما لهذا الإ�س ��لوب من
فائدة تربو ّية ،حيث � ّإن التوجيه المبا�ش ��ر لل�ش ��خ�ص قد ُي�س� � ِّبب نفور ًا لديه
عن �سماع الموعظة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

160

1ـ ما هي الم�سائل ا ّلتي ينبغي مراعاتها لفهم مراد المتك ّلم؟
2ـ ما هو الفعل ا ّلذي يتنافى مع الع�صمة؟
3ـ ب ّين �أق�سام الأوامر والنواهي الإله ّية ،وما هي الآثار المترتّبة
عليها.
4ـ لم ��اذا اعتب ��ر البع� ��ض �أنّ ا�ستعم ��ال كلمة (ذن ��ب) و(مع�صية)
بحقّ المع�صومين يتنافى مع ع�صمتهم؟
5ـ لماذا ا�ستخدم تعالى �أ�سلوب (�إ ّياك �أعني وا�سمعي يا جارة)؟

الدرس التاسع عشر

(ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

شـبهـات حول العـصـمة()2

أهداف الدرس:
النبي �آدم.Q
�1 .1أن يعالج الطالب �شبهة مع�صية ّ
النبي مو�سى.Q
�2 .2أن يعالج �شبهة مع�صية ّ
النبي مح ّمد .P
�3 .3أن يعالج �شبهة ذنب ّ
161
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بعد ما تق ّدم من البيان ،ي�ستح�سن ذكر نماذج من العبارات والمواقف
ا ّلتي �أوهمت وقوع ما يخ ّل بع�صمة المع�صومين ،تدريب ًا لطالب الحقيقة على
�إرجاع الموارد الموهمة �إلى مبادئها و�أ�صولها ،وا ّلتي من خاللها تفهم ب�شكل
�صحيح.

(ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

تمهيد:

قصة آدم Q
آيات ّ

ّبي �آدم  Qحول و�سو�سة ال�شيطان
الآيات ا ّلتي تح ّدثت في ّ
ق�صة الن ّ
له ،و�إخ��راج��ه من الجنّة ب�سبب الأك��ل من ال�شّ جرة ،وقد ن�سب اهلل تعالى
فيها لآدم  Qارتكاب المع�صية والغوايةّ ،ثم توبة اهلل عليه كما في قوله
تعالى}:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{(((.
والجواب :بعد ال ّت�أ ّمل في مجمل الآيات الواردة في المقام ي ّت�ضح الجواب من
خالل الإ�شارة �إلى ع ّدة نقاط:
((( �سورة طه ،الآيتان.122-121 :

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

إر�شادي ال يتنافى
ّ � -1إن المع�صية ا ّلتي ن�سبت لآدم  Qهي مخالفته لنهي �
ّ
(مولوي)؛ بدليل � ّأن
تحريمي
�رعي
ّ
ّ
مع الع�ص ��مة ،ولي�ست مخالفته لنهي �ش � ّ
الجنّة ا ّلتي كان فيها �آدم  Qلم تكن دار تكليف �أ�ص ًال ،ولم تنزل �شريعة
مولوي ح ّتى يخالفه.
بع ُد ،فال وجود لأمر ونهي
ّ
ّ � -2أن المول ��ى لم ير ّت ��ب عليها عقاب ًا ،بل المترتّب عل ��ى هذه المخالفة هو
الخ ��روج من الجنّة((( ،والهبوط �إلى الأر� ��ض ،وهذه هي الغاية من خلق
�آدم  Qوبق ّي ��ة الب�ش ��ر �إذ يقول تعال ��ى} :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{(((،
وتر ّت ��ب عل ��ى ه ��ذه المخالف ��ة �أي�ض� � ًا انتق ��ال �آدم  Qوح ��واء م ��ن
مرحل ��ة تح�ص ��يلهما ما يريدان ب ��دون تعب �إلى مرحلة �ش ��قاء المكابدة
والمجاهدة لتح�ص ��يل ّ
الطعام وال�شّ ��راب وال ّلبا�س ،ف�إنّه وبمج ّرد �أكلهما
من ال�شّ ��جرة بدت �س� ��ؤاتهما و�أدركا لزوم ال ّت�س� � ّتر ،وهذه نتائج طبيع ّية
ل�ل��أكل من ال�شّ ��جرة ولي� ��س عقاب ًا .ق ��ال تعالى} :ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ {(((.
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((( اتفقت كلمة العلماء على � ّأن الجنّة المذكورة لي�ست جنّة الخلد وذلك ل ّأن جنّة الخلد هي نتيجة العمل في الدنيا� ،إ�ضافة �إلى
� ّأن الداخل �إليها ال يخرج منها و�أما التوبة على �آدم  ،Qف� ّإن التوبة عن كل �ش ��يء بح�س ��به ،وبما � ّأن المع�صية كانت لأمر
�إر�شادي مخالف للأولى كانت التوبة كذلك.
((( �سورة البقرة ،الآية.30:
((( �سورة الأعراف ،الآيات.22-20 :

(ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

و�أ ّما لفظ (غوى) بمعنى �ض� � ّل فهو يعني هنا �-أي�ض� � ًا  -وقوع �آدم  Qفي
مخالفة النهي الإر�ش ��ادي باالبتعاد عن ال�ش ��جرة  -كما م ّر �آنف� � ًا ،-ولي�س المراد
الغواية المح ّرمة الم�س ّببة عن مع�صية الأمر المولوي من اهلل �سبحانه ،بدليل:
�أ ّو ًال� :إ ّن ��ه تعالى لم يرتّب عليها عقاب ًا ،بل �أنهى تعالى كالمه برفع درجة �آدم
Qواجتبائه له }ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ{(((وهذا ال يتالئم
مع ارتكابه لفعل مح ّرم.
ثاني� �اً� :أ ّن ��ه تعالى قد تع ّهد عند مخاطبته �إبلي� ��س بقوله تعالى} :ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ{((( ب�ص ��يانة عباده من
غواية �إبلي�س ـ الغواية المحرمة ـ والأنبياء  Rعلى ر�أ�سهم و�آدم Q
ّ
منهم ،فينك�شف � ّأن الغواية هي الم�س ّببة لمخالفة النهي الإر�شادي فقط
دون غيرها.
قصة موسى Q
آيات ّ

ّبي مو�سى  Qفي جملة �آيات:
لقد تح ّدث القر�آن الكريم عن الن ّ
منه ��ا قول ��ه تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
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

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ {(((.
((( �سورة طه ،الآية.122 :
((( �سورة الحجر ،الآية.42:
((( �سورة الق�ص�ص ،الآيات.16-14 :
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ﮀ{ و}ﮇ
ّبي مو�س ��ى } :Qﭽﭾﭿ ِ
وال�شّ ��بهة تدور حول قول الن ّ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{.
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والجواب؛ ال ُب ّد فيه:
خا�ص ��ة و� ّأن المولى ع َّز َّ
وجل �ص� � ّدرها
�أ ّو ًال :م ��ن مالحظ ��ة مجم ��وع الآياتّ ،
ّبي مو�س ��ى  ،Qو�إظهار عل ّو �ش�أنه وارتفاع مرتبته ،و�أنّه من
بمدح الن ّ
المح�سنين ،فكان جزا�ؤه من اهلل تعالى �أن �آتاه العلم والحكمة الإله ّيين.
ّبي مو�سى  Qوبيان �أهل ّيته لتح ّمل العهد
وت�ص ��دي ُر الآيات بالمدح للن ّ
إلهي ال يتنا�س ��ب مع ن�س ��بة المع�ص ��ية المح ّرمة �إليه ،ف� ّإن المع�ص ��ية
ال ّ
تقت�ضي الذّم ال المدح ،وهذا وا�ضح.
ثانياًّ � :إن المولى ع َّز وج َّل قد ا�س ��تعمل لفظ ( َو َكزَ ) وهو ظاهر في كون الفعل
ّبي مو�س ��ى  Qلم يكن بق�ص ��د القتل ،في �ض ��ربة ال
ال�ص ��ادر من الن ّ
ت� ��ؤ ّدي �إل ��ى الموت ع ��ادة ،فال يع ّد ال ّنب � ّ�ي مو�س ��ى  Qمرتكب ًا لجرم
�تحق عليه العقاب بالنّ�س ��بة هلل تعالى � ،اّإل � ّأن هذا ال يمنع من
وذنب ي�س � ّ
ّبي
�أن تتفاع ��ل �آثار موت القبطي من ناحي ��ة اجتماع ّية ،بحيث يعتبر الن ّ
�تحق العقاب على فعله بنظر فرعون
مو�س ��ى  Qظالم ًا ومذنب ًا وي�س � ّ
ّبي مو�س ��ى
ومجتمع القتيل ،وهذا المعنى �ص� � ّرح به تعالى حكاية عن الن ّ
 Qفي قوله تعالى}:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ{(((.
�تحق العقاب بقتله
ّبي مو�س ��ى  Qكان مذنب ًا بنظرهم ،ولذلك كان ي�س � ّ
 166فالن ّ
علي ذنب».
ق�صا� ًصا �أي� ًضا بنظرهم ،ولذا قال( :ولهم) ولم يقل «ولك ّ
ال�ض ��ربة  -المع ّب ��ر عنها بـ ( َو َكزَ ) -لم يكن �أمر ًا
ول ّأن موت هذا الرجل بهذه ّ
ّبي مو�سى
طبيع ّي ًا ،بحيث ال يتوقع من مثله �أذ ّية كبرى ف�ض ًال عن الموت ،ن�سبه الن ّ
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.14 :

 Qلل�شيطان ،بقوله }ﭽﭾﭿﮀ{
ّ
م ��ن المول ��ى ع َّز وج� � َّل �أن يغفر ل ��ه ،فهو بمعنى مح ��و �أو تخفيف الآث ��ار والنتائج
االجتماع ّية المترتّبة على هذا الفعل ،ا ّلذي لم يكن مح ّرم ًا.

((( و�أ ّما طلب النبي مو�سى Q

محمد P
النبي
قصة
ّ
ّ
آيات في ّ

(ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

لقد ن�سب القر�آن الكريم للنبي الأكرم  Pارتكاب ذنوب ،وقد غفرها له كما
ف ��ي قوله تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ َ{(((.
وه ��ذه الآي ��ة من جملة الآيات ا ّلتي �أ�ش ��كل فهمها على بع� ��ض� ،إذ توهم � ّأن اهلل
تعالى قد ن�سب �إلى نب ّيه  Pذنب ًا ،وهو ٍ
مناف للع�صمة المفرو�ضة.
والج ��وابّ � :إن الت�أ ّم ��ل في الآيات المذكورة يدلّ على � ّأن المراد من الذّنب هنا
بحق قري�ش والم�شركين من �إهانة �آلهتها ،وقتل �أبطالها،
ّبي ّ P
هو ما ارتكبه الن ّ
ا�ستحق عندهم بذلك العقاب
ّبي  Pمذنب بنظر قري�ش وقد
ّ
وك�سر هيبتها ،فالن ّ
واالنتق ��ام منه  Pعلى م ��ا فعله بهم وب�آلهتهم ،وبهذا ي�ص ��بح لل ّربط بين الفتح
بغ�ض النظر عن كونه �صلح الحديبية وعليه الأكثر �أو
والمغفرة معنى ،ف� ّإن الفتح ـ ّ
ّبي  Pق�ضى على �آخر �أمل لقري�ش في معاقبة
فتح م ّكة  -ا ّلذي تحقّق على يد الن ّ
ّبي  Pعلى ما ارتكبه بحقّها وفي نظرها.
الن ّ
وبالت�أ ّمل فيما ذكر ي ّت�ض ��ح المق�ص ��ود من الذّنب والمغفرة ف ��ي المقام ،و�أنّه
167 P
�شرعي الزامي فال يكون مخالف ًا ومنافي ًا لع�صمته .
لي�س بمعنى مخالفة �أمر
ّ
كما تق ّدم في الدر�س ال�سابق.
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.15 :
((( �سورة الفتح ،الآيتان.2-1 :

وكما في قوله تعالى} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ َ{((( ف�إ ّنه ��ا وغيرها م ��ن الآيات من باب «�إ ّياك �أعني وا�سمعي
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ّبي والمعنى
ي ��ا ج ��ارة» ،ا ّلذي قال فيه الإمام ال�ص ��ادق « :Qفالمخاطب ��ة للن ّ
للنّا�س»(((� .إ�ض ��افة �إلى �أنّه  Pلم ي�صدر منه التق ّول والكذب على اهلل ـ والعياذ
باهلل -وبال ّتالي لم ت�صدر منه المع�صية هلل تعالى.
وبع ��د ك ّل م ��ا ذكر يمك ��ن ـ بعد الت�أ ّمل ـ فه ��م ما لم يذكر من الآي ��ات الموهمة
وذلك ب�إرجاعها �إلى الأ�س�س والقواعد ا ّلتي ذكرت في ال ّدر�س ال�سابق .كما ينبغي
�أي�ض� � ًا الرجوع �إلى الروايات الواردة عن �أئ ّمة �أهل البيت  ،Rوا ّلتي ب ّينوا فيها
المعنى المق�ص ��ود من هذه الآيات ،وح ّذروا فيها من ن�س ��بة المع�صية لأنبياء اهلل
علي بن
 .Rومن هذه الروايات ،ما ورد عن االمام الر�ضا  Qفي جوابه لـ ّ
علي ،ا ّت ��ق اهلل ،وال تن�سب �إلى �أنبياء
الجه ��م وا ّلتي يق ��ول فيها« :Qويحك يا ّ
اهلل الفواح� ��ش ،وال تت� ��أ ّول كت ��اب اهلل بر�أي ��ك ،ف� ��إنّ اهلل ع َّز وج َّل ق ��د قال } :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{(((»(((.
خال�صةالدر�س
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النبي �آدم :Q
ُيجاب عن ما ورد في خ�صو�ص ما يوهم مع�صية ّ
1ـ � ّإن مخالفته  Qكانت للنهي الإر�ش ��ادي ال المولوي؛ حيث لم تكن الجنّة
مولوي
ا ّلت ��ي كان فيه ��ا �آدم  Qدار تكليف �أ�ص�ل ً�ا فال وجود لأم ��ر ونهي ّ
ح ّتى ُيخالفه.
((( �سورة الحاقة ،الآيتان.45 -44 :
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،النمازي ال�شهرودي ،ج� ،8ص.484
((( �سورة �آل عمران ،الآية.7:
((( عيون �أخبار الر�ضا  ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.195

(ةمـصـعلا لوح تاـهبـششش

2ـ ل ��و كانت مخالفت ��ه لنهي مولوي لعاقبه اهلل ،وخروجه م ��ن الجنّة ـ ا ّلتي هي
لي�ست جنّة الخلد ـ لي�ست عقاب ًا؛ حيث � ّإن غاية خلق �آدم  Qهبوطه �إلى
الأر�ض ليتحقّق اال�ستخالف فيها.
3ـ الغواية والتوبة كانتا باعتبار المخالفة لأمر �إر�شادي ومخالفة للأولى.
النبي مو�سى :Q
ـ ُيجاب عن ما ورد في خ�صو�ص ما يوهم مع�صية ّ
للنبي مو�س ��ى  Qو�إظهار عل ّو �ش� ��أنه ال يتنا�س ��ب مع ن�س ��بة
1ـ تقديم المدح ّ
المع�صية المح ّرمة �إليه.
النبي مو�س ��ى
2ـ كلم ��ة «وك ��ز» تدلّ على عدم ق�ص ��د القت ��ل ،والذنب ا ّلذي على ّ
النبي مو�سى الغفران
Qلي�س بنظر اهلل �سبحانه بل بنظر النا�س ،وطلب ّ
بمعن ��ى محو �أو تخفيف الآثار والنتائ ��ج االجتماعية المترتّبة على فعله غير
المق�صود.
النبي مح ّمد:P
ـ ُيجاب عن ما ورد في خ�صو�ص ما يوهم مع�صية ّ
1ـ المراد بالذنب }ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟَ{((( هو الذنب بنظر
قري�ش ولي�س مع�صية اهلل.
2ـ وما ورد بحقّهPمن مث ��ل} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ { فه ��ي م ��ن باب�« :إ ّي ��اك �أعني وا�سمعي ي ��ا جارة».
�إ�ضافة �إلى �أنّها ال ت ّدل على الوقوع وال تتنافى مع عدم الإمكان.
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1ـ بم ��اذا تجي ��ب م ��ن ين�س ��ب �إل ��ى ال ّنب � ّ�ي �آدم  ،Qارت ��كاب م ��ا
يخالف الع�صمة؟
2ـ �أجب على م�س�ألة قتل النّبي مو�سى Q
للقبطي.
ّ
ّ
ّبي الأك ��رم } Pﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
3ـ ق ��ال تعال ��ى مخاطباً الن ّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{ .وال�س� ��ؤال ه ��و:
كيف يمكن فهم هذه الآية بما ال يتنافى مع الع�صمة؟

الدرس العشرون

المعجزة
ةزجعملا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى المعجزة.
يعدد عنا�صر المعجزة.
�2 .2أن ِّ
�3 .3أن يتب ّين الترابط بين المعجزة والنب ّوة.
171

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

172

مقدمة:
ّ
ةزجعملا

ال�س ��امية ويتو ّقف على �إثبات النّب ّوة م�ص ��ير
يعتب ��ر مقام ال ّنب� � ّوة من المقامات ّ
الإن�س ��ان و�س ��عادته دنيا و�آخرة؛ ولها �أهم ّية كبرى كونها من المقامات والمنا�صب
الإلهية ا ّلتي ال يدانيها � ّأي من�صب ومقام �آخر ،ولأنّها من�صب خطير �ش ّكلت مطمع ًا
لأ�صحاب الأهواء من �أهل الدنيا ،فا ّد َع ْوها كذب ًا وزور ًا ،ول َّأن النّب ّوة ارتباط بالغيب
ا ّلذي ال ي�ستطيع النّا�س ّ
االطالع عليه ب�شكل مبا�شر ،لأجل ك ّل ما ذكر وجب �أن يز ّود
ّبي من خالله �إثبات �صدقه في
ّبي ب�أمر يعجز النّا�س عن الإتيان بمثله ،لي�ستطيع الن ّ
الن ّ
دعواه النّب ّوة وكذب ك ّل من يدعيها زور ًا وطمع ًا وهذا ال ّدليل ي�س ّمى (المعجزة).
تعريف المعجزة:

المعج ��زة( :ه ��ي �أمر خارق للع ��ادة ،يعجز النّا�س عن الإتي ��ان بمثله ،مطابق
لل ّدعوى (المطلوب) م�صحوب بدعوى النّب ّوة( ،مقرون بال ّتح ّدي ـ غالب ًا).
ي�شتمل تعريف المعجزة على مجموعة عنا�صر:
�« -1أم ��ر خ ��ارق للع ��ادة» يعن ��ي � ّأن المعج ��زة خارج ��ة ع ��ن الأ�س ��باب الما ّد ّية
والطبيع ّي ��ة المعروف ��ة والواقع ��ة تحت قدرة الب�ش ��ر ،فال تدركه ��ا الحوا�س
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وال تنالها التجربة ،فهي محال عادة ،ولكنّها لي�س ��ت خارجة عن الأ�س ��باب
والقواني ��ن العقل ّي ��ة� ،إذ � ّإن المعجزة ال تعني وجود الأمر الخارق بدون ع ّلة،
ل ّأن لها ع ّلة لكنّها غير معروفة وال مقدورة للب�شر ،بل لها ع ّلة غيب ّية �إله ّية.
فتح�ص ��ل � ّأن المعجزة خا�ض ��عة لقانون الع ّلية العا ّم ولي�س ��ت مناق�ضة له ،ل ّأن
ّ
�أق�ص ��ى ما يقت�ض ��يه هذا القانون هو (�أنّه ال ُب ّد لك ّل معلول م ��ن ع ّلة توجده)� ،أ ّما
خ�صائ�ص هذه الع ّلة فهي �أمر �آخر خارج هذا القانون ،وبال ّتالي فالمعجزة لي�ست
م�ستحيلة عق ًال.
� -2أ ّنه ��ا «يعج ��ز النّا�س ع ��ن الإتيان بمثله» وبهذا يف� � ّرق بين المعجزة ،وبين
وال�س ��حرة و�أ�ص ��حاب الإب ��داع العلمي ،فه ��ي قد تكون
�أعمال المرتا�ض ��ين ّ
خارقة للعادة ،ولكنّها تعتمد على علل و�أ�سباب معروفة عند �أهل هذا العلم
الفن ،و�إن كان ��ت مجهولة عند غير �أهل االخت�ص ��ا�ص فهو غير
و�أ�ص ��حاب ّ
معجز لإمكان الإتيان بمثله م ّمن تع ّلم قواعده وعرف خفاياه.
� -3أن يك ��ون «مطاب ��ق لل ّدعوى» والمق�ص ��ود من ه ��ذا �أن تكون نتيجة الفعل
النبي �أو ُط ِلب منه ،فيكون دلي ًال على �صدق م ّدعي النّب ّوة
موافقة لما ق�صده ّ
ّبي �أو تطل ��ب منه لأجل �أن يثبت
ف ��ي دعواه؛ ل ّأن المعج ��زة �إنّما ي�أتي بها الن ّ
�ص � ّ�حة و�ص ��دق ارتباطه بالغيب ،و� اّإل لو كان الفعل مخالف ًا لكان دلي ًال على
كذبه و�إن كان خارق ًا للعادة ،فم�س ��يلمة الك� �ذّاب عندما طلبوا منه �أن يتفل
في بئر ليفي�ض ويكثر ما�ؤه ،غا�ض وغار ما�ؤه فدلّ ذلك على كذبه.
� -4أن تكون «م�صحوبة بدعوى النّب ّوة» يعني � ّأن الإتيان بالأمر الخارق للعادة
الخا�ص،
الم�شتمل على ال�شّ روط المتق ّدمة ال ي�س ّمى معجزة في الم�صطلح
ّ
� اّإل �إذا كان م�ص ��حوب ًا بدعوى النّب ّوة ،و�أ ّما لو لم يكن م�صحوب ًا بها في�س ّمى
كرامة كما هو الحال فيما ي�أتي به الأئ ّمة  Rوالأولياء.

� -5أن تكون «مقرونة بالتّح ّدي» وهذا ال�ش ��رط ال يدخل في حقيقة المعجزة
ّبي
بقدر ما ي�ش ّكل و�سيلة لح�صول الإقرار والإذعان ،بحيث تكون الحجة للن ّ
ّبي عندما ي ّتح ّدى المنكرين لنب ّوته الإتيان
على النّا�س وا�ضحة ب ّينة ،ف� ّإن الن ّ
بمثله �إنّما يتح ّداهم لإثبات عجزهم وت�أكيد �إعجاز فعله ،و�ص � ّ�حة ارتباطه
بالغيب وت�صديق اهلل تعالى له و�أنّه مر�سل من قبله.
طريقان آخران غير المعجزة

ةزجعملا

يوجد طريقان �آخران يمكن �إثبات النّب ّوة من خاللهما في بع�ض الحاالت وهما:
�أ ّو ًال :الحي ��اة ال�شخ�ص ّي ��ة الم�ستقيم ��ة للإن�س ��ان قب ��ل نب ّوت ��ه م ��ن المزاي ��ا
ال�صدق والأمانة ،والعدالة وال ّتوا�ضع وغيرها،
والف�ضائل ،و�س ��يرته الح�سنة مثل ّ
وكذل ��ك م�ض ��مون دعوت ��ه كال ّدعوة للح � ّ�ق والع ��دل وال ّتوحيد والأخالق الح�س ��نة
وغيره ��ا ،ف�إنّها قد ت�ص ��ل بالبع�ض �إلى ح ّد االطمئنان وال ّت�ص ��ديق بنب ّوته � .اّإل �أن
هذا الطريق يبقى ناق� ًصا في الغالب لأنّه ال يفيد القطع والجزم التا ّم.
ّبي ا ّلذي ي�أتي من بعده؛
ّبي ّ
ثانياً :تب�شير الن ّ
ال�سابق وت�صديقه وداللته على الن ّ
النبي ال�سابق �أو خط�ؤه
ف�إنّه طريق تثبت من خالله نب ّوة اللاّ حق .و�إال لزم تكذيب ّ
النبي مطلق ًا.
وقد تق ّدم ا�ستحالة هذا على ّ
بوة
ال ّترابط
ّ
المنطقي بين المعجزة وال ّن ّ

يوج ��د بين المعجزة والنب� � ّوة رابط حقيقي ،وذلك؛ ل ّأن ا ّدع ��اء النّب ّوة يالزمه
ادعاء االرتباط بالغيب من خالل الوحي الإلهي ،وهذا ال يمكن �أن تدركه الحوا�س،
�أو ّ
ّبي
يطلع عليه النّا�س ،وعليه فا ّدعاء النّب ّوة ا ّدعاء لأمر خارق للعادة ،فلو كان الن ّ
�ص ��ادق ًا في دعواه النّب ّوة والوح ��ي كان الزمه �أنّه م�ؤ ّيد بق� � ّوة �إله ّية ،والم�ؤ ّيد بهذه
الق ّوة الإله ّية ح ّق ًا ،يمكنه الإتيان بخارق �آخر للعادة وهو المعجزة.
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وب�س ��بب هذا التراب ��ط المنطق ��ي كان النّا�س يطلبون المعجزة ليثبتوا �ص � ّ�حة
دعوى النّب ّوة من م ّدعيها.
فوارق بين المعجزة وغيرها من الخوارق
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إلهي بق�س ��ميه المعجزة والكرامة
يوج ��د مجموعة فوارق بين الخارق للعادة ال ّ
من جهة وبين غيرهما من الخوارق.
الخا�ص ��ة ولذل ��ك ال
ّ � -1أن المعج ��زة والكرام ��ة وليدت ��ا العناي ��ة الإله ّي ��ة
ّ
تكون ��ان خا�ض ��عتين لل ّدرا�س ��ة وال ّتع ّل ��م ،و�أ ّما ال�س ��حر وغي ��ره فهو نتاج
علمي ويحتاج �إلى ممار�س ��ة وتدريب
ال ّتعلي ��م وال ّتع ّلم ،وله قواعد ومنهج ّ
قال تعال ��ى }:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
���ح َر{(((.
ﭠال� ِّس ْ
ال�سحرة � اّإل بما
ال�س ��حر مت�ش ��ابه في نوعه يدور في فلك واحد ،وال ي�أتي ّ
ّ � -2أن ّ
تد ّرب ��وا عليه ،و�أ ّما المعجزة فهي �ش ��ديدة ال ّتن ّوع بحي ��ث ال تكاد تجد بينها
ال ف ��ي معاجز النّبي عي�س ��ى Q
ق ��در ًا م�ش ��ترك ًا ،ف� ّأي قدر م�ش ��ترك مث ً
ّ
ا ّلتي وردت ف ��ي قوله تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{(((،
فما هو القدر الم�ش ��ترك بين �إحياء الأموات ،و�ش ��فاء المر�ض ��ى وعلمه بما
ي�أكل النّا�س وما يحتفظون به في بيوتهم؟
((( �سورة البقرة ،الآية.102 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.49 :

 -3االختالف بينهما م ��ن حيث الأهداف والغايات ،ف� ّإن الأنبياء  Rي�أتون
بالمعجزة لي�صلوا من خاللها �إلى �أهداف �سامية من ال ّدعوة �إلى اهلل تعالى،
ونفي ال�شّ رك وال ّدعوة �إلى الف�ضائل ،ونبذ ال ّرذائل ،وللعدل وغيرها.
ال�س ��حرة وغيرهم فالمه � ّ�م عندهم هو ال�ش ��هرة والمال وغي ��ر ذلك من
�أ ّم ��ا ّ
الم�ص ��الح
الخا�ص ��ة ،ولذلك تجد الأنبياء  Rي ّت�ص ��فون بما يدع ��ون �إليه من
ّ
ال�سحرة وغيرهم.
مكارم الأخالق بخالف ّ
خال�صةالدر�س
ةزجعملا

المعج ��زة ه ��ي� :أمر خارق للع ��ادة ،يعجز النا� ��س عن الإتي ��ان بمثله ،مطابق
لل ّدعوى ،م�صحوب بدعوى النب ّوة ،مقرون بالتح ّدي غالب ًا ،وي�شتمل هذا التعريف
على عنا�صر:
� -1أمر خارق للعادة :فهي غير مقدورة للب�شر ،وهي محال عادة ،و�إن كانت غير
م�ستحيلة عق ًال ،وال تخرج عن قانون الع ّل ّية و�إن كانت الع ّلة غير معروفة.
 -2يعج ��ز النا� ��س ع ��ن الإتيان بمثله :وبهذا تفت ��رق المعجزة عن غيرها من
الأعم ��ال الخارقة ا ّلتي تعتمد على علل و�أ�س ��باب معروف ��ةُ ،يمكن لمن تع ّلم
�أ�سرارها وقواعدها �أن يقوم بها.
 -3مطابق للدعوى :فم�س ��يلمة الكذّاب ُطلب منه �أن يتفل في بئر ليفي�ض � ،اّإل
�أنّه ح�صل العك�س فغا�ض الماء وبذلك بان كذبه.
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 -4م�صحوب ��ة بدع ��وى النب� � ّوة :حي ��ث � ّإن الكرامة خارقة للع ��ادة ولكنّها غير
م�صحوبة بدعوى النب ّوة ،كما كان يح�صل مع الأئ ّمة Rوالأولياء.
 -5مقرون ��ة بالتح� � ّدي :فالنب � ّ�ي يتح� � ّدى المنكرين لنب ّوت ��ه لإثبات عجزهم
وت�أكيد �إعجاز فعله و�صدق نب ّوته.
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ـ هناك طريقان �آخران لإثبات النب ّوة غير المعجزة ،وهما:
�أ ّو ًال :الحياة ال�شخ�ص ّية الم�ستقيمة للإن�سان قبل نب ّوته من المزايا والف�ضائل
وكذلك م�ضمون دعوته.
بالنبي الالحق.
النبي ال�سابق
ّ
ثانياً :تب�شير ّ
ـ	 هن ��اك راب ��ط منطقي بين النب� � ّوة والمعجزة ،حيث � ّإن ادع ��اء النب ّوة تعني
االرتب ��اط بالغيب والق ّوة الإله ّية ،والزم ذلك �إمكان الم ّدعي الإتيان بخارق
العادة (المعجزة).
ـ هناك فوارق بين المعجزة وغيرها من الخوارق:
ّ � -1أن المعجزة نا�ش ��ئة من العناية الإله ّية ،ولذلك ال تكون خا�ض ��عة للدرا�سة
والتعلُّم بخالف غيرها من الخوارق.
 -2المعجزة �شديدة التن ّوع بخالف غيرها من الخوارق.
�سام نبيل
-3االختالف بينهما من حيث الأهداف والغايات ،فالمعجزة هدفها ٍ
بخ�ل�اف ،غيرها من الخوارق ا ّلتي تكون لأجل المال وال�ش ��هرة وغير ذلك
من الم�صالح ال�ض ّيقة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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1ـ ع ّرف المعجزة( ،مع تو�ضيح مخت�صر).
2ـ تح� � ّدث ع ��ن ّ
الطريقي ��ن الآخري ��ن ـ غي ��ر المعج ��زة ـ لإثب ��ات
النّب ّوة.
المنطقي بين المعجزة والنّب ّوة.
3ـ تح ّدث حول الرابط
ّ
4ـ ع� � ّدد الف ��وارق بين المعجزة وغيرها م ��ن خوارق العادة( ،مع
تو�ضيح مخت�صر).

الدرس الواحد والعشرون

نبي اإلسالم P
ّ
نبيّ اإلسالم P

أهداف الدرس:
نبي الإ�سالم.P
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل على نب ّوة ّ
النبي .P
�2 .2أن ِّ
يعدد واحدة من معجزات ّ

179

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

180

نبيّ اإلسالم P

تمهيد:

ّبي مو�سى وعي�سى  Lوهما التوراة والإنجيل قد
� ّإن ما نزل من وحي على الن ّ
تع ّر�ض ��ا لل ّتحريف ،وال يمكنهما �أن يقوما بال ّدور المن�ش ��ود في هداية الب�شر .و�أ ّما
لماذا وكيف ّتم هذا ال ّتحريف فله حكاية طويلة لي�س هنا مجال البحث عنها(((.
ال�ساد�س بعد ميالد الم�سيح  ،Qوفي فترة �أطبق فيها على
�أجل ،في القرن ّ
العالم ك ّله ظالم الجهل والظلم ،وخمدت م�ش ��اعل الهداي ��ة الإله ّية في ك ّل �أنحاء
العالم ،بعث اهلل خاتم �أنبيائه Rو�أف�ضلهم في �أكثر المناطق تخ ّلف ًا وانحطاط ًا
ال�س ��اطع لك ّل النّا�س ،وليحمل للب�شر
وظلمة ،لي�ض ��يء ـ و�إلى الأبد ـ م�ش ��عل الوحي ّ
إلهي الخالد الم�ص ��ون من ال ّتحريف والنّ�س ��خ ،وليع ِّلم النّا�س المعارف
الكت ��اب ال ّ
ال�سماو ّية ،والأحكام والقوانين الإله ّية ،وليقود الب�شر ّية جمعاء
الحقيق ّية والحكمة ّ
181
ال�سعادة ال ّدنيو ّية والأخرو ّية.
باتجاه ّ
ق ��ال تعال ��ى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
((( راجع� :إظهار الحقّ  ،ت�أليف رحمة اهلل الهندي ،والهدى �إلى دين الم�ص ��طفى ،للعالمة البالغي ،و(راه �س ��عادت بالفار�سية)
للعالمة ال�شعراني.
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ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ {(((.
ي�ص ��ف الإمام �أمير الم�ؤمنينQفي بع�ض خطبه ّ
الظروف والأو�ض ��اع ا ّلتي
كان يعي�شها العالم �أ ّيام بعثة النّبي Pفيقول:
«�أر�سله على حين فترة من ال ّر�سل ،وطول هجعة من الأمم ،واعتزام من الفتن،
وانت�شار من الأمورّ ،
وتلظ من الحروب ،وال ّدنيا كا�سفة النّور ،ظاهرة الغرور ،على
حي ��ن ا�صف ��رار من ورقها ،و�إيا�س من ثمرها ،واغورار من مائها ،قد در�ست منائر
اله ��دى ،وظه ��رت �أعالم ال ّردى ،فه ��ي متج ّهمة لأهلها ،عاب�سة ف ��ي وجه طالبها.
ال�سيف»(((.
ثمرها الفتنة ،وطعامها الجيفة ،و�شعارها الخوف ،ودثارها ّ
نبي اإلسالم
نبوة ّ
الدليل على ّ
ّ

يمك ��ن �أن نثب ��ت نب� � ّوة الأنبي ��اء  Rم ��ن خ�ل�ال الط ��رق الث�ل�اث ـ ا ّلتي م ّر
ذكرها.
 -1ال ّتعرف على �س ��يرتهم و�س ��لوكهم ،واالعتم ��اد على القرائن والم�ؤ�شّ ��رات
ب�صحة نب ّوتهم .R
الم�ؤ ّدية لالطمئنانّ .
ال�سابقين وب�شاراتهم.
� -2إخبار الأنبياء ّ R
 -3المعجزة.
ولقد توفّرت ّ
ّبي الإ�سالم مح ّمد .P
الطرق ال ّثالث لن ّ
ّبي ّ ،P
واطلعوا عن كثب على حياته خالل
الطريق الأول :عا�صر�أهل م ّكة الن ّ
� 182أربعين عام ًا ،فلم يجدوا نقطة �ض ��عف واحدة في حياته الم�ض ��يئة الحافلة بالنّور
بال�ص ��دق والأمانة ،حيث لقّبوه بـ (ال�صادق الأمين) ،وبطبيعة
والعطاء ،وعرفوه ّ
((( �سورة الجمعة ،الآية.2 :
((( نهج البالغة ،الخطبة  ،187وفي طبعة �صبحي ال�صالح (منار) بدل (منائر) الخطبة � ،89ص  ،121ج .122
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الحال ،فال يحتمل الكذب في مثل هذا ال�شّ خ�ص .وعليه ف�إذا ادعى النب ّوة ُيطم�أن
و�صحة دعواه.
ب�صدقه ّ
ال�سابقين و�إخبارهم ببعثته(((.
الطريق الثاني :فقد وردت ب�ش ��ارات الأنبياء ّ
وق ��د كان ينتظر ظهوره جماعة من �أهل الكت ��اب ،وكانوا يعرفون بع�ض العالمات
الوا�ض ��حة والب ّينة علي ��ه((( ،وكانوا يقولون للم�ش ��ركين من العرب ،ب�أنّه �س ��يبعث
ّبي �إ�سماعيل (وهم من القبائل العرب ّية) ،ي�ص ّدق الأنبياء
بال ّر�سالة �أحد �أبناء الن ّ
ال�سابقين والأديان ال ّتوحيد ّية((( .وقد �آمن به  Pبع�ض علماء اليهود والنّ�صارى،
ّ
(((
اعتم ��اد ًا عل ��ى مثل هذه الب�ش ��ائر والأخب ��ار  ،و�إن �أعر�ض بع�ض ��هم عن اعتناق
الإ�سالم خ�ضوع ًا لدوافع دنيوية و�شيطان ّية.
وقد �أ�ش ��ار الق ��ر�آن الكريم لهذا ّ
الطريق بقوله تعال ��ى} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ{(((.
بنبي الإ�س�ل�ام Pا�س ��تناد ًا لب�ش ��ارات الأنبياء
� ّإن معرف ��ة علماء بني �إ�س ��رائيل ّ
ال�س ��ابقين كما تُع ّد دلي ًال وا�ض ��ح ًا على �ص � ّ�حة ر�س ��الته فهي من المفتر�ض �أن تكون
ّ
حجة مقنعة على � ّأن الأنبياء ِّ
المب�ش ��رين
مقنع ��ة لأهل الكتاب جميع ًا .و�أي�ض� � ًا تعتبر ّ
�أنف�سهم كانوا على حقّ .
((( }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�صف ،الآية.6 :

((( }ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ �سورة الأعراف ،الآية ،157:وانظر �أي�ضا� :سورة

البقرة ،الآية ،146 :و�سورة الأنعام ،الآية.20 :

((( }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 :
((( }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{�س ��ورة

المائدة ،الآية ،38 :وانظر �أي� ًضا� :سورة الأحقاف ،الآية.10 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.197 :
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وم ّما يثير العجب وال ّده�شة ويجدر االلتفات �إليه هو �أنّه ح ّتى في هذا الإنجيل,
وفي التوراة المح ّرفة نف�سها ،وبال ّرغم من ك ّل الجهود ا ّلتي ُبذلت من �أجل �إخفاء
الحجة على
مثل هذه الب�شارات والأخبار ،توجد بع�ض النّقاط الم�ضيئة ا ّلتي ّ
تقيم ّ
الباحثين عن الحقيقة ،كما اهتدى الكثير من علماء اليهود والم�سيحيين ـ ا ّلذين
للحق والحقيقة ـ �إلى ال ّدين الإ�س�ل�امي المق ّد�س ،بت�أثير هذه النّقاط
كانوا طالبا ّ
الم�ضيئة ،والب�شائر المتبقّية في كتا َبي التوراة والإنجيل(((.
الطريق الثالث :وقد ُ�س ّجلت في كتب ال ّتاريخ والحديث الكثير من المعجزات
ّبي  ،Pوقد بلغ نقل الكثير منها ح ّد ال ّتواتر ،كت�سبيح
الب ّينة ا ّلتي �صدرت عن الن ّ
الح�ص ��ى بين يديه Pوان�ش ��قاق القمر �إل ��ى فلقتين وغيره ��ا((( ،ولكن العناية
الإله ّي ��ة اقت�ض ��ت وجود معج ��زة �أخرى خال ��دة ت ّدل عل ��ى نب ّوة ال ّنب � ّ�ي Pودينه
الحجة على الب�شر
الخالد ،وهذه المعجزة الأخرى ،هي خالدة بنف�س ��ها وبها ّ
تتم ّ
ـ والى الأبد ـ وهي القر�آن الكريم.

القرآن معجزة
ال�سماوي الوحيد ا ّلذي �أعلن ـ وبك ّل �صراحة وق ّوة
� ّإن القر�آن الكريم هو الكتاب ّ
والجن ،فلن يتم ّكنوا
ـ � ّأن �أح ��د ًا لن يتم ّكن من الإتيان بمثله ،ول ��و اجتمعت الإن�س
ّ
من ذلك((( ،بل �إنّهم ال يقدرون على الإتيان بع�ش ��ر �س ��ور مثله((( ،بل ح ّتى �س ��ورة
 ((( 184يمك ��ن �أن نعتب ��ر م ��ن ه�ؤالء الميرزا محمد ر�ض ��ا (من علم ��اء اليهود الكبار في طه ��ران) م�ؤلف كتاب (�إقامة ال�ش ��هود في
رد اليه ��ود) ،والح ��اج باب ��ا القزوين ��ي اليزدي (من علماء اليهود في يزد) م�ؤلف كتاب (مح�ض ��ر ال�ش ��هود ف ��ي رد اليهود)
والبروف�س ��ور عبد الأحد داود الأ�س ��قف الم�سيحي ال�س ��ابق ،وم�ؤلف كتاب (محمد في التوراة والإنجيل) الّذي ترجم �أخير ًا
من الإنجيلزية للفار�سية.
((( يالحظ :بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،17ص � 225إلى �آخر الجزء  ،18و�سائر كتب الحديث والتاريخ المعتبرة.
((( }ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{ �س ��ورة الإ�سراء،
الآية.88 :
((( } ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ{ �سورة هود ،الآية .13
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واحدة ق�ص ��يرة ذات �س ��طر واحد((( .ومن ّثم تح ّدى الجميع ودعاهم لمعار�ضته
ومجاراته ،و�أ ّكد ذلك كثير ًا في �آياته و� ّأن عدم قدرتهم على مثل هذا العمل وعدم
ّبي  Pهلل
اال�ستجابة لهذا ال ّتحدي دليل على ّ
�صحة ن�سبة هذا الكتاب ور�سالة الن ّ
تعالى(((.
�إذ ًا فم ّما ال يقبل ال�شّ � ّ�ك وال ّتر ّدد � ّأن هذا الكتاب ال�شّ ��ريف قد حمل معه دعواه
ب�أنّه معجزة ،كما � ّأن من جاء به عر�ض ��ه للب�ش ��ر كمعج ��زة خالدة ،وبرهان قاطع
عل ��ى نبوتّه و�إل ��ى الأبد ،واليوم .وبعد مرور �أربع َة ع�شَ ��ر قرن ًا ،ال زال �ص ��دى هذا
إلهي يطرق �أ�س ��ماع الجميع� ،ص ��باح م�س ��اء من خالل �أجهزة الإعالم
ّ
ال�ص ��وت ال ّ
الحج َة عليهم.
ّ
ال�صديقة والع ّدوة ،و ُي ّتم َّ
نبي الإ�س�ل�ام من �أ ّول يوم من دعوته �أعداء مت�ش ّددين،
ومن جانب �آخر ،واجه ّ
وحاقدين ،بذلوا ك ّل غالٍ ونفي�س ،لمحاربة هذا ال ّدين الإلهي ،وبعد �أن يئ�س ��وا من
ت�أثي ��ر تهديداتهم و�إغراءاتهم ت�آمروا على قتل النبي Pواغتياله .ولكن ف�ش ��لت
هذه الم�ؤامرة ب�إرادة من اهلل الحكيم وذلك من خالل هجرته Pلي ًال و�س ّر ًا �إلى
المدينة .وبعد هجرته ق�ض ��ى بق ّية عمره ال�شّ ��ريف في حروب ومعارك عديدة مع
الم�ش ��ركين وحلفائهم من اليهود .ومنذ وفاته و�إلى اليوم حاول ـ ويحاول ـ منافقو
إلهي ،وقد بذلوا ك ّل جهودهم وقواهم
ال ّداخ ��ل و�أعداء الخارج �إطفاء هذا النّور ال ّ
ف ��ي هذا المجال ،ول ��و كان يمكنهم الإتيان بكتاب مثل القر�آن الكريم لفعلوا ذلك
ب ��دون تر ّدد .و�أراحوا �أنف�س ��هم من كل جهد وعناء .و�إذ لم يفعلوا مع �أنّه ال�س ��بيل
185
الأق�صر والأ�سهل فيك�شف هذا عن �أن القر�آن معجز فوق قدرة الب�شر.
((( }ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{ �سورة يون�س ،الآية .38
((( }ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ { �سورة البقرة ،الآيتان  23و .24
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النبي مح ّمد Pمن خالل الطرق الثالث ـ ا ّلتي م ّر ذكرها
ـ يمكن �إثبات نب ّوة ّ
في الدر�س ال�سابق.
ُحدثنا كتب
الأ ّول :المعج ��زة ،حي ��ث كانت لر�س ��ول اهلل  Pمعاجز كثي ��رة ت ِّ
ال�سيرة عنها.
الثاني� :سيرة الر�سول مح ّمد  Pالنا�صعة وم�ضمون ر�سالته الراقية.
الثالث� :إخبار الأنبياء ال�سابقين وب�شاراتهم بالن�سبة �إلى نب ّينا الكريم .P
ـ	�أه ُّم معجزة لر�سول اهلل Pمعجزة القر�آن الكريم ،حيث عجز النا�س عن
الإتيان ولو ب�سورة من مثله.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ كي ��ف ي�ص ��ف �أمير الم�ؤمنين Qح ��ال العالم قبل البعثة؟
ّبي  ،Pوا ّلتي ت ّدل على نب ّوته.
2ـ تح ّدث حول �سيرة الن ّ
ّبي .P
3ـ �أذكر بع�ض ب�شارات الأنبياء  Rبالن ّ
4ـ �أذكر دلي ً
نبي الإ�سالم .P
ال على نب ّوة ّ
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الدرس الثاني والعشرون

إعجاز القرآن الكريم
ميركلا نآرقلا زاجعإ

أهداف الدرس:
يعدد الطالب عنا�صر الإعجاز في القر�آن الكريم.
�1 .1أن ِّ
النبي في القر�آن.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى �أم ّية ّ
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إلهي
لقد تق ّدمت الإ�ش ��ارة في الدر�س ال�س ��ابق �إل ��ى � ّأن القر�آن الكري ��م كالم � ّ
معج ��ز ،فهو يملك ك ّل خ�ص ��ائ�ص المعجزة (من كونه خارق ًا �إله ّي� � ًا للعادة ،و�أنّه
ال يقب ��ل ال ّتقلي ��د والمعار�ض ��ة ،وطرحه دلي ًال على �ص ��حة ال ّنب� � ّوة) .ومن هنا فهو
ّبي الأعظم  Pوعلى � ّأن ال ّدين الإ�سالمي
�أف�ضل دليل قاطع على �صدق دعوى الن ّ
حق ،و� ّأن من �أكبر النّعم الإله ّية على الأ ّمة الإ�سالم ّية �أن يكون هذا
المق ّد�س على ّ
الكتاب ال�شّ ��ريف قد نزل ب�ص ��ورة يبقى معه ��ا ـ و�إلى الأبد ـ معج ��زة خالدة ،و�أن
و�صحته واعتباره .هذا ال ّدليل ا ّلذي يمكن ل ّأي
يملك في داخله ال ّدليل على �صدقه َّ
وتخ�ص�ص.
فرد فهمه وا�ستيعابه وتق ّبله دون احتياجه لتع ّلم
ّ
عناصر اإلعجاز في القرآن الكريم

إلهي معجز ،و�ص ��ل ال ّدور
بع ��د المعرفة الإجمال ّي ��ة ب� ّأن الق ��ر�آن الكريم كالم � ّ
لتو�ضيح بع�ض عنا�صر الإعجاز القر�آن ّية.
�أ ـ ف�صاحة القر�آن وبالغتهّ � :إن �أ ّول عن�ص ��ر من عنا�ص ��ر الإعجاز في القر�آن
الكريم هو ف�ص ��احته وبالغته� ،أي� :أنّه تعالى ا�س ��تخدم لعر�ض مقا�صده وفي ك ّل

ميركلا نآرقلا زاجعإ

تمهيد:
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مو�ض ��وع �أعذب الألفاظ و�أجملها ،و�أجود ال ّتراكيب �س ��بك ًا واعتدا ًال و�إتقان ًا ووقع ًا،
ومن خالل ذلك يو�صل المعاني المق�صودة للمخاطبين ب�أف�ضل الأ�ساليب و�أقربها
يتي�س ��ر اختيار �أمثال ه ��ذه الألف ��اظ وال ّتراكيب المتنا�س ��قة المالئمة
للفه ��م ،ال ّ
للمعاني العالية وال ّدقيقة � ،اّإل لمن كانت له �إحاطة تا ّمة بك ّل خ�صو�ص ّيات الألفاظ
ودقائق المعاني ،والعالقات المتبادلة فيما بينها ،ل ُي ْم ِك ُنه اختيار �أف�ض ��ل الألفاظ
والعب ��ارات ،مع مالحظ ��ة ك ّل �أبع ��اد المعاني المق�ص ��ودة وجوانبه ��ا ،ومالحظة
مقت�ض ��ى الحال والمقام .ومثل هذه الإحاطة العلم ّية ال�شّ املة ال يمكن توفّرها في
إلهي.
� ّأي �إن�سان بدون اال�ستعانة بالوحي والإلهام ال ّ
يتي�س ��ر � اّإل لأولئك
و�أ ّما ال ّتعرف على �أنّه معجزة في الف�ص ��احة والبالغة ،فال ّ
خ�ص ���ص في فنون الكالم المختلفة ،ومقارنة ما يتم ّيز
ا ّلذين يملكون الخبرة وال ّت ّ
ب ��ه القر�آن الكريم مع �س ��ائر �أن ��واع الكالم الف�ص ��يح والبليغ ،واختب ��ار قدراتهم
بالقيا� ��س �إليه .ومثل هذه المه ّمة ال يقوم بها � اّإل ال�شّ ��عراء والبلغاء العرب ،وذلك
فن في ع�ص ��ر نزول الق ��ر�آن هو البالغة
ل ّأن �أعظ ��م م ��ا كان يتم ّيز به العرب من ّ
والأدب� ،إذ بلغ ذروته �آنذاك.
إقرار واعتراف

لقد �أق ّر بلغاء العرب ح ّتى الم�شركين ب�إعجاز القر�آن؛ فهذاالوليد بن المغيرة
المخزومي يقول« :واهلل لقد �سمعت من مح ّمد �آنفاً كالماً ما هو من كالم
ّ
الإن�س وال من كالم الجنّ  ،و�إنّ له لحالوة ،و�إنّ عليه لطالوة ،و�إنّ �أعاله لمثمر،
190
(((
ّ
و�إنّ �أ�سفله لمغدق ,و�إنّه ليعلو وال ُيعلى عليه» وعتبة بن ربيعة ،والطفيل بن
عمرو ـ ب� ّأن القر�آن بلغ الغاية في ف�صاحته وبالغته وبتفّوقه على �أرقى النّتاجات
((( مجمع البيان ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج � ،10-9ص .387
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الأدب ّية والبالغ ّية الب�شر ّية((( ،وبعد قرن من نزوله حاول بع�ض المنافقين
والزنادقة � -أمثال ابن �أبي العوجاء وابن ال ُم َقفَّع و�أبي �شاكر ال ّدي�صاني وعبد
الب�صري � -أن يج ّربوا ّ
حظهم في معار�ضة القر�آن ومجاراته ،وقد بذلوا
الملك
ّ
ك ّل ما في و�سعهم خالل عام واحد في هذا المجال ،ولكنّهم �أخير ًا اعترفوا
بعجزهم �أمام القر�آن الكريم ،وحين اجتمعوا في الم�سجد الحرام ليتدار�سوا
ال�صادق  Qوتال
�أعمالهم وجهودهم خالل ذلك العام ،م ّر عليهم الإمام ّ
عليهم هذه الآي��ة ال�شّ ريفة} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{(((.
ب ـ �أم ّي ��ة ال ّنب � ّ�ي ّ � :Pإن الق ��ر�آن الكريم ـ بال ّرغم من �ص ��غر حجمه ن�س ��ب ّي ًا ـ
كتاب ي�ش ��تمل على مختلف �أنواع المعارف والعلوم والأحكام وال ّت�شريعات الفرد ّية
واالجتماعي ��ة ،ويحتاج البحث عن ك ّل ِق�س ��م منها ،ودرا�س ��تها درا�س ��ة كاملة �إلى
متخ�ص�ص ��ة تبذل ك ّل جهودها العلم ّية وخالل �أعوام طويلة ،ليكت�ش ��فوا
جماعات
ّ
وليتو�ص ��لوا ـ من خالل ذلك ـ �إلى
ـ بالتدريج ـ بع�ض كنوزها و�أ�س ��رارها المخبوءة،
ّ
يتي�سر � اّإل لأولئك
حقائق �أكثر ،و�إن كان اكت�ش ��اف ك ّل حقائقه و�أ�س ��راره وكنوزه ال َّ
إلهيّ � .إن ه ��ذه المجاالت المختلفة ا ّلتي
ا ّلذي ��ن يمتلكون العل ��م والت�أييد والمدد ال ّ
ا�ستعر�ضها القر�آن الكريم ت�شتمل على �أكثر المعارف د ّق ًة و�س ُم ّو ًا ،و�أرفع ال ّتعاليم
الأخالق ّية و�أكثره ��ا قيمة ،و�أكمل القوانين الحقوق ّية والقانون ّية والجزائ ّية عدالة
و�إحكام ًا ،و�أثرى المنا�سك العباد ّية والأحكام الفرد ّية واالجتماع ّية حكمة ،و�أكثر
المواعظ والنّ�ص ��ائح ت�أثي ��ر ًا ونفع ًا ،و�أف�ض ��ل الحكايات ال ّتاريخ ّي ��ة عظة وتربية191 ،
و�أنجع الأ�ساليب ال ّتربو ّية وال ّتعليم ّية.
وب�إيجاز ف�إنّه ي�ش ��تمل على ك ّل الأ�صول والمبادئ ا ّلتي يحتاجها الب�شر من �أجل
(((�أعالم الورى� ،ص  27و  ،28و�ص  ،49و�سيرة ابن ه�شام ،ج � ،1ص  293و�ص .410
((( �سورة الإ�سراء ،الآية ،88 :وانظر تف�سير (نور الثقلين) حول هذه الآية.

تحقيق �سعادتهم ال ّدنيو ّية والأخرو ّية .ولقد امتزج ك ّل ذلك ب�أ�سلوب رائع بديع لم
ي�سبق له مثيل ،بحيث يمكن لفئات المجتمع ـ جميع ًا ـ اال�ستفادة وال ّتز ّود منها ،ك ٌّل
بح�سب ا�ستعداده وقابل ّيته.
بيت القصيد
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� ّإن جم ��ع ك ّل هذه المع ��ارف والحقائق في مثل هذا الكتاب يفوق قدرة الب�ش ��ر
العاد ّيين ،ولكن م ّما يزيد ال ّده�ش ��ة والإعجاب �أكثرّ � ،أن هذا الكتاب العظيم ظهر
على يد �إن�سان لم يعرف ال ّدر�س وال ّتع ّلم خالل حياته �أبد ًا ،ولم يم�سك ـ يوم ًا ـ بيده
قلم ًا وقرطا�س� � ًا ،وقد ن�ش� ��أ في محيط بعيد عن الح�ضارة وال ّثقافة .والأعجب من
ذلك �أنّه لم ي�س ��مع منه ـ خالل �أربعين عام ًا قبل بعثته ـ مثل هذا الكالم المعجز،
وخالل �أ ّيام ر�س ��الته وبعثته �أي� ًضا كان ما ي�صدر منه من �آيات قر�آن ّية ووحي �إلهي
الخا�ص ،وهو يختلف ـ تمام ًا ـ عن �سائر كالمه و�أحاديثه،
يتم ّيز ب�س ��بكه و�أ�س ��لوبه
ّ
وهذا الفرق الوا�ضح بين هذا الكتاب و�سائر �أحاديثه م�شهود وملمو�س للجميع.
والق ��ر�آن الكريم ي�ش ��ير �إلى هذه الأمور فيق ��ول} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
(((
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ {.
وفي �آية �أخرى يق ��ول} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
(((
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ{.
وث ّم ��ة احتمال كبير في �أن تكون الآية ( )23من �س ��ورة البقرة} :ﯢ ﯣ
 192ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ م�شيرة لهذا العن�صر الإعجازي،
�أيّ � :أن هناك احتم ً
اال كبير ًا في رجوع �ضمير (مثله) �إلى (عبدنا) .والحا�صل� :إذا
افتر�ض ��نا ـ مح ً
المتخ�ص�صة والمثقّفة ـ وبالتعاون
اال ـ قدرة المئات من الجماعات
ّ
((( �سورة العنكبوت ،الآية.48 :
((( �سورة يون�س ،الآية.16 :
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أمي واحد
واال�شتراك فيما بينها ـ على الإتيان بمثل هذا الكتاب ،ولكن ال يمكن لفرد � ّ
النبي مح ّمد .P
القيام بذلك � ،اّإل �إذا كان م�ؤ ّيد ًا بالوحي كما هو الحال مع ّ
ج ـ التنا�سق وعدم االختالفّ � :إن القر�آن الكريم كتاب نزل خالل ثالثة وع�شرين
النبي  Pوهي فترة �ش ��هدت مرحلة م�ض ��طربة مليئة بالحوادث
عام� � ًا من حي ��اة ّ
وال�سعيدة ،ولكن
الملتهبة ،وزخرت بالكثير من التّح ّديات والمحن والحوادث الم ّرة ّ
ك ّل ه ��ذه المتغ ّي ��رات والم�ؤ ّثرات لم يكن لها � ّأي ت�أثير في تنا�س ��ق محتويات القر�آن
و�أ�س ��لوبه المعجز .وي�ش ّكل هذا التّنا�س ��ق وعدم االختالف في �شكله وم�ضمونه جهة
ال�س ��ابقتين في
�أخ ��رى من جهات �إعجازه .وقد �أ�ش ��ير �إليها كما �أ�ش ��ير للعالمتين ّ
الق ��ر�آن الكري ��م} :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ{(((.
وتو�ضيحهّ � :إن ك ّل �إن�سان يواجه ـ على الأق ّل ـ نوعين من المتغ ّيرات.
ّ � -1إن معلوماته وخبراته ت�أخذ بال ّتزايد وال ّن ُم ّو ،وهذا ال ّن ُم ّو وال ّزيادة في ثقافته
ومعلومات ��ه وخبراته وقدراته تنعك�س وت�ؤثر ف ��ي �أحاديثه وكالمه ،وبطبيعة
الحال� ،سوف يبرز االختالف الوا�ضح بين �أحاديثه خالل ع�شرين عام ًا.
ّ � -2إن ح ��وادث الحي ��اة المختلف ��ة ت� ��ؤ ّدي �إلى ظهور حاالت نف�س� � ّية وم�ش ��اعر
و�أحا�سي�س مختلفة� ،أمثال :الي�أ�س والأمل ،والفرح والحزن ،والقلق والهدوء،
ولمث ��ل هذا االختالف في الح ��االت ت�أثير كبير في تفكير المرء وفي �أقواله
و�أفعاله ،وبطبيعة الحال ،مع ا�شتداد هذه التغ ّيرات وات�ساعها ف� ّإن �أحاديثه
193
�س ��وف يطر�أ عليها اختالف كبير .وفي الواقع � ّإن تغ ّيرات الكالم خا�ض ��عة
الظروف ّ
لتغ ّيرات الحاالت النف�س� � ّية ،وهي بدورها خا�ضعة لتغ ّير ّ
الطبيع ّية
ّبي  Pنف�سه
واالجتماعية .ف�إذا افتر�ضنا � ّأن القر�آن الكريم من اختراع الن ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.82 :
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ك�إن�سان خا�ضع لك ّل المتغ ّيرات المذكورة ،فمع مالحظة ّ
الظروف المتغ ّيرة
الحا ّدة ا ّلتي �ش ��هدتها حياته ،فال ب� � َّد �أن تظهر في كالمه اختالفات كبيرة
في �شكله ومحتواه ،مع �أنّه لم ي�شاهد � ّأي �أثر لمثل هذه االختالفات.
�إذ ًا ،فه ��ذا االن�س ��جام وع ��دم االختالف في م�ض ��امين القر�آن ،وفي م�س ��توى
بالغته المعجز ،يع ّد عالمة �أخرى على �ص ��دور هذا الكتاب ال�شّ ��ريف من م�صدر
العل ��م ال ّثاب ��ت واللاّ متناهي هلل تعالى ،الحاكم عل ��ى ّ
الطبيعة وغير المحكوم لك ّل
ّ
الظواهر مهما اختلفت وتغ ّيرت.
مالحظة:

لقد اقت�ض ��ت الحكم ��ة والعناية الإله ّي ��ة �أن تكون معجزة ك ّل نب � ّ�ي متالئمة مع
العلم والفن ال�شائع في ذلك الزمان ،ح ّتى يدرك ج ّيد ًا امتيازها وتف ّوقها المعجز
الفن
على ك ّل المحاوالت والمنجزات الب�ش ��ر ّية؛ ل ّأن �إقرار �أ�صحاب العلم و�أرباب ّ
بعجزهم عن مجاراة المعجزةٍ ،
كاف في �إثبات �إعجازها بالنّ�سبة لعا ّمة النّا�س.
اإلمام الهادي  Qوابن الس ّكيت

لقد �أجاب الإمام الهادي  Qابن ال�س ّكيت عندما �س�أله:
ال�سحر؟
لماذا بعث اهلل مو�س ��ى بن عمران  Qبالع�ص ��ا ويده البي�ضاء و�آلة ّ
الطب؟ وبعث مح ّمد ًا  Pوعلى جميع الأنبياء  Rبالكالم
وبعث عي�س ��ى ب�آلة ّ
والخطب؟.
 194فقال الإمام :Q
ال�سحر ،ف�أتاهم
«�إنّ اهلل ل ّما بعث مو�سى  Qكان الغالب على �أهل ع�صره ّ
م ��ن عن ��د اهلل بم ��ا لم يكن ف ��ي و�سعهم مثله ،وم ��ا �أبطل به �سحره ��م ،و�أثبت به
الحج ��ة عليه ��م .و�إنّ اهلل بعث عي�سى  Qفي وق ��ت قد ظهرت فيه الزّمانات،
ّ
واحت ��اج النّا� ��س �إلى الط � ّ�ب ،ف�أتاهم من عند اهلل بما لم يكن عندهم مثله ،وبما

الحجة عليهم.
�أحي ��ى لهم الموت ��ى ،و�أبر�أ الأكمه والأبر�ص ب�إذن اهلل ،و�أثبت به ّ
و�أن اهلل بعث مح ّمداً  Pفي وقت كان الغالب على �أهل ع�صره الخطب والكالم
الحجة
ف�أتاهم من عند اهلل من مواعظه وحكمه ما �أبطل به قولهم ،و�أثبت به ّ
عليهم»(((.
خال�صةالدر�س

ميركلا نآرقلا زاجعإ

هناك عنا�صر ع ّدة لإعجاز القر�آن الكريم ،منها:
�أ ـ ف�صاح ��ة الق ��ر�آن وبالغت ��ه :من حيث �ألفاظه وتراكيبه و�أ�س ��لوبه ومالحظة
مقت�ضى الحال.
وقد �أق ّر بلغاء العرب ح ّتى الم�ش ��ركين منهم ب�إعجاز القر�آن المجيد ،كالوليد
بن المغيرة المخزومي وعتبة بن ربيعة ،والطفيل بن عمرو وغيرهم.
ب ـ �أ ّم ّي ��ة النب � ّ�ي ّ � :Pإن م ��ا ي�ؤ ّك ��د �إعج ��از الق ��ر�آن البالغ ��ي والف�ص ��احي
والم�ضموني؛ � ّأن هذا الكتاب العظيم ظهر على يد �إن�سان لم يعرف الدر�س
والتع ّلم خالل حياته �أبد ًا ،ولم يم�س ��ك قلم ًا وقرطا�س ًا ،وقد ن�ش�أ في محيط
بعيد عن الح�ضارة والثقافة.
ج ـ التنا�س ��ق وع ��دم االخت�ل�اف :حي ��ث � ّإن الق ��ر�آن الكري ��م وعل ��ى مدى ثالثة
وع�شرين عام ًا ـ م ّدة نزوله ـ لم يطر�أ على تنا�سقه وروحه � ّأي اختالف رغم
الظروف المتباينة والحاالت النف�س ّية والم�شاعر والأحا�سي�س المختلفة195 .

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .24
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بحوث في العقيدة اإلسالميّة

196

1ـ تح� � ّدث ح ��ول �إعج ��از الق ��ر�آن الكري ��م م ��ن جه ��ة الف�صاح ��ة
والبالغة (باخت�صار).
ّبي � Pإعجا َز القر�آن الكريم؟
2ـ كيف ن�ستفيد من �أم ّية الن ّ
3ـ تح� � ّدث ح ��ول التنا�سق وعدم االخت�ل�اف ،وكيف ّية داللته على
الإعجاز القر�آني.

الدرس الثالث والعشرون

ختم ال ّنب ّوة
ةّوبّنلا متخ

أهداف الدرس:
بالنبي مح ّمد.P
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل على ختم النب ّوة
ّ
�2 .2أن ي�ستذكر ال�س ّر في ختم النب ّوة.
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تمهيد:
ةّوبّنلا متخ

مخت�ص بمنطقة
من الوا�ض ��ح عند الم�سلمين قاطبة � ّأن ال ّدين الإ�سالمي غير
ّ
ال�س ��اعة ،وهذا
دون �أخرى وال بجماعة وقوم دون غيرهم ،وهو دين باقٍ �إلى قيام ّ
الموج ��ه لجميع النّا�س من خ�ل�ال �آيات كثيرة
ما ي�س ��تفاد م ��ن الخطاب القر�آني ّ
موجه
مث ��ل} :ﯠﯡ{ و}ﭴﭵ{((( و}ﮓﮔ{((( ،فه ��و خطاب ّ
لك ّل النّا�س وفي ك ّل زمان ومكان.
وكذل ��ك ال ّرواي ��ات كم ��ا في قول ال ّنب � ّ�ي « :Pح�ل�ال مح ّمد ح�ل�ال �إلى يوم
القيامة ،وحرامه حرام �إلى يوم القيامة»(((.
عالمي وخالد ،وه ��ذان الأمران يع ّدان من �ض ��رور ّيات ال ّدين
فالإ�س�ل�ام دي ��ن
ّ
ال�ض ��رور ّيات ال ّدينية ال تحت ��اج �إلى دليل ،وبمالحظة
�امي ومن المعلوم � ّأن ّ
الإ�س�ل ّ
خل ��ود الدي ��ن الإ�س�ل�امي ال يبق ��ى � ّأي احتم ��ال لبعث ��ة نبي �آخر ين�س ��خ ال�ش ��ريعة 199
ّ
نبي �آخر يقوم بمه ّمة تبليغ الإ�سالم ون�شره...
الإ�سالم ّية ،ولكن يبقى احتمال بعثة ّ
((( �سورة الأعراف ،الآيات� ،35-31-28-27-26 :سورة ي�س ،الآية.60 :
((( �سورة الأنعام ،الآية� ،90 :سورة يو�سف ،الآية� ،104 :سورة �ص ،الآية� ،87 :سورة التكوير ،الآية� ،27 :سورة القلم ،الآية.52 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني،ج� ،1ص -58ج� ،2ص.17

بنبي الإ�س�ل�ام ،Pح ّتى ال يبقى
وم ��ن هن ��ا يلزم علين ��ا البحث عن ختم النب� � ّوة ّ
مج ��ال لمثل هذا االحتم ��ال .وهذه الم�س� ��ألة و�إن كانت من ال�ض ��روريات الدينية
�أي�ض� � ًا ا ّلت ��ي ال تحتاج �إلى ا�س ��تدالل ،ولكن مع ذلك يمكن ا�س ��تفادتها من القر�آن
الكريم والروايات ال�شريفة.
آني
الدليل القر ّ
ّ
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قال تعالى} :ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯸ{(((.
ﯴﯵﯶﯷ ً
ّبي مح ّمد  Pولم ت ّدل على ختم
ف�إن قيلّ � :إن الآية د ّلت على ختم النّب ّوة بالن ّ

ّبي
ّبي ومعنى ال ّر�سول؛ ف� ّإن الن ّ
(ال ّر�سل) والجواب وا�ضح بعد ال ّت�أمل في معنى الن ّ
نبي ر�س ��و ًال ،فال وجود لر�سول لي�س
� ّ
نبي ولي�س ك ّل ّ
أعم من ال ّر�س ��ول ،فك ّل ر�س ��ول ّ
أخ�ص
نب ّي ًا ،وعليه فنفي النّب ّوة نفي لل ّر�سالة بطريق �أولى� ،إذ � ّإن نفي ال ّ
أعم نفي لل ّ
أعم) موجود في البيت ،فهذا يعني
دون العك�س .فعندما تقول مث ًال :ال �إن�سان (ال ّ
أخ�ص) وال المر�أة (�أخ� ّ��ص) ،و�إن قلت :ال امر�أة موجودة في
ال وج ��ود ال لرجل (� ّ
البي ��ت؛ ف� �� ّإن هذا ال يعني نفي وجود �إن�س ��ان� ،إذ قد يوجد في ال� � ّدار رجل .وعليه
نبي من بعده وال ر�سول.
النبي من بعده  Pنفي للر�سول �أي� ًضا فال ّ
فنفي ّ
بوة
األدلّة ال ّروائ ّية على ختم ال ّن ّ

بنبي الإ�سالم في المئات من ال ّروايات،
ورد ال ّت�صريح وال ّت�أكيد على ختم النّب ّوة ّ
ّبي ،P
 200منه ��ا حديث المنزلة((( ا ّلذي نقله ال�شّ ��يعة و�أهل ّ
ال�س ��نة متواتر ًا عن الن ّ
ّبي P
بحيث ال يبقى معه � ّأي �ش � ّ�ك في �ص ��دور م�ض ��مونه ،وذلك حين خ ��رج الن ّ
علي ،Qفقال له
ف ��ي غزوة تبوك وخلف عل ّي ًا  Qمكانه في المدينة ،فبكى ّ
((( �سورة الأحزاب ،الآية.40 :
((( �صحيح البخاري ،ج � ،3ص .58

ر�س ��ول اهلل �« :Pأم ��ا تر�ض ��ى �أن تكون من ��ي بمنزلة هارون من مو�س ��ى � ،اّإل �أنّه
نبي»(((.
لي�س بعدي ّ
نبي بعدي وال � ّأمة بعدكم»(((.
النبي �« :Pأ ّيها النّا�س ،ال ّ
وفي رواية �أخرى عن ّ
نبي بع ��دي ،وال �سنّة
وف ��ي حديث �آخ ��ر عنه � Pأنّه قال�« :أ ّيه ��ا النّا�س �إنّه ال ّ
بعد �سنّتي»(((.
ونق ��ل هذا المعن ��ى في �أكثر م ��ن خطبة من نه ��ج البالغة((( ،وف ��ي ال ّروايات
والأدعية وال ّزيارات الم�أثورة عن الأئ ّمة الأطهار .R
ةّوبّنلا متخ

ال ّ�سر يف ختم ال ّنب ّوة
� ّإن الحكمة في تع ّدد الأنبياء  Rوبعثتهم المتد ّرجة ـ كما ذكر �سابق ًا ـ هي� :أنّه
ال�سابقة ـ في �أقطار
ال يمكن لفرد واحد تبليغ ال ّر�سالة الإله ّية ون�شرها ـ في الأزمنة ّ
العالم كافّة ،وفي ك ّل الأمم وال�شّ ��عوب هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف� ّإن ات�ساع
العالقات وتعقيدها ،وحدوث ّ
الظواهر االجتماع ّية الجديدة ،يفر�ض و�ض ��ع قوانين
ال�سابقة .وكذلك ف� ّإن وقوع التحريف من قبل المغر�ضين �أو
جديدة �أو تغيير القوانين ّ
نبي �آخر.
الجاهلين ي�ستدعي ك ّل ذلك ت�صحيح ًا وتعدي ًال لل ّتعاليم الإله ّية من قبل ّ
نبي
ولكن لو توفّرت الظروف وال�ش ��روط لبقائها وا�س ��تمرارها فال ملزم لبعث ّ
�آخر ،وال�شروط هي:
النبي من تبليغ ر�سالته الإله ّية للعالم ك ّله ولو باال�ستعانة ب�أن�صاره
� -1أن يتمكن ّ
201
وخلفائه.
((( �صحيح البخاري ،ج� ،4ص - 209ج� ،5ص.129
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،1ص .15
((( م.ن ،ج � ،18ص .555
((( نهج البالغة ،الخطبة الأولى والخطبة  ،69و ،83و ،87و ،129و ،168و ،193و.230
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تلبي �أحكام �ش ��ريعته وتعاليمها وت�ش ��ريعاتها ك ّل احتياجات المجتمعات
� -2أن ّ
ال ّراهنة والم�س ��تقبل ّية ،ومت�ض� � ّمنة لجميع االحتياطات ال�ضرور ّية للم�سائل
الم�ستج ّدة والم�ستحدثة.
ال�ضامن ا ّلذي يكفل بقاءها و�صيانة كتابها من التحريف.
� -3أن يوجد ّ
فم ��ع توفّر ك ّل هذه ّ
ولكن
نبي �آخرّ ،
الظروف والعوامل فال مل ��زم حينئذ لبعثة ّ
مع ��ارف الب�ش ��ر العاد ّية وعلومهم ال يمكنها تحديد مثل ه ��ذه ّ
الظروف والعوامل،
نبي جديد بر�سالة مختلفة .ومعرف ُة ّ
الظرف والوقت المنا�سب
ا ّلتي تفر�ض �إر�سال ّ
منح�صر باهلل تعالى ،ف�إنّه ومن خالل علمه اللاّ متناهي المحيط بك ّل �شيء يمكنه
تحديد ال ّزمان ا ّلذي تتحقّق فيه هذه ّ
الظروف ،وهو ا ّلذي يمكنه الإعالم عن ختم
ال�سماو ّية .مع خاتم النّب ّيين .P
النّب ّوة ،كما فعل ذلك في �آخر كتبه ّ
تنبيه حول الهداية

� ّإن خت ��م ال ّنب� � ّوة ال يعن ��ي قطع عالقة الهداي ��ة ـ تمام ًا ـ بي ��ن اهلل والعباد ،ف� ّإن
اهلل تعال ��ى يفي� ��ض من العلوم الغيب ّي ��ة على بع�ض عباده ال�ص ��الحين متى ما ر�أى
الم�صلحة تقت�ضي ذلك ،و�إن لم يكن ذلك عن طريق وحي النّب ّوة ،ويعتقد ال�شّ يعة
ب� �� ّأن �أمثال هذه العلوم قد �أفا�ض ��ها اهلل على الأئ ّمة المع�ص ��ومين  ،Rا ّلذين
النبي  Pواحد ًا تلو الآخر.
خلفوا ّ
الجواب عن شبهة
202

ال�سر في ختم النّب ّوة:
ّ
تو�صلنا ـ م ّما �سبق ـ �إلى � ّأن ّ
ّ � -1إن نب � ّ�ي الإ�س�ل�ام ـ بمعونة �أن�ص ��اره وخلفائه ـ يمكنه �إي�ص ��ال ر�س ��الته �إلى
�أ�سماع جميع الب�شر في العالم.
ال�سماوي عن � ّأي تحريف .وقد قام ال ّدليل على
 -2التكفّل ب�صيانة الكتاب ّ
�صيانة القر�آن من ال ّتحريف ،وذلك؛ ال�ستحالة ال ّزيادة في القر�آن؛ ل ّأن

ةّوبّنلا متخ

الزيادة معناها �إمكان االتيان بمثله ،وهو باطل ب�سبب �إعجاز القر�آن
الكريم ،و�أي� ًضا قد تع ّهد تعالى بحفظ القر�آن في قوله تعالى} :ﮗ
ﮝ{((( ،وبعد ثبوت عدم �إمكان الزيادة
ﮘﮙﮚ ﮛﮜ َ
في القر�آن الكريم وكون هذه الآية من كالمه تعالى ،يثبت بهذه الآية
�صيانة القر�آن الكريم عن � ّأي تالعب �أو تغيير �أو حذف لأ ّن��ه ينافي
حفظه تعالى له.
ّ � -3إن ال�شّ ��ريعة الإ�س�ل�ام ّية يمكنها اال�س ��تجابة الحتياجات الب�ش ��ر ك ّلها ح ّتى
نهاية العالم.
�شبهة حول خلود الإ�سالم :كما � ّأن تعقيد العالقات والظواهر االجتماعية في
ال�سابقة عليها؛
ال�س ��ابقة اقت�ضى و�ض ��ع �أحكام جديدة� ،أو تغيير الأحكام ّ
الأزمنة ّ
نبي الإ�س�ل�ام،
نبي �آخر ،والأمر ظ� � ّل كذلك ح ّتى بعد ّ
لذل ��ك كان �س ��بب ًا في بع ��ث ّ
حيث حدثت متغ ّيرات بارزة �أ�ض ��حت معه ��ا العالقات والظواهر االجتماع ّية �أكثر
تعقيد ًا ،فكيف ال تقت�ضي هذه المتغ ّيرات �شريعة جديدة؟
والجواب هو� :إنّه ـ كما �أ�شرنا �إلى ذلك �سابق ًا ـ لي�س في مقدور الإن�سان العادي
تحديد المتغ ّيرات والتح ّوالت ا ّلتي تقت�ض ��ي تغ ّير ال ّت�شريعات الأ�سا�س ،وذلك لأنّنا
ال نحيط بعلل الأحكام وال ّت�شريعات ِ
وح ِ
كمها ،بل �إنّنا ـ ومن خالل الأد ّلة المبرهنة
ّبي  Pـ نكت�ش ��ف ع ��دم االحتياج لتغيير
عل ��ى خلود الإ�س�ل�ام ،وخت ��م النّب ّوة بالن ّ
الأحكام وال ّت�شريعات الإ�سالم ّية الأ�سا�س.
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�أج ��ل ،نح ��ن ال ننكر ظهور بع� ��ض التغييرات االجتماعية ،ا ّلتي تقت�ض ��ي و�ض ��ع
�أحكام جديدة ،ولكن قد جعلت في ال�شّ ريعة الإ�سالم ّية �أ�صول وقواعد عا ّمة تو�ضع
((( �سورة الحجر ،الآية .9 :تف�صيل الكالم حول �صيانة القر�آن من التحريف موكول �إلى مباحث علوم القر�آن.

على �أ�سا�س ��ها �أمثال هذه الأحكام وال ّت�شريعات الجزئ ّية ،حيث يمكن لذوي الخبرة
والمعرفة الدقيقة ب�أحكام ال�ش ��ريعة و�ض ��ع الأحكام الالزمة لمعالجتها وتطبيقها
على �أ�سا�سها.
خال�صةالدر�س
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

لكل الب�ش ��ر ول � ِّ
الدين الإ�س�ل�امي �ش ��امل عا ّم خالد ،فهو ِّ
�كل زمان ومكان،
ـ � ّإن ِّ
فالقر�آن لطالما خاطب جميع النا�س }ﯠﯡ{ ،والر�سول  Pيقول« :حالل
مح ّمد حالل �إلى يوم القيامة وحرام مح ّمد حرام �إلى يوم القيامة».
بالنبي :P
ـ من الأد ّلة على ختم النب ّوة
ّ
قر�آني� � ًا} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯸ{.
ﯴﯵﯶﯷ ً
علي �« :Qأما تر�ض ��ى �أن تكون منّي
روائ ّي ًا :قول ر�س ��ول اهلل  Pللإم ��ام ّ
نبي».
بمنزلة هارون من مو�سى � اّإل �أنّه لي�س بعدي ّ
بالنبي مح ّمد  Pهو تحقُّق �ش ��روط وظروف بقاء
ـ � ّإن ال�س� � ّر في ختم النب ّوة
ّ
وا�ستمرار ر�سالته وهي:
النبي مح ّمد Pمن تبليغ ر�سالته للعالم ك ّله ولو باال�ستعانة ب�أن�صاره
1ـ تم ُّكن ّ
وخلفائه.
النبي  Pت�ستجيب لتط ّور الزمن.
2 204ـ �شريعة ّ
3ـ �صيانة القر�آن الكريم ـ الكتاب المنزل على ر�سول اهلل Pـ من التحريف.
ـ	 ختم النب ّوة ال تعني قطع عالقة هداية اهلل تعالى لبع�ض عباده ،و�إن لم يكن
ذلك عن طريق وحي النب ّوة ،كما يعتقد ال�شيعة بالأئ ّمة المع�صومين.R

�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ �أذك ��ر بع�ض الآي ��ات وال ّروايات ا ّلتي ّ
تدل عل ��ى �شمول ّية ودوام
إ�سالمي.
ال ّدين ال
ّ
2ـ �أذكر �آية ورواية اّ
تدلن على ختم النّب ّوة.
3ـ تح ّدث (باخت�صار) عن ال�س ّر في ختم النّب ّوة.

ةّوبّنلا متخ
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الدرس الرابع والعشرون

اإلمامة

مامإلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يح ّدد الطالب مو�ضع الخالف الرئي�س بين ال�سنّة وال�شيعة
في م�س�ألة الخالفة.
�2 .2أن يع � ِّ�دد النتائ ��ج المترتب ��ة عل ��ى ر�أي ال�س� �نّة ف ��ي م�س� ��ألة
الخالفة.
�3 .3أن يتع ّرف �إلى معنى الإمامة.
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تمهيد:
مامإلا

ّبي  Pبعد هجرته من م ّكة �إلى المدينة ،ودفاع �أهل المدينة الم�ستميت
� ّإن الن ّ
عنه ،وعن الم�س ��لمين ا ّلذين هاجروا من م ّكة ـ وا ّلذين ُ�س� � ُّموا بـ (المهاجرين)،
بينما ُ�س� � ّمي �أهل المدينة بـ (الأن�صار) ـ و�ض ��ع دعائم و�أ�س�س المجتمع الإ�سالمي
النبي  Pملج�أ للمهاجرين والمحرومين ،ولمعالجة
وقام ب�إدارته .وكان م�س ��جد ّ
ق�ضاياهم وم�شاكلهم االقت�صادية والمعي�ش� � ّية� ،إ�ضافة �إلى كونه مو�ضع ًا للعبادة،
ومنطلق ًا لن�ش ��ر ال ّر�س ��الة الإله ّية وتعليم النّا�س وتربيتهم ،ومعالجة الخ�ص ��ومات
والم�س ��ائل الق�ض ��ائ ّية ،ومركز ًا لإ�ص ��دار الق ��رارات الع�س ��كر ّية ،وتزويد جبهات
الحرب بالع ّدة والعدد ،و�إ�سناد الجبهات ،ومعالجة �سائر الق�ضايا الحكوم ّية.
تتم على يد
وب�إيجاز كانت �إدارة �ش� ��ؤون النّا�س وق�ض ��اياهم ال ّدين ّية وال ّدنيو ّية ّ
ّبي 209 P
ال ّنب � ّ�ي  .Pوكان الم�س ��لمون يرون �أنف�س ��هم مك ّلفين ب�إطاع ��ة تعاليم الن ّ
و�أوامره؛ ل ّأن اهلل تعالى ـ �إ�ضافة لفر�ضه �إطاعة ال ّر�سول المطلقة عليهم(((  -كان
((( }ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ { �س ��ورة �آل عم ��ران :الآي ��ة  ،32وانظر �أي�ض� � ًا ال�س ��ور التالية:
الن�ساء ،12 :و ،14و 69و ،80والمائدة ،92 :والأنفال ،1 :و 20و ،46والتوبة ،71 :والنور ،54 ،51 :و ،56والأحزاب ،66 :و،71
والجن.23 :
والحجرات ،14 :والفتح ،16 :و ،17ومح ّمد ،32 :والمجادلة ،12 :والممتحنة ،12 :والتغابن،12 :
ّ
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قد �أ�ص ��در �أوامر م�ؤ ّكدة على وِالية الر�س ��ول  Pوقيادته للأ ّمة((( في خ�ص ��و�ص
ال�سيا�س ّية والق�ضائ ّية والع�سكر ّية.
الم�سائل والمجاالت ّ
ّبي � Pإ�ضافة لمن�صب النّب ّوة وال ّر�سالة ،ومن�صب تعليم
وبعبارة �أخرىّ � :إن الن ّ
الأحكام وتبيينها ،كان يملك من�صب ًا �إله ّي ًا �آخر ،هو قيادة الأ ّمة الإ�سالم ّية والوِالية
عليها ،وتتف ّرع منها منا�صب �أخرى ،كالق�ضاء والقيادة الع�سكر ّية وغيرهما .وكما
�امي ا�ش ��تمل على الوظائف وال ّتعاليم العباد ّي ��ة والأخالق ّية ،فهو
� ّأن ال ّدين الإ�س�ل ّ
ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية والحقوق ّية وغيرها .كما كان
كذلك ا�ش ��تمل على الأحكام ّ
نبي الإ�س�ل�ام مك ّلف ًا بوظائف ال ّتبليغ ومها ّم ال ّتعلي ��م وال ّتربية ،وكذلك كان مك ّلف ًا
ّ
ـ م ��ن قب ��ل اهلل ـ بمه ّمة تنفيذ الأحكام وال ّت�ش ��ريعات الإله ّي ��ة وتطبيقها وكان بيده
زمام ك ّل المها ّم والمنا�صب الحكوم ّية.
البديهي � ّأن ال ّدين ا ّلذي ي ّدعي قيادة الب�ش ��ر ّية ك ّله ��ا ح ّتى نهاية العالم،
وم ��ن
ّ
ال يمكنه عدم االهتمام بهذه الم�س ��ائل والق�ض ��ايا ،وال يمكن للمجتمع القائم على
ال�سيا�س ّية والحكوم ّية،
�أ�س ��ا�س هذا ال ّدين �أن يفتقد مثل هذه المها ّم والمنا�ص ��ب ّ
هذه المنا�صب والم�س�ؤول ّيات ا ّلتي ي�شملها جميع ًا عنوان (الإمامة) .ولكن الحديث
هو ع ّمن يقوم بهذه المه ّمة بعد وفاة الر�سول؟ ومن ا ّلذي يع ّين مثل هذا ال�شّ خ�ص
في هذا المن�صب؟
ين�صب ال ّنب � ّ�ي� ،أم �أنّ النّا�س هم
ين�صب الإمام كما ّ
فه ��ل اهلل تعال ��ى ه ��و ا ّلذي ّ
ا ّلذي ��ن ينتخب ��ون الإمام؟ يعني هل م�شروع ّية الإمام ف ��ي من�صبه م�ستم ّدة من
 210اهلل بالتّعيين �أو من النّا�س باالنتخاب؟
((( }ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ � {..س ��ورة المائدة ،48 :وانظر �أي�ض� � ًا ال�سور التالية � :آل عمران ،152 :والن�ساء ،42 :و ،59و ،65و،105

والحج ،67 :والأحزاب ،36 ،6 :والمجادلة ،89 :والح�شر.7 :

اإلمامة بين الس ّنة والشيعة

نتائج رأي الس ّنة

مامإلا

ال�س� �نّة .فال�شّ ��يعة
وهذه هي النّقطة ال ّرئي�س ��ة في الخالف بين ال�شّ ��يعة و�أهل ّ
ين�صب فيه الأفراد ال�صالحون لذلك
إلهي ،ال ب َّد و�أن ّ
تعتقد ب� ّأن الإمامة من�ص ��ب � ّ
م ��ن قب ��ل اهلل تعالى ،وقد ق ��ام اهلل تعالى بهذا ال ّتعيين بوا�س ��طة نب ّيه  ،Pحيث
أحد
ع ّين �أمير الم�ؤمنين عل ّي ًا  Qخليفة له من بعده مبا�ش ��رة ،وع ّين من بعده � َ
ع�شر �إمام ًا من �أوالده خلفاء من بعده.
ال�س� �نّة يعتقدون ب� ّأن الإمامة الإله ّية ـ كالنّب ّوة وال ّر�س ��الة ـ قد انتهت
ولكن �أهل ّ
بوف ��اة ال ّنب � ّ�ي  Pوقد �أوكل للنّا�س مه ّمة تعيين الإمام من بعده ،بل �ص� � ّرح بع�ض
ال�سنّة� ،أنّه لو �سيطر �أحد بق ّوة ال�سالح على النّا�س و�أم�سك بزمام
كبار علماء �أهل ّ
�أمورهم ،فتجب على الآخرين �إطاعته(((.

وم ��ن الوا�ض ��ح � ّأن مثل ه ��ذه الآراء تفتح الأب ��واب �أمام الجباب ��رة ّ
والطواغيت
و�ص ��ل �إلى مطامعهم وم�آربهم ،وتو ّف ��ر عوامل ال ّتم ّزق واالنحطاط
والمحتالين لل ّت ّ
ال�س� �نّة باعتقادهم �شرع ّية الإمامة
وال ّتخ ّلف بين الم�س ��لمين .وفي الواقع � ّإن �أهل ّ
ال�سيا�سة.
إلهي قد و�ضعوا الحجر الأ�سا�س لفكرة عزل ال ّدين عن ّ
بدون التعيين ال ّ
وباعتق ��اد ال�شّ ��يعة � ّأن هذا الأمر ه ��و المنعطف الخطير لالنحراف عن الم�س ��ير
وال�ص ��حيح ،وعن عب ��ادة اهلل ف ��ي جميع الجوان ��ب والأبعاد
�امي الأ�ص ��يل ّ
الإ�س�ل ّ
الحيات ّي ��ة ،وكذلك كان منطلق ًا للكثير من االنحراف ��ات الأخرى ا ّلتي ظهرت بين 211
الم�سلمين من حين وفاة الر�سول .P

((( الأحكام ال�سلطان ّية� ،أبو يعلى ،وترجمة (ال�سواد الأعظم) لأبي القا�سم ال�سمرقندي� ،ص .42-40

وجوب البحث
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من هنا ،كان من الواجب على ك ّل م�سلم البحث في هذا المو�ضوع بك ّل اهتمام ،وبعيد ًا
عن ك ّل تقليد وع�ص ��ب ّية((( و�أن يحاول جهده في اكت�شاف المذهب الحقّ وال ّدفاع عنه،
وال�ص ��را َع والتّناح َر ،م ّما ُيم ّهد ّ
الطريق
و�أن يتج ّنب �أ ْت َبا ُع المذاهب المختلفة التفرق َة ّ
و ُيوفّر ّ
الظروف المالئمة لأعداء الإ�سالم لتحقيق �أطماعهم والو�صول لم�آربهم.
تو�سع من �شقّة الخالف بين �صفوف
ويلزم ع��دم ممار�سة الأع�م��ال ا ّلتي ّ
الم�سلمين ،فيتزعزع بها تالحمهم وق ّوتهم تجاه الكفّار ،بحيث ال تعود مفا�سده
و�أ��ض��راره الخطيرة � اّإل على جميع الم�سلمين ،وال ت ��ؤ ّدي � اّإل �إل��ى �ضعف الأ ّمة
الإ�سالم ّية ،ولكن الحفاظ على الوحدة وال ّتالحم بين الم�سلمين ينبغي �أن ال يكون
المو�ضوعي وبذل الجهود المخل�صة ،في �سبيل ال ّتعرف
عائق ًا ومانع ًا من البحث
ّ
الحق ،وتوفير ّ
ال�صالحة لدرا�سة م�سائل
على المذهب ّ
الظروف المالئمة والأجواء ّ
الإمامة ومعالجتها دون �إثارة الع�صب ّيات ،هذه الم�سائل ا ّلتي يكون لمعالجتها
ال�صحيحة دورها الفاعل في م�صير الم�سلمين و�سعادتهم في ال ّدنيا والآخرة.
ّ
مفهوم اإلمامة
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الإمامة في ال ّلغة :هي ال ِّرئا�سة وك ّل من يت�ص ّدى لرئا�سة جماعة ُي�س ّمى (الإمام)،
�سواء كان في طريق الحقّ �أم الباطل ،وقد �أطلق م�صطلح (�أئ ّمة الكفر)((( في القر�آن
الكريم على ر�ؤ�ساء الكفّار ،و�أطلق على من يقتدي به الم�ص ّلون (�إمام الجماعة).
((( وم ��ن الجدي ��ر بالذكر �أن العلماء الكبار كتبوا في هذا المجال الكثير من الكتب والدرا�س ��ات وبمختلف اللغات ،وب�أ�س ��اليب
عديدة ،ومهدوا طريق الحقّ للباحثين عن الحقيقة ،نذكر نماذج منها �أمثال :كتاب عبقات الأنوار ،والغدير ،ودالئل ال�صدق،
وغاية المرام و�إثبات الهداة ،ونحث من لم ت�س ��مح له الظروف بالتحقيق والتو�س ��ع على مطالعة كتاب (المراجعات) ،وهو
مجموعة من الر�سائل بين عالمين من علماء ال�شيعة و�أهل ال�سنّة ،وكتاب (�أ�صل ال�شيعة و�أ�صولها).
((( }ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{
�سورة التوبة :الآية .12

رواية عبد العزيز بن مسلم عن اإلمام ال ّرضا

(((Q

«ي ��ا عب ��د العزيز جهل القوم وخدعوا عن �أديانه ��م� ،إنّ اهلل تبارك وتعالى لم
((( عيون �أخبار الر�ضا ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.216

مامإلا

والإمامة في م�صطلح علم الكالم عبارة عن :ال ِّرئا�سة العا ّمة ال�شّ املة على
ال ّأمة الإ�سالم ّية وقيادتها في جميع الأبعاد والمجاالت ال ّدين ّية وال ّدنيو ّية.
و�إ ّن�م��ا ورد ذك��ر كلمة (ال ّدنيو ّية) لأج��ل ال ّت�أكيد على �سعة ميدان الإمامة
ومجالها ،و� اّإل ف� ّإن تدبير الق�ضايا ال ّدنيو ّية للأ ّمة الإ�سالم ّية و�إدارتها يع ُّد جز ًء
إ�سالمي .وه��ذه ال ّرئا�سة والقيادة ـ في ر�أي ال�شّ يعة ـ �إنّما تكون
من ال ّدين ال
ّ
�شرع ّية فيما لو كانت من قبل اهلل تعالى ،وال يكت�سب � ّأي �شخ�ص مثل هذا المقام
�أ�صالة (ال نيابة) � اّإل �إذا كان مع�صوم ًا عن الخط�أ في بيان الأحكام والمعارف
الإ�سالم ّية ،ومن ّزه ًا من ال ّذنوب والمعا�صي .وفي الواقع � ّإن الإم��ام المع�صوم
ّبي � Pسوى النّب ّوة وال ّر�سالة ،وكما � ّأن �أحاديث
يمتلك ك ّل منا�صب ووظائف الن ّ
حجة في بيان الحقائق وال ّت�شريعات والأحكام والمعارف الإ�سالم ّية ،وتجب
ّبي ّ
الن ّ
�إطاعة �أوامره و�أحكامه في مختلف الق�ضايا الحكوم ّية ،كذلك الأمر في الإمام
المع�صوم.Q
ال�س� �نّة في مو�ض ��وع الإمامة في
ومن هنا يتب ّين � ّأن اختالف ال�شّ ��يعة عن �أهل ّ
ثالث م�سائل:
� -1إنّه ال ُب ّد من ن�صب الإمام وتعيينه من قبل اهلل تعالى.
� -2إ ّن ��ه ال ُب� � ّد و�أن يملك الإمام العلم الموهوب له من اهلل ،و�أن يكون م�ص ��ان ًا
عن الخط�أ.
� -3إنّه ال ُب ّد و�أن يكون مع�صوم ًا من المع�صية.

213

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

يقب� ��ض نب ّي ��ه  Pح ّت ��ى �أكم ��ل له الدي ��ن ،و�أنزل علي ��ه القر�آن في ��ه تف�صيل كل
�شيء ،ب ّين فيه الحالل والحرام والحدود والأحكام.
وجميع ما يحتاج �إليه ك ّملاً فقال ع َّز وج َّل}:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{(((.
حجة الوداع وهي �آخر عمره } :Pﭻﭼﭽﭾ{(((.
و�أنزل في ّ
و�أم ��ر الإمام ��ة م ��ن تم ��ام الدين ،ول ��م يم�ض  Pح ّت ��ى ب ّين لأ ّمت ��ه معالم
دينه ��م ،و�أو�ض ��ح لهم �سبيلهم ،وتركهم عل ��ى ق�صد الحقّ  ،و�أقام لهم عل ّياً Q
علم� �اً و�إمام� �اً ،وم ��ا ترك �شيئ� �اً تحتاج �إليه ال ّأم ��ة � اّإل ب ّينه ،فمن زع ��م �أنّ اهلل ع َّز
وج َّل لم يكمل دينه فقد ر ّد كتاب اهلل ع َّز وج َّل».
خال�صةالدر�س

ـ	� ّإن النب � ّ�ي  Pوبالإ�ض ��افة �إلى من�ص ��ب النب ّوة والر�س ��الة وتعليم الأحكام
وتبليغها ،كان يملك من�صب ًا تنفيذ ّي ًا وهو الإمامة والقيادة للأ ّمة الإ�سالم ّية
وا ّلتي يتف ّرع منها منا�صب �أخرى كالق�ضاء والقيادة الع�سكر ّية وغيرهما.
ـ	 نقطة الخالف الرئي�س ��ة بين ال�س� �نّة وال�ش ��يعةّ � ،أن من�ص ��ب الإمامة ـ عند
إلهي بوا�س ��طة نب ّيه P
إلهي موقوف على التعيين ال ّ
ال�ش ��يعة هو من�ص ��ب � ّ
وقد ع ّين � Pأمير الم�ؤمنين عل ّي ًا Qخليفة له ّثم� ،أبناءه من بعده �أحد
ع�ش ��ر �إمام ًا� .أ ّما �أهل ال�س� �نّة فيعتقدون � ّأن الإمامة الإله ّية قد انتهت بوفاة
النبي  Pوقد �أوكل للنا�س مه ّمة تعيين الإمام من بعده.
ّ
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ـ الإمامة لغ ًة :الرئا�سة ،وك ّل من يت�ص ّدى لرئا�سة جماعة ُي�س ّمى �إمام ًا� ،سواء
الحق �أم الباطل.
كان في طريق ّ
((( �سورة الأنعام ،الآية.38 :
((( �سورة المائدة :الآية.67 :

وفي ا�صطالح علم الكالم :الرئا�س ��ة العا ّمة ال�ش ��املة على الأ ّمة الإ�س�ل�امية
وقيادتها في جميع الأبعاد الدين ّية والدنيو ّية.
واالختالف بين ال�شيعة وال�سنّة في مو�ضوع الإمامة في ثالث م�سائل:
النبي.
1ـ ال ب ّد من تعيين الإمام من اهلل تعالى بوا�سطة ّ
2ـ ال ّب ��د �أن يملك الإمام العلم الموهوب من اهلل �س ��بحانه ،و�أن يكون م�ص ��ان ًا
عن الخط�أ.
3ـ ال ب ّد � ّأن يكون مع�صوم ًا عن المع�صية.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
مامإلا

1ـ تح� � ّدث ح ��ول المن�صب ا ّل ��ذي كان اّ
يتوله ال ّنب � ّ�ي � Pإ�ضاف ًة
�إلى النّب ّوة وال ّر�سالة.
2ـ ا�ستعر�ض ـ باخت�صار ـ مفهوم الإمامة لغ ًة وا�صطالحاً.
وال�سنّة حول
3ـ م ��ا ه ��ي نقطة الخ�ل�اف الرئي�سة بي ��ن ال�شيع ��ة ّ
الإمامة؟
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الدرس الخامس والعشرون

الحاجة لوجود اإلمام
امإلا دوجول ةجاحلا

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب �ضرورة وجود الإمام.
�2 .2أن يتب ّين خ�صائ�ص الإمام.
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تمهيد:

بع�ض من
بن ��اء على ما تق� � ّدم في الدر�س ال�س ��ابق ،ال يبقى مجال لم ��ا توه ّمه ٌ
علي � Qأو �أبي
� ّأن �أ�س ��ا�س الخالف بين ال�شيعة و�أهل ال�س� �نّة يدور حول �إمامة ّ
بكر؟
النبي P؟
�أو � ّأن الخالف ينح�صر في كيف ّية تو ّلي من�صب الإمامة والخالفة بعد ّ
تتم بوا�سطة التعيين� ،أو باختيار النا�س� ،أو من
وهل � ّأن �شرع ّية تو ّلي هذا المن�صب ّ
خالل ال�شورى مث ًال؟
وذل ��ك ل ّأن الم�ش ��كلة والخ�ل�اف الأ�س ��ا�س ،ال يكمن فيما ذكر و�إن ح�ص ��ل فيه
النبي  ،Pوهل
اختالف بل االختالف في �أ�سا�سه يدور حول حقيقة الإمامة بعد ّ
إلهي كمن�ص ��ب النب ّوة ـ خال الوحي ـ فتكون الإمامة ا�ستمرار ًا
� ّأن الإمامة من�ص � ٌ�ب � ٌ
219
ّ
النبي ووظيفته
لخط النب ّوة في ك ّل مجاالتها ،فيكون دور الإمام ووظيفته عين دور ّ
ـ كما يقول ال�ش ��يعة ـ؟ �أو � ّأن الإمامة هي مج ّرد من�ص ��ب دنيوي ينح�ص ��ر دوره في
�إدارة �ش�ؤون النا�س الحيات ّية ،و�سيا�ستهم الدنيو ّية ـ كما يقول ال�سنّة؟
ويتف ّرع على هذا االختالف ،اختالفات �أخرى:
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منها :ما هي ال�ش ��رائط ،والموا�صفات ا ّلتي يجب �أن يتح ّلى بها من يتو ّلى هذا
خا�ص ًا �أم ال؟
المن�صب؟ وهل ي�شترط فيه �أن يحمل علم ًا ّ
وهل ي�شترط �أن يكون مع�صوم ًا عن المع�صية والخط�أ �أم ال؟
وهل � ّأن معرفة ال�ش ��خ�ص الم�ؤه ّل لهذا المن�ص ��ب ممكنة لعا ّم ��ة النا�س؟ �أو � ّأن
معرفته منح�صرة باهلل تعالى ،وبالتالي يحتاج �إلى بيان وتن�صيب من اهلل تعالى؟
�إذ ًا فالخالف لي�س حول ال�شخ�ص بقدر ما هو خالف حول المفاهيم والمبادئ
وال�شروط المتع ّلقة بالإمامة والإمام.
وبالإجابة هذه الت�س� �ا�ؤالت ي ّت�ض ��ح لماذا ُطرحت الإمامة عند ال�ش ��يعة ك�أ�صل
عقائدي ،ولم تُطرح عندهم كفرع فقهي ،كما هو الحال عند ال�سنّة.
والإجابة على هذه الت�سا�ؤالت تت�ضح بمالحظة ما ي�أتي من عناوين...
ضرورة وجود اإلمام

الكالم في �ضرورة وجود الإمام يتحقّق ببيان �أمرين:
 -1ذكرن ��ا فيم ��ا �س ��بق � ّأن تحقيق الهدف من خلق الإن�س ��ان مرتب ��ط بهدايته
بوا�س ��طة الوحي ،وقد اقت�ض ��ت الحكمة الإله ّية بعث ��ة �أنبياء  Rيع ّلمون
ال�س ��عادة في ال ّدني ��ا والآخ ��رة وهدايتهم ّ
للطري ��ق القويم،
الب�ش ��ر طري ��ق ّ
الحق الم�ستقيم ،وكذلك تربية الأ�ش ��خا�ص الم� ّؤهلين و�إي�صالهم
و�ص ��راط ّ
لآخر مرحلة كمال ّية يمكنهم الو�ص ��ول �إليها ،وكذلك القيام بتنفيذ الأحكام
وال ّت�ش ��ريعات االجتماع ّي ��ة ال ّدين ّي ��ة فيما ل ��و توفّرت ّ
الظ ��روف االجتماعية
المنا�سبة لذلك.
 -2تق� � ّدم � ّأن ال ّدي ��ن الإ�س�ل�امي دي ��ن عالم � ّ�ي وخال ��د ،ال ُين�س ��خ وال ي�أتي بعد
نبي �آخ ��ر ،وال يتوافق ختم النّب ّوة م ��ع الحكمة من بعثة
نب � ّ�ي الإ�س�ل�ام ّ P
الأنبياء  � ،Rاّإل �إذا كانت ال�شّ ��ريعة ال�سماو ّية الأخيرة م�ستجيبة لجميع

امإلا دوجول ةجاحلا

االحتياجات الب�ش ��ر ّية� ،إ�ض ��افة �إلى �ض ��مان بقائها ح ّتى نهاية العالم .وقد
وال�ضمان ،فقد تع ّهد اهلل تعالى بحفظ
توفّر القر�آن الكريم على هذا ال ّتكفّل ّ
هذا الكتاب العزيز من ك ّل تغيير وتحريف � ،اّإل �أنّه ال يت�أتّى ا�س ��تفادة جميع
الأحكام وال ّتعاليم الإ�سالم ّية من ظواهر الآيات الكريمة.
مث ًال ،ال يمكن ال ّتع ُّرف من القر�آن الكريم على عدد ركعات ال�ص�ل�اة ،وطريقة
�أدائه ��ا ،والكثير من الأحكام وتف�ص ��يالتها المرتبطة به ��ا .ولي�س القر�آن الكريم
في مقام بيان تفا�ص ��يل الأحكام وال ّت�ش ��ريعات ،بل و�ض ��ع مه ّمة بيانها على عاتق
ال ّنب � ّ�ي ،(((Pمن خ�ل�ال العلم ا ّلذي وهبه اهلل تعالى ل ��ه (غير الوحي القر�آني)
ّبي  Pواعتبارها كم�ص ��در من الم�صادر الأ�صيلة
ومن هنا تثبت حج ّية �س� �نّة الن ّ
لمعرفة الإ�سالم.
� اّإل � ّأن ّ
ّبي  Pفي بداية الدعوة ،و�س ��نوات
الظروف ّ
ال�ص ��عبة ا ّلتي عا�ش ��ها الن ّ
الح�ص ��ار في �ش ��عب �أبي طالبّ ،ثم ع�ش ��رة �أعوام من القتال مع �أعداء الإ�سالم،
لم ت�س ��مح له ببيان جميع الأحكام وال ّت�ش ��ريعات الإ�س�ل�ام ّية للنّا� ��س كافّة .وح ّتى
ما تع ّلمه الأ�ص ��حاب ،ال يوجد ما ي�ض ��من الحفاظ عليه ،فق ��د اختلف في طريقة
و�ض ��وئه  ،Pبال ّرغم من �أنّها كانت بمر�أى من الم�س ��لمين ل�سنوات طويلة .ف�إذا
كانت �أحكام هذا العمل مع ّر�ض ��ة لالختالف ـ وهو عمل يحتاجه جميع الم�سلمين
ويمار�سونه يوم ّي ًا ،مع عدم وجود دوافع لل ّتحريف وال ّتغيير العمدي فيه ـ ف� ّإن خطر
الخط�أ واال�ش ��تباه في النّقل ،وال ّتحريفات المتع ّمدة �أ�ش ّد و�أكثر في مجال الأحكام
وخا�صة تلك الأحكام وال ّت�شريعات ا ّلتي ت�صطدم مع �أهواء بع�ض الأفراد،
الدقيقةّ ،
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و�أطماع بع�ض الجماعات وم�صالحهم(((.
(((}ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{

�سورة البقرة :الآية  ،151وانظر �أي� ًضا ال�سور التالية� :آل عمران ،461 :والجمعة ،2 :والنحل ،44 :و ،46والأحزاب ،12 :والح�شر.7 :
الو�ضاعين للأحاديث ،ون�سب لبع�ضهم �أنه و�ضع ما يناهز
((( ذكر العالمة الأميني { في كتابه الغدير �أ�سماء �سبعمئة من ّ
مئة �ألف حديث ،يراجع الغدير ،ج� ،5ص  ،802وما بعدها.

األدلّة العقلية على عصمة اإلمام وعلمه
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وم ��ن خالل هذه المالحظات ي ّت�ض ��ح �أنّه يمكن طرح ال ّدين الإ�س�ل�امي كدين
كامل و�شامل ي�س ��تجيب لك ّل االحتياجات ولجميع الب�شر ،ح ّتى نهاية العالم ،فيما
ال�ضرور ّية للأ ّمة في داخل ال ّدين نف�سه،
لو افتر�ض وجود طريق لتوفير الم�صالح ّ
تلك الم�ص ��الح ا ّلتي يمكن �أن تتع ّر�ض لل ّتهديد وال ّتدمير مع وفاة الر�سول  Pوال
يتم ّث ��ل ه ��ذا ّ
ال�ص ��الح لل ّر�س ��ول  ،Pهذا الخليفة
الطريق � اّإل في تعيين الخليفة ّ
ا ّل ��ذي يملك العلم الموهوب من اهلل ،ل ُي ْمكنه بي ��ان الحقائق ال ّدين ّية بك ّل �أبعادها
وخ�صو�ص� � ّياتها ،ويتم ّتع بملكة الع�صمة ،ح ّتى ال يخ�ضع لت�أثير ال ّدوافع النف�سان ّية
وال�شّ ��يطان ّية ،وح ّتى ال يرتكب ال ّتحريف العمدي في ال ّدين ،وكذلك يمكنه القيام
ّبي� ،س ّيما مع الأفراد الم� ّؤهلين ،ولإي�صالهم
بال ّدور ال ّتربوي ا ّلذي كان يمار�سه الن ّ
�إل ��ى �أرفع درجات الكمال .وكذلك ـ حين تتوفّر ّ
الظ ��روف االجتماع ّية المالئمة ـ
يت�ص� � ّدى للحكومة وتدبير الأمور العا ّمة في الأ ّمة الإ�سالم ّية ،وتنفيذ ال ّت�شريعات
الحق والعدالة في العالم.
االجتماعية الإ�سالم ّية ،وتطبيقها ون�شر ّ
والحا�ص ��لّ � :إن خت ��م ال ّنب� � ّوة �إنّما يكون موافق ًا للحكم ��ة الإله ّية فيما لو اقترن
نبي الإ�سالم P
بتعيين الإمام المع�ص ��وم ،هذا الإمام ا ّلذي يمتلك خ�ص ��ائ�ص ّ
ك ّلها عدا النّب ّوة وال ّر�سالة.
وبذلك تثبت �ضرورة وجود الإمام ،وكذلك �ضرورة توفّره على العلم الموهوب
 222من اهلل ،ومقام الع�صمة ،ولزوم تعيينه ون�صبه من قبل اهلل ،تعالى لأنّه ع َّز وج َّل
وح ��ده ا ّلذي يعرف ال�شّ ��خ�ص الذي �أُفي�ض عليه هذا العلم والع�ص ��مة ،وهو ا ّلذي
الحق في درجة �أدنى
حق الوالية على عباده �أ�ص ��الة ،ويمكنه منح مثل هذا ّ
يمل ��ك ّ
لأفراد يتم ّتعون ب�شروط مع ّينة.
ال�ص ��فات الكمال ّية،
ّبي وغيرها من ّ
ف� ��إذ ًا ،كما َح َك َم العقل بلزوم ع�ص ��مة الن ّ

ال�ص ��فات
ّبي ،عدا ّ
يحكم �أي�ض� � ًا ب�ض ��رورتها ل ��ك ّل من يتو ّل ��ى وظائ ��ف و�أدوار الن ّ
للنبي دون غيره ولو
ّ
كنبي وذلك كالوحي ا ّلذي ثبت �أ ّن ��ه ال يكون �إال ّ
المخت�ص ��ة به ّ
كانوا �أ�صحاب ع�صمة.
عثرات الخلفاء عند الس ّنة
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وم ّما يلزم الت�أكيد عليهّ � ،أن غير ال�ش ��يعة ال يقولون بمثل هذه الخ�صائ�ص ل ّأي
ّبي  ،Pوال
خليف ��ة م ��ن الخلفاء ،فال ي ّدعون ن�ص ��به وتعيينه من اهلل تعال ��ى والن ّ
توفّر الخلفاء على العلم الموهوب من اهلل ،وال ملكة الع�صمة.
بل �إنّهم نقلوا في كتبهم المعتبرة عثراتهم وا�شتباهاتهم وعجزهم عن الإجابة
على �أ�سئلة النّا�س ال ّدين ّية� .أ ّما عثرات وخلفاء بني �أم ّية وبني الع ّبا�س ،فهي �أو�ضح
م ��ن �أن تذك ��ر ،ويعرفه ��ا ك ّل من له �أدنى ّ
اطالع على تاريخ الم�س ��لمين .وال�شّ ��يعة
وحدهم ا ّلذين يعتقدون بوجود ال�شّ ��روط ال ّثالثة في الأئ ّمة االثني ع�ش ��ر من بعد
النب � ّ�ي  .Pويثب ��ت م ّما ذكرنا �ص � ّ�حة اعتقادهم في م�س� ��ألة الإمامة ،وال يحتاج
�ستتم الإ�شارة في ال ّدر�س القادم �إلى
المو�س ��عة
والمف�صلة ،ومع ذلك ّ
ّ
ذلك للأد ّلة ّ
وال�سنّة.
بع�ض الأد ّلة المقتب�سة من الكتاب ّ
اإلمامة منزلة األنبياء R

ورد ع ��ن الإمام ال ّر�ض ��ا  Qفي مقطع من رواي ��ة عبد العزيز عنه :Q
«�إنّ الإمام ��ة ه ��ي منزل ��ة الأنبي ��اء  Rو�إرث الأو�صي ��اء� ،إنّ الإمام ��ة خالف ��ة
اهلل ع� � َّز وج� � َّل ،وخالف ��ة الر�س ��ول ومق ��ام �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن ،ومي ��راث الح�س ��ن 223
والح�سي ��ن � ،Rإنّ الإمام ��ة زمام الدين ،ونظام الم�سلمي ��ن ،و�صالح الدنيا،
ال�سام ��ي ،بالإمام
وع� � ّز الم�ؤمني ��ن� ،إنّ الإمام ��ة �أُ� � ّ�س الإ�س�ل�ام النّام ��ي ،وفرع ��ه ّ
وال�صدقات،
وال�صيام والح� � ّج ،والجهاد ،وتوفير الفيءّ ،
تم ��ام ال�صالة ،والزكاةّ ،
و�إم�ض ��اء الح ��دود والأحكام ،ومنع ال ُثغ ��ور والأطراف .الإم ��ام ُيح ّل حالل اهلل،

ويذب عن دي ��ن اهلل ويدعو �إلى �سبيل ر ّبه
ويح� � ّرم ح ��رام اهلل ،ويقيم حدود اهللّ ،
والحج ��ة البالغ ��ة .الإم ��ام كال�شّ م� ��س ّ
الطالعة
بالحكم ��ة والموعظ ��ة الح�سن ��ة،
ّ
للعال ��م وه ��ي بالأفق بحي ��ث ال تنالها الأي ��دي والأب�صار .الإمام الب ��در المنير،
ِ
والبيد
ال�ساط ��ع ،والنّجم الهادي في غياه ��ب ال ّدجى،
وال�س ��راج الزّاه ��ر والنّور ّ
ّ
ِ ((( .
ولجج البحار»
القفارِِ ،
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

خال�صة الدر�س

نُثبت �ضرورة وجود الإمام بالبيان التالي:
�أ ـ الأنبي ��اء� Qأُر�س ��لوا لهداي ��ة النا� ��س وتربيتهم وللقيام بتنفي ��ذ الأحكام
والت�شريعات �إذا توفّرت الظروف.
ب ـ النب � ّ�ي مح ّم ��د ُ Pبعث لهذه الأه ��داف وتم ّيز ب� ّأن ر�س ��الته عالم ّية عا ّمة
نبي بعد نب ّينا كما ب ّينت الآيات والروايات.
خالدة خاتمة ،ال تُن�سخ ،وال ّ
فال ب ّد �إذ ًا من وجود �إمام يحمل موا�ص ��فات ي�س ��تطيع من خاللها تكميل مه ّمة
الر�سول .P
ـ	 ختم النب ّوة �إ ّنم ��ا يكون موافق ًا للحكمة الإله ّية فيما لو اقترن بتعيين الإمام
نبي الإ�س�ل�ام ما عدا
المع�ص ��وم ،هذا الإمام ينبغي �أن يمتلك خ�ص ��ائ�ص ّ
النب ّوة والر�سالة.
النبي مختار ًا
 224ـ	 ينبغ ��ي �أن يكون الإمام بتعيين اهلل تعال ��ى واختياره ،كما كان ّ
منه �سبحانه ،وكذلك ينبغي �أن يتوفّر على العلم الموهوب من اهلل والع�صمة
عن الخط�أ والذنب.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .203 -198

ـ	 ال�س� �نّة ال يعتبرون في �إمامهم ما تقوله ال�شيعة ،ولذلك نرى �أنّهم نقلوا في
كتبهم عثرات الخلفاء.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

امإلا دوجول ةجاحلا

1ـ لماذا يعتبر ال�شّ يعة الإمامة �أ�ص ً
ال عقائد ّياً؟
2ـ ب ّين فكرة �ضرورة وجود الإمام.
3ـ متى يكون ختم النّب ّوة موافقاً للحكمة الإله ّية؟
4ـ اذكر الدليل العقلي على لزوم ع�صمة الإمام.
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الدرس السادس والعشرون

تعيين اإلمام
امإلا نييعت

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل على والية �أمير الم�ؤمنين.Q
�2 .2أن ي�ستذكر الدليل على �إمامة الأئ ّمة الإثني ع�شر.R
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تمهيد:
امإلا نييعت

ال�سابق � ّأن ختم النّب ّوة بدون ن�صب الإمام المع�صوم وتعيينه
تق ّدم في ال ّدر�س ّ
�امي العالمي ال�ش ��امل والخالد
مخال ��ف للحكمة الإله ّية ،و� ّأن �إكمال ال ّدين الإ�س�ل ّ
ّبي � Pأ ّما في هذا الدر�س ف�سنتناول
مرتبط بتعيين الخلفاء ّ
ال�صالحين بعد الن ّ
الآيات القر�آن ّية والروايات الدا ّلة على هذا الأمر.
الدليل القرآني والروائي

ويمكن ا�س ��تفادة هذه الفكرة من الآيات القر�آن ّي ��ة الكريمة وال ّروايات الكثيرة
ال�سنّة في تف�سير هذه الآيات.
ا ّلتي نقلها ال�شّ يعة و�أهل ّ
 -1منها قوله تعالى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ{(((.
229
حجة الوداع� ،أي قبل وفاة
المف�سرون جميع ًا على نزول هذه الآية في ّ
وقد اتّفق ّ
ال�ض ��رر
ال ّر�س ��ول  Pبع ّدة �أ�ش ��هر ،وبعد �أن ت�ش ��ير الآية لي�أ�س الكفّار من �إلحاق ّ
بالإ�س�ل�ام }ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ ت�ؤ ِّك ��د �إكم ��ال ال ّدي ��ن ف ��ي ذلك
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
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الي ��وم ،و�إتمام النّعمة .ومع مالحظة الكثير من ال ّروايات الواردة في �ش� ��أن نزول
هذه الآية ،ي ّت�ض ��ح جلي ًا � ّأن الإكمال والإتمام ا ّلذين اقترنا بي�أ�س الكفّار من �إلحاق
ّبي  Pمن قبل اهلل تعالى ،وذلك
ّ
ال�ضرر بالإ�سالم� ،إنّما تحقّقا بن�صب خليفة للن ّ
ل ّأن �أعداء الإ�س�ل�ام كانوا يتو ّقعون بقاء الإ�س�ل�ام بدون قائد بعد وفاة ر�سول اهلل
وخا�ص ��ة مع عدم وجود الأوالد الذّكور لل ّر�س ��ول  Pـ وبذلك يكون معر� ًضا
Pـ ّ
ّبي  ،Pفت ّمت
ّ
لل�ض ��عف وال ّزوال ،بيد � ّأن الإ�س�ل�ام قد بلغ كماله بتعيين خليفة للن ّ
بذل ��ك النّعمة الإله ّية وانهارت �أطم ��اع الكافرين و�آمالهم((( .وقد ّتم هذا ال ّتعيين
الحجاج ك ّلهم في مو�ض ��ع يقال
حجة الوداع .فقد جمع ّ
ّبي  Pمن ّ
حين رجوع الن ّ
له (غدير خم) ،وخالل �إلقائه خطبته ّ
الطويلة عليهم� ،س�ألهم�« :أل�ست �أولى بكم
(((
علي  Qورفعها �أمام النّا�س وقال:
م ��ن �أنف�سك ��م» قالوا« :بلى» ّثم �أخذ بي ��د ّ
فعلي م ��واله» ،وبهذا �أثبت للإمام  Qالوالية الإله ّية فبايعه
«م ��ن كنت مواله ّ
علي،
جميع الحا�ض ��رين ،ومنهم الخليفة ال ّثاني ا ّل ��ذي ه ّن�أه بقوله« :بخْ بخْ لك يا ّ
�أ�صبحت موالي ومولى ك ّل م�ؤمن وم�ؤمنة»(((.
وعقيب هذا التن�صيب الإلهي نزلت الآية ال�شريفة } :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{ ،فك ّبر ال ّر�سول  Pوقال« :تمام
علي بعدي».
نب ّوتي وتمام دين اهلل والية ّ
ال�س� �نّة الكب ��ار (الحمويني)« :فقام �أبو
وورد ف ��ي رواية نقلها �أحد علماء �أهل ّ
علي  Qفقال :P
بك ��ر وعم ��ر وقاال :يا ر�سول اهلل هذه الآيات ّ
خا�ص ��ة في ّ
 230بلى ،فيه وفي �أو�صيائي �إلى يوم القيامة ،قاال :يا ر�سول اهلل بينّهم لنا ،فقال:
وولي ك ّل م�ؤمن من
علي �أخي ووزيري ووارثي وو�ص ّيي وخليفتي في � ّأمتيّ ،
ّ
الم�صحح.
((( للتو�سع �أكثر حول داللة هذه الآية يراجع تف�سير الميزان ،ج � ،5ص  156وما بعدها،
ّ
((( ي�شير بذلك للآية ( )6من �سورة الأحزاب }ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ{.
((( للت�أكد من قطع ّية �سند الحديث وداللته يراجع عبقات الأنوار والغدير.

امإلا نييعت

بع ��دي ،ث� � ّم ابن ��ي الح�سن ،ث ّم ابني الح�سي ��ن ،ث ّم ت�سعة من ول ��د ابني الح�سين،
واحداً بعد واحد ،القر�آن معهم وهم مع القر�آن ،ال يفارقونه وال يفارقهم حتّى
يردوا علي الحو�ض»(((.
وي�س ��تفاد من رواي ��ات عديدة � ّأن ال ّنب � ّ�ي  Pكان م�أمور ًا قب ��ل ذلك بالإعالن
الر�س ��مي ع ��ن �إمامة �أمير الم�ؤمني ��ن  Qعلى الر�أي العا ّم ،لكنّه كان يخ�ش ��ى
حمل النّا�س مثل هذا العمل منه على ر�أيه ال�شّ خ�صي ،واتهامه �أنّه ما كان تن�صيب
علي  � Qاّإل لقرابته منه  Pفيعر�ض ��ون عن ��ه وال يتق ّبلونه؛ ولذلك كان يبحث
ّ
المهم
عن فر�ص ��ة منا�س ��بة ،تتو ّف ��ر فيها ظروف الإع�ل�ان عن مثل هذا الح ��دث ّ
والخطير ،ح ّتى نزلت الآية ال�شريفة} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ {(((.
فمن خالل ال ّت�أكيد على �ضرورة �إبالغ هذا النداء الإلهي ـ ا ّلذي هو بم�ستوى ك ّل
النداءات الإله ّية الأخرى ،وعدم �إبالغه ي�س ��اوي عدم �إبالغ ال ّر�سالة الإله ّية ك ّلها
ـ قد ب�شّ ��ره اهلل ب�أنّه �سيع�ص ��مه ويحفظه من جميع الآثار والم�ض ��اعفات المتو ّقعة
م ��ن هذا العمل ا ّلذي �س ��يزعج الكثير من النا�س ا ّلذين ال يري ��دون الخير للأ ّمة.
ّبي  Pـ مع نزول هذه الآية ـ ح�صول ال ّزمان المنا�سب للقيام بهذه
وقد �أدرك الن ّ
ال�صالح ت�أخيرها ،ومن هنا بادر في غدير خم للقيام بها(((.
المه ّمة ،ولي�س من ّ
�مي عن هذا ال ّتعيين
والمالحظّ � :أن ما
ّ
يخت�ص بهذا اليوم هو الإعالن الر�س � ّ
�أمام النّا�س ،و�أخذ البيعة منهم ،و� اّإل ف� ّإن ر�س ��ول اهلل  Pكان قد تع ّر�ض مرار ًا
231
خالل فترة ر�سالته لخالفة �أمير الم�ؤمنين  Qوب�أ�ساليب وتعابير مختلفة.
((( غاية المرام ،ال�س ّيد ها�شم البحراني ،الباب  58الحديث  ،4نق ًال عن الفرائد للحمويني.
((( �سورة المائدة ،الآية ،67 :للتو�سع �أكثر حول داللة الآية يراجع تف�سير الميزان ،ج� ،6ص  41فما بعدها.
((( روى علماء �أهل ال�س ��نة الكبار هذه الواقعة عن �س ��بعة من �أ�ص ��حاب ر�سول اهلل  Pوهم :زيد بن �أرقم ،و�أبو �سعيد الخدري،
وابن عبا�س ،وجابر بن عبد اهلل الأن�صاري ،والبراء بن عازب ،و�أبو هريرة ،ابن م�سعود (الغدير ،ج.)1
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 -2ومنه ��ا حين نزلت هذه الآي ��ة} :ﭿ ﮀ ﮁ {((( في بدايات
البعثة ،قال  Pلع�شيرته« :ف�أ ّيكم ي�ؤازرني على �أمري هذا ،على �أن يكون
ه ��و �أخ ��ي وو�ص ّي ��ي وخليفت ��ي فيكم» وا ّتف ��ق الفريقان عل ��ى �إحجام القوم
علي بن �أبي طالب و�أنّه �أ ّول من ا�ستجاب(((.
جميع ًا � اّإل ّ
 -3ومنها حين نزلت الآية} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ{(((.
حيث فر�ض اهلل تعالى فيها �إطاعة �أولي الأمر ب�صورة مطلقة ،واعتبر �إطاعتهم
ّبي  ،Pوالروايات الدالة على ذلك كثيرة ،نذكر منها:
بم�ستوى �إطاعة الن ّ
�أ� -س�أله جابر بن عبد اهلل من هم ا ّلذين وجبت طاعتهم؟ �أجاب :P
علي بن �أبي طالب،
«هم خلفائي يا جابر و�أئ ّمة الم�سلمين من بعدي� ،أ ّولهم ّ
علي المعروف في
علي بن الح�سين ،ث ّم مح ّمد بن ّ
ث ّم الح�سن ،ث ّم الح�سين ،ث ّم ّ
ال�صادق
ال�سالم ـ ث ّم ّ
الت ��وراة بالباق ��ر ـ �ستدركه يا جابر ،ف�إذا لقيته فاقر�أه منّي ّ
علي،
علي بن مو�سى ،ث ّم مح ّمد بن ّ
جعفر بن مح ّمد ،ث ّم مو�سى بن جعفر ،ث ّم ّ
حجة اهلل في �أر�ضه
علي ،ث� � ّم �سم ّيي وكن ّيي ّ
ث� � ّم عل � ّ�ي بن مح ّمد ،ث ّم الح�سن بن ّ
علي»(((.
وبق ّيته في عباده ابن الح�سن بن ّ
ّبي  Pفقد بقي جاب ��ر ح ّي ًا ح ّتى �إمام ��ة الباقر  Qو�أبلغه
وكم ��ا �أخب ��ر الن ّ
�سالم ر�سول اهلل .P
ال�ص ��ادق Q
 232وفي حديث روي عن �أبي ب�ص ��ير �أنّه قال� :س� ��ألت �أبا عبد اهلل ّ
عن ق ��ول اهلل ع� � َّز وج� � َّل} :ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.214 :
((( عبقات الأنوار ،والغدير ،والمراجعات ،المراجعة .20
((( �سورة الن�ساء ،الآية.59 :
((( غاية المرام� ،ص  ،267ج(10ط قديمة) ،و�إثبات الهداة ،ج� ،3ص  ،123وينابيع المودة� ،ص .494

((( غاية المرام ،ال�س ّيد ها�شم البحراني� ،ص  ،265ح ،3ط القديمة.
((( وه ��ذا الحدي ��ث من االحاديث المتواترة �أي�ض ��ا ،وقد رواه عن الر�س ��ول وبطرق عديدة ،جماعة من كبار علماء �أهل ال�س ��نة
�أمثال :الترمذي والن�سائي و�صاحب الم�ستدرك.
((( م�ستدرك الحاكم ،ج� ،3ص .151
((( م.ن ،.ج� ،3ص  ،134و�ص ،111و�صواعق ابن حجر� ،ص  ،103وم�سند ابن حنبل ،ج� ،1ص  ،331وج� ،4ص  .438الخ.
((( كمال الدين وتمام النعمة لل�صدوق ،وبحار الأنوار للعلاّ مة المجل�سي.

امإلا نييعت

علي ب ��ن �أبي طالب والح�س ��ن والح�سين  ،Rفقلت
ﯾﯿ{ فق ��ال« :نزل ��ت في ّ
ل ��ه� :إنّ النّا� ��س يقول ��ون فم ��ا له لم ي�س ّم عل ّي� �اً و�أهل بيته في كت ��اب اهلل ـ ع َّز وج َّل ـ
ال�ص�ل�اة فلم تذكر �شيئاً
ق ��ال :فقول ��وا له ��م ب�أنّ ر�س ��ول اهلل  Pنزلت عليه �آيات ّ
ف�سرها لهم ر�سول اهلل ،وكذلك حينما نزلت
عن ال ّركعات الأربع �أو الثّالث و�إنّما ّ
�آي ��ة }ﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ{ فقال ر�سول اهلل :من كنت مواله ،وقال :P
�أو�صيكم بكتاب اهلل و�أهل بيتي ف�إنّي �س�ألت اهلل ـ ع َّز وج َّل ـ �أن ال يف ّرق بينهما حتَّى
علي الحو�ض ف�أعطاني ذلك ،وقال :ال تع ّلموهم ف�إنّهم �أعلم منكم؛ �إنّهم
يوردهما ّ
لن يخرجوكم من باب هدى ،ولن ُيدخلوكم في باب �ضاللة»(((.
ب -وم ��ن الروايات الدال ��ة على خالفتهم  Rما كان يك ّرره ال ّر�س ��ول P
م ��رار ًا في �أواخ ��ر �أ ّيام حياته�« :إنّي ت ��ارك فيكم الثّقلين ،كت ��اب اهلل و�أهل
علي الحو�ض»(((.
بيتي و�إنّهما لن يفترقا حتّى يردا ّ
ج -وقال � Pأي� ًضا�« :أال �إنّ مث َل �أهل بيتي فيكم مث ُل �سفينة نوح من ركبها
نج ��ا ،وم ��ن تخ ّلف عنها غ ��رق»((( وقال مرار ًا مخاطب� � ًا علي ًا �« :Qأنت
ول � ّ�ي ك ّل م�ؤم ��ن بع ��دي»((( وع�ش ��رات من الأحاديث الأخرى((( ،ال ي�س ��مح
المجال لذكرها .وك ّلها تدلّ على �أحق ّيته بالخالفة بعد ر�سول اهلل .P
وبعد ك ّل ما ذكر  -وهو قليل بالن�سبة لما لم يذكر -ال يبقى �أمام الباحث عن
الحقيق ��ة � اّإل الإذع ��ان والإقرار بما قامت عليه الأد ّلة العقل ّي ��ة ،والنقل ّية من �آيات
وروايات.
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يق ��ول الإمام الر�ض ��ا « :Qهل يعرفون ق ��در الإمامة ومح ّله ��ا من ال ّأمة
فيج ��ور فيه ��ا اختياره ��م؟! �إنّ الإمام ��ة �أج ّل ق ��دراً ،و�أعظم �ش�أن� �اً ،و�أعلى مكاناً،
و�أمن ��ع جانب� �اً ،و�أبعد غوراً م ��ن �أن يبلغها النّا�س بعقوله ��م� ،أو ينالوها ب�آرائهم،
خ�ص اهلل به ��ا �إبراهيم الخليل Q
�أو يقيم ��وا �إمام� �اً باختياره ��م �إنّ الإمامة ّ
بعد النّب ّوة ،والخ ّلة مرتبة ثالثة ،وف�ضيلة �ش ّرفه بها ،و�أ�شاد بها ذكره ،فقال ع َّز
وج َّل} :ﮭﮮﮯﮰ { فقال الخليل  :Qـ �سروراً بها ـ } ﯔ ﯕ{
ق ��ال اهلل ع� � َّز وج� � َّل } :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{ ف�أبطلت ه ��ذه الآية �إمامة ك ّل
ال�صفوة ،ث ّم �أكرمه اهلل ع َّز وج َّل ب�أن جعلها
ظالم �إلى يوم القيامة ،و�صارت في ّ
ال�صف ��وة ّ
والطهارة فقال ع َّز وج َّل} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ف ��ي ذر ّيته �أهل ّ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ {((( فل ��م ي ��زل
ّبي  Pفقال اهلل ع َّز وج َّل} :ﯡ
في ذر ّيته يرثها بع�ض عن بع�ض حتَّى ورثها الن ّ

ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ{((( فكان ��ت
خا�ص ��ة فق ّلده ��ا  Pعل ّي� �اً ب�أمر اهلل ع َّز وج� � َّل على ر�سم م ��ا فر�ضها اهلل ع َّز
ل ��ه ّ
وج� � َّل ،ف�ص ��ارت في ذر ّيته الأ�صفياء ا ّلذين �آتاه ��م اهلل العلم والإيمان بقوله ع َّز
وج� � َّل } :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{((( فهي في
نبي بع ��د مح ّمد  ،Pفمن �أين
 234ول ��د عل � ّ�ي ّ Q
خا�صة �إلى ي ��وم القيامة �إذ ال ّ
يختار ه�ؤالء الج ّهال؟!»(((.
((( �سورة الأنبياء ،الآيتان 72 :ـ.73
((( �سورة �آل عمران ،الآية.67 :
((( �سورة الروم ،الآية.56 :
((( عيون �أخبار الر�ضا ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.217

خال�صةالدر�س

امإلا نييعت

ـ	 قد تب ّين �ضرورة تعيين �إمام من ِق َبل اهلل تعالى ،ويوجد في القر�آن الكريم
والروايات �أد ّلة على هذا التعيين:
من القر�آن الكريم
1ـ } ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ{(((.
فهذه الآية نزلت ت�أمر ر�س ��ول اهلل  Pبتبلي ��غ تعيين الإمام علي Qخليفة
بعده.
2ـ }ﭿ ﮀ ﮁ {(((.
3ـ }ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ{(((.
من الروايات:
1ـ �س� ��أل جابر بن عبد اهلل الأن�ص ��اري من هم الذين وجبت طاعتهم في الآية
ال�س ��ابقة� ،أجاب ر�س ��ول اهلل « :Pهم خلفائي يا جابر و�أئ ّمة الم�سلمين
علي بن
علي ب ��ن �أبي طالب ،ث ّم الح�سن ،ث� � ّم الح�سين ،ث ّم ّ
بع ��دي� ،أ ّوله ��م ّ
علي المعروف في الت ��وراة بالباقر ـ �ستدركه يا
الح�سي ��ن ،ث� � ّم مح ّمد ب ��ن ّ
جاب ��ر ،ف�إذا لقيت ��ه فاقر�أه منّي ال�سالم ـ ث ّم ال�صادق جعفر بن مح ّمد ،ث ّم
علي بن
علي ،ث� � ّم ّ
علي ب ��ن مو�سى ،ث� � ّم مح ّمد بن ّ
مو�س ��ى ب ��ن جعف ��ر ،ث ّم ّ
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حجة اهلل في �أر�ضه وبق ّيته
علي ،ث ّم �سم ّيي وكن ّيي ّ
مح ّمد ،ث ّم الح�سن بن ّ
علي».
في عباده ابن الح�سن بن ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.67 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.214 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.59 :

2ـ عن ر�سول اهلل �« :Pإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل و�أهل بيتي و�إنّهما
علي الحو�ض» وهذا حدي ��ث متواتر ،رواه كثير من
ل ��ن يفترق ��ا حتّى ي ��ردا ّ
علماء ال�سنّة.
3ـ وعن ��ه �« :Pأال �إنّ مث ��ل �أه ��ل بيتي فيكم مثل �سفينة ن ��وح من ركبها نجا،
ومن تخ ّلف عنها غرق».
بحوث في العقيدة اإلسالميّة
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�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ	 م ��ا ه ��ي الآية المرتبط ��ة بتعيين الإمام؟ وب ّي ��ن داللتها على
ذلك.
2ـ	 ب ّين الواقعة ا ّلتي ُع ّينَ فيها �أمير الم�ؤمنين � Qإماماً.
ّبي  Pالإعالن ع ��ن �إمامة �أمي ��ر الم�ؤمنين
3ـ	 لم ��اذا �أخّ ��ر الن ّ
 ،Qوكيف �أقدم على هذا الأمر؟
4ـ	�أذكر ال ّروايات ال ّدالة على �إمامة �سائر الأئ ّمة R؟
5ـ	 م ��ا هو ف ��رق �إعالن الغدي ��ر عن غيره ح ّت ��ى يخ�شى الر�سول
Pفيه ما لم يخ�شه في غيره؟

الدرس السابع والعشرون

العصمة وعلم اإلمام
امإلا ملعو ةمصعلا

أهداف الدرس:
النقلي على ع�صمة الإمام.
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب الدليل
ّ
�2 .2أن يتع ّرف �إلى �شمول ّية علم الإمام.

237

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

238

تق ّدمت الإ�ش ��ارة �سابق ًا ـ عند الكالم عن �ض ��رورة الإمامة ـ �إلى ال ّدليل العقلي
و�سيتم عر�ض بع�ض الأد ّلة النّقل ّية في هذا ال ّدر�س.
على ع�صمة الأئ ّمة ،R
ّ

امإلا ملعو ةمصعلا

تمهيد:

عصمة اإلمام ،في اآليات والروايات

�يتم
لق ��د وردت جملة من الآيات والروايات ا ّلتي تدلّ على ع�ص ��مة الأئ ّمة و�س � ّ
التع ّر�ض لبع�ض منها.:
� -1آي ��ة االبت�ل�اء} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((.
حي ��ث نفى ـ �س ��بحانه وتعال ��ى ـ منح المنا�ص ��ب الإله ّية ومنه ��ا الإمامة لأولئك
المل َّوثي ��ن بالذنوب .وق ��د تق ّدم الكالم حول داللة الآية عل ��ى الإمامة عند البحث
239
عن ع�صمة الأنبياء.

((( �سورة البقرة ،الآية.124 :

� -2آية التطهير} :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ{(((.
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تخت�ص ببع�ض الب�شر دون بع�ض،
� ّإن الإرادة الت�شريع ّية الإله ّية في تطهير العباد ال ّ
ووجه خطابه لجميع النا�س �أن يع�ص ��موا �أنف�سهم،
ف�إ ّنه تعالى �أراد من جميع الب�ش ��ر َّ
خا�صة
من خالل اتّباعهم للتّ�ش ��ريعات الإله ّية -فالإرادة الت�ش ��ريع ّية عا ّمة ولي�س ��ت ّ
التف�ضل واالمتنان وهما يقت�ضيان
بفئة و�ص ��نف من النا�س .وبما �أ ّنه تعالى في مقام ّ
المتف�ض ��ل والممتّن عليه ب�أمر مع ّين ،فيتع ّين ك ��ون الإرادة في الآية هي
تخ�ص ��ي�ص
ّ
الإرادة التّكوين ّية الإله ّية وا ّلتي ال تقبل التخ ّلف ،كما قال تعالى }:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
بي و�أهل البيت .R
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{((( وهي
ّ
مخت�صة بال ّن ّ
والتّطهير المطلق ونفي ك ّل رج�س وقبيح يعني الع�صمة ،ونحن نعلم � ّأن ك ّل المذاهب
للنبي  � ،Pاّإل
والفرق الإ�سالم ّية ،ال ت ّدعي وجود الع�صمة في � ّأي �أحد من المنت�سبين ّ
ّ
ال�شيعة ا ّلذين يعتقدون بع�صمة الزهراء  ،Oوالأئ ّمة الإثني ع�شر (((.R

الروايات املف ِّ�سرة للآية
ويلزم علينا �أن ن�ؤ ِّكد � ّأن هناك �أكثر من �س ��بعين رواية ،ورد �أكثرها عن علماء
ال�سنّة ،تدلّ على � ّأن هذه الآية ال�شّ ريفة نزلت في �ش�أن «الخم�سة ّ
الطيبين»(((،
�أهل ّ
وعلي  Qوفاطمة  Oوالح�س ��ن والح�سين  ،Lوقد نقل
ّبي ّ P
�أي :الن ّ
علي هذه
ال�شّ يخ ّ
ال�صدوق عن �أمير الم�ؤمنين ّ � :Qأن ر�سول اهلل  Pقال« :يا ّ
�سبطي والأئ ّمة من ولدك ،قلت :يا ر�سول اهلل وكم الأئ ّمة
 240الآية نزلت فيك وفي
ّ
((( �سورة الأحزاب ،الآية.33 :
((( �سورة ي�س ،الآية.82 :
((( لمزيد من التو�ضيح حول هذه الآية يراجع تف�سير الميزان وكتاب (الإمامة والوالية في القر�آن الكريم).
((( غاية المرام ،ال�س ّيد ها�شم البحراني� ،ص .293-287

علم اإلمام
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علي
علي ،ث ّم ابناك الح�سن والح�سين ،وبعد الح�سين ّ
من بعدك؟ قال� :أنت يا ّ
علي مح ّمد ابنه ،وبعد مح ّمد جعفر ابنه ،وبعد جعفر مو�سى ابنه،
ابن ��ه ،وبع ��د ّ
علي
علي ابنه ،وبعد ّ
علي مح ّمد ابنه ،وبعد مح ّمد ّ
علي ابنه ،وبعد ّ
وبعد مو�سى ّ
الحج ��ة .هكذا وجدت �أ�ساميه ��م مكتوبة على
الح�س ��ن ابن ��ه ،وبعد الح�سن ابنه ّ
�ساق العر�ش ف�س�ألت اهلل ـ ع َّز وج َّل ـ عن ذلك فقال :يا مح ّمد هم الأئ ّمة بعدك
مط ّهرون مع�صومون و�أعدا�ؤهم ملعونون»((( .
ويكف ��ي م ��ن ال ّروايات حديث ال ّثقلي ��ن ا ّلذي قرن فيه الر�س ��ول � Pأهل البيت
والع ّت ��رة مع الق ��ر�آن الكريم ،و�أ َّك ��د عدم افتراقهم ��ا �أبد ًا ،وهو دليل وا�ض ��ح على
ع�صمتهم ،وذلك؛ ل ّأن ارتكاب المع�صية ـ ح ّتى لو كانت �صغيرة ،و�إن �صدرت �سهو ًا
ـ يعني االفتراق العملي عن القر�آن .مع � ّأن الحديث ي�ؤ ِّكد عدم االفتراق مطلق ًا.

م�صادر علم الإمام
� ّإن م�صادر علوم الأئمة متن ّوعة ومتع ّددة ،منها:
ّبي  Pقد اقتب�سوا وتز ّودوا من علومه � Pأكثر من غيرهم،
ّ � -1إن �أهل بيت الن ّ
وخا�صة �أمير
وكما قال  Pفي حقّهم« :ال تع ِّلموهم ف�إنّهم �أعلم منكم»(((ّ ،
الم�ؤمنين  Qا ّلذي ترعرع ون�ش� ��أ في �أح�ضان الر�سول  Pمنذ طفولته،
والزم ��ه ح ّتى �آخر لحظات عمره ال�ش ��ريف ،وكان يغت ��رف دائم ًا ويتز ّود من
وعلي بابها»(((.
ّبي  Pوقد قال  Pفي حقّه�« :أنا مدينة العلم ّ
علوم الن ّ
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ونق ��ل عن �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّنه قال�« :إ ّن ر�سول اهلل  Pع ّلمني �ألف باب ،وك ّل
((( غاية المرام ،ال�س ّيد ها�شم البحراني� ،ص  ،293ح .6
((( الكافي،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .294
ب�صحة
((( م�ستدرك الحاكم ،ج � ،3ص  ،226ومن الجدير بالذكر � ّأن �أحد علماء �أهل ال�سنّة �ألّف كتابا ا�سمه (فتح الملك العلي ّ
حديث مدينة العلم علي) وطبع في القاهرة كتبه �سنة 1354هـ.
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باب يفتح �ألف باب ،فذلك �ألف �ألف باب ،حتّى علمت ما كان وما يكون �إلى يوم القيامة،
ولكن علوم �أئ ّمة �أهل البيت  Rال
وع ّلمت علم المنايا والباليا وف�صل الخطاب»(((ّ .
تنح�صر بما �سمعوه من ال ّن ّبي  Pبوا�سطة �أو بدون وا�سطة ،بل هناك طرق �أخرى..
� -2إنّهم  Rكانوا يتم ّتعون �أي�ض� � ًا بن ��وع من العلوم غير العاد ّية ا ّلتي تفا�ض
عليه ��م من طري ��ق (الإله ��ام) �أو (التّحدي ��ث)((( ،كالإلهام ا ّلذي ح�ص ��ل
للخ�ضر وذي القرنين((( ،ومريم و�أ ّم مو�سى  ،(((Rوقد ع ّبر في القر�آن
الكريم عن بع�ض ��ها بـ (الوحي) ولي�س المق�ص ��ود وحي النّب ّوة ،وبمثل هذا
العلم بلغ بع�ض الأئ ّمة الأطهار  Rمقام الإمامة في فترة طفولتهم ،وحيث
كانوا يعلمون بك ّل �شيء ،لم يحتاجوا لل ّتعلم وال ّدرا�سة عند الآخرين.
الأدلة على التحديث
وت�س ��تفاد ه ��ذه الحقيقة م ��ن روايات كثي ��رة نقلت عن الأئ ّم ��ة الأطهار R
حج ّيتها بمالحظة ع�صمتهم.
�أنف�سهم ـ حيث ثبتت ّ
منها :ما رواه ابن المغازلي ال�شّ افعي عن عبد اهلل بن عطاء :قال كنت عند �أبي
جعفر (الإمام الباقر  )Qجال�س ًا �إذ م ّر علينا ابن عبد اهلل بن �سالم((( قلت:
علي
جعلني اهلل فداك ،هذا ابن ا ّلذي عنده علم الكتاب ،قال« :ال ولكنّه �صاحبكم ّ
ب ��ن �أب ��ي طالب ا ّلذي نزلت فيه �آيات م ��ن كتاب اهلل (ع َّز وج َّل)} :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ {((( }ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ{((( }ﯥ ﯦ ﯧ

 ((( 242ينابيع المو ّدة� ،ص  ،88والكافي ،ج� ،1ص .296
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص  264و�ص .270
((( �سورة الكهف ،الآيات ،98-65 :والكافي ،ج� ،1ص .268
((( }ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ{ �س ��ورة �آل عم ��ران ،الآي ��ة ،42 :وانظ ��ر
�أي� ًضا في ال�سور التالية :مريم ،21-17 :طه ،38 :الق�ص�ص.7 :
((( وعبد اهلل من علماء �أهل الكتاب وقد �أعلن �إ�سالمه في حياة ر�سول اهلل .P
((( �سورة الرعد ،الآية.43 :
((( �سورة هود ،الآية.17 :

امإلا ملعو ةمصعلا

ﯨ ﯩ ﯪ{(((»((( .فثب ��ت من خالل ال ّرواي ��ة � ّأن عل ّي ًا  Qعنده علم
الكتاب فهو يمتلك المقام ال ّرفيع كذلك.
وت ّت�ض ��ح لن ��ا �أهم ّي ��ة ال ّتو ّف ��ر على (عل ��م الكتاب) حينم ��ا نت�أ ّمل ف ��ي حكاية
�س ��ليمان  Qو�إح�ضار عر�ش بلقي�س لديه ،ا ّلتي ذكرها القر�آن الكريم} :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{(((.
و ُي�س ��تفاد من هذه الآية � ّأن التّع ّرف عل ��ى (بع�ض) علم الكتاب له مثل هذه الآثار
المده�شة ،ومن هنا يمكن �أن ندرك الآثار الكبيرة للتّع ّرف على (جميع) علم الكتاب.
ال�صادق  Qفي حديث رواه �سدير عنه:
وقد �أ�شار لهذه المالحظة الإمام ّ
«ي ��ا �سدير� :ألم تقر�أ القر�آن ،قلت :بلى ،ق ��ال :فهل وجدت فيما قر�أت من كتاب
اهلل ع� � َّز وج� � َّل} :ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚ{
قال ،قلت :جعلت فداك قد قر�أته((( ،قال  :Qفهل عرفت ال ّرجل؟ وهل علمت ما
كان عنده من علم الكتاب؟ قال :قلت �أخبرني به ،قال :قطرة من الماء في البحر
الأخ�ض ��ر .ث ّم ق ��ال ُ } :Qق ْل ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ{((( قلت :قد قر�أته ،قال � :Qأفمن عنده علم الكتاب ك ّله �أَفهم �أم من
عنده علم الكتاب بع�ضه؟ قلت :ال بل من عنده علم الكتاب ك ّله ،قال :ف�أوم�أ بيده �إلى
�صدره ،وقال  :Qعلم الكتاب واهلل ك ّله عندنا ،علم الكتاب واهلل ك ّله عندنا»(((.

((( �سورة المائدة ،الآية.55 :
�ص.200
،35
ج
المجل�سي،
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة
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((( �سورة النمل ،الآية.40 :
ّ
المخت�ص باهلل تعالى ،ه ��و العلم الّذي ال يحتاج لتعلم ،كما �أجاب به الإمام �أمير
((( ويل ��زم �أن نعل ��م ب� ّأن المراد من علم الغيب
ّ
الم�ؤمني ��ن Qع ّمن �س� ��أله عن علمه بالغيب�« ،إنّما ه ��و تعلّم من ذي علم» و� اّإل ف� ّإن جمي ��ع الأنبياء و كثير من �أولياء اهلل
ّ
الغيبي
مطلعون على بع�ض العلوم الغيب ّية بوا�س ��طة الوحي �أو الإلهام .و من العلوم الغيبية الّتي ال ي�ش ��ك فيها �أحد هذا النب�أ
ّ
الذي �ألهم لأ ّم مو�سى } :Qﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ �سورة الق�ص�ص :الآية .7
((( �سورة الرعد ،الآية.43:
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص  ،257طبعة دار الكتب الإ�سالمية.

علم الإمام يف كالم الإمام Q

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

يوجد جملة من ال ّروايات الواردة حول علوم �أهل البيت .R
ـ ففي حديث طويل عن الإمام ال ّر�ض ��ا  Qيقول فيه« :و�إنّ العبد �إذا اختاره
اهلل لأم ��ور عب ��اده �شرح �صدره لذلك ،و�أودع قلبه ينابي ��ع الحكمة ،و�ألهمه العلم
ال�صواب ،فهو مع�صوم م�ؤ ّيد،
�إلهام� �اً ،فل ��م َي ْع َي بعده بج ��واب ،وال يحير فيه عن ّ
حجة
مو ّفق م�س ّدد ،قد �أمن من الخطايا والزّلل والعثارّ ،
يخ�صه اهلل بذلك ليكون ّ
على عباده ،و�شاهده على خلقه ،وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء .فهل يق ّدمون
ال�صفة فيق ّدمونه»(((.
على مثل هذا فيختارونه� ،أو يكون مختارهم بهذه ّ
ـ وعن الح�سن بن يحيى المدائني عن �أبي عبد اهلل  Qقال ،قلت له� :أخبرني
عن الإمام �إذا �سئل كيف يجيب؟ فقال�« :إلهام ،و�سماع ،وربما كانا جميعاً»(((.
ال�ص ��ادق � Qأنّه قالّ �« :أي �إم ��ام ال يعلم ما
ـ وف ��ي رواية �أخرى عن الإمام ّ
بحجة هلل على خلقه»(((.
ي�صيبه و�إلى ما ي�صير ،فلي�س ذلك ّ
ال�صادق � Qأنّه قال فيها�« :إنّ الإمام �إذا �شاء
ـ وفي ع ّدة روايات عن الإمام ّ
�أن يعلم علم»(((.
ـ وورد عنه � Qأي�ض� � ًا في روايات عديدة �أنّه �س ��ئل عن قوله تعالى} :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{ قال« :خلق من خلق اهلل ع َّز وج َّل �أعظم من جبرئيل
وميكائيل ،كان مع ر�سول اهلل  Pيخبره وي�س ّدده وهو مع الأئ ّمة من بعده»(((.
 244ورد ع ��ن الإمام ال ّر�ض ��ا ( :Qفي مقطع من رواية عب ��د العزيز)« :الإمام
(((الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .203 -198
((( بحار االنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،26ص .58
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .258
((( م.ن ،ج � ،1ص  258وفي رواية (اعلم) بال عن (علم) وفي الأخرى (علمه اهلل بذلك).
((( م.ن ،ج � ،1ص .273

المط ّه ��ر من الذّنوب ،المب ّر�أ من العي ��وب ،مخ�صو�ص بالعلم ،مر�سوم بالحلم،
نظام ال ّدين ،وع ّز الم�سلمين ،وغيظ المنافقين ،وبوار الكافرين ،الإمام واحد
ده ��ره ،ال يداني ��ه �أح ��د ،وال يعادل ��ه عال ��م وال يوجد من ��ه بدل ،وال ل ��ه مثل وال
نظير»(((.
خال�صة الدر�س

امإلا ملعو ةمصعلا

ـ	 بالإ�ضافة �إلى الدليل العقلي على علم الإمام هناك �أد ّلة قر�آن ّية وروائ ّية.
منها}:ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ{(((.
تو�ضح المق�صود من �أهل البيت الذين �أذهب اهلل عنهم الرج�س ب�أ ّنهم
وهناك روايات ّ
�أهل الك�ساء بالإ�ضافة �إلى ولد الح�سين Qالمع�صومين.Q
ومنها} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((  .حي ��ث نف ��ت الآي ��ة الإمامة عن
الظالمين المل ّوثين بالذنوب.
ويكفين ��ا حدي ��ث الثقلين الذي قرن فيه الر�س ��ول � Pأهل البي ��ت مع القر�آن
الكريم ،و�أ ّكد عدم افتراقهما �أبد ًا ،وهو دليل على ع�صمتهم.
ـ	�إن م�صادر علوم الأئ ّمة Qمتع ّددة ،منها:
عليQ؛ باب
1ـ �أنّهم اقتب�س ��وا من علم الر�س ��ول  Pوخ�صو�ص� � ًا الإم ��ام ّ
مدينة علم الر�سول .P
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 2ـ العلم اللدنّي من اهلل تعالى بالإلهام والتحديث.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .203-198
((( �سورة الأحزاب ،الآية.33 :
((( �سورة البقرة ،الآية.124 :

ـ	 هناك روايات كثيرة ُنقلت عن الأئ ّمة Qتُ�ش ��ير �إلى مدى علمهم الوا�سع
و�إلهامه ��م ،كما عن الإمام ال�ص ��ادق« :Qعلم الكتاب واهلل ك ّله عندنا،
علم الكتاب واهلل ك ّله عندنا» ،وعنه :Qبعدما �س�أله �أحدهم عن الإمام
�إذا ُ�سئل كيف ُيجيب؟ فقال�« :Qإلهام ،و�سماع ،وربما كانا جميع ًا».
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
بحوث في العقيدة اإلسالميّة
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1ـ �أذكر �آية التطهير ،وكيف ّية داللتها على الع�صمة.
2ـ ما هي �أنواع علم الإمام ،واذكر �شواهد؟
3ـ م ��ا ه ��ي الآث ��ار المتر ّتب ��ة على م ��ن يعلم عل ��م الكت ��اب ،واذكر
الآيات الدا ّلة عليها.

الدرس الثامن والعشرون

المهدي |
اإلمام
ّ
المهدي |
اإلمام
ّ

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الحكومة العالم ّية.
إلهي.
�2 .2أن ي�ستذكر �آية تتح ّدث عن الوعد ال ّ
�3 .3أن يتع ّرف �إلى معنى غيبة الإمام |.
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المهدي |
اإلمام
ّ

تمهيد:

ّبي � ،Pأ�شير
لقد رويت �أحاديث كثيرة من قبل ال�شّ ��يعة و�أهل ّ
ال�س� �نّة عن الن ّ
في بع�ض ��ها �إلى عدد الأئ ّمة فح�س ��ب ،و�أ�ضيف في بع�ض ��ها الآخر �أنّهم جميع ًا من
قري�ش ،وفي بع�ض �آخر ذكر �أنّهم بعدد نقباء بني �إ�س ��رائيل ،وجاء في جملة منها
� ّأن ت�س ��عة منهم م ��ن �أوالد الإمام الح�س ��ين  ،Qو�أخير ًا ف� ّإن بع� ��ض ال ّروايات
ال�سنّة ،وهي متواترة
ذكرت �أ�س ��ماءهم واحد ًا تلو الآخر ،وبع�ضها منقول عن �أهل ّ
من طرق ال�شّ يعة(((.
وق ��د رويت �أحاديث كثيرة من طرق ال�شّ ��يعة حول �إمام ��ة ك ّل واحد من الأئ ّمة
نخ�ص
الأطه ��ار  ،Rال ي�س ��مح المجال لذكرها ف ��ي هذا الموج ��ز((( .ولذلك ّ
البحث في مو�ض ��وع الإمام الثاني ع�ش ��ر �ص ��احب الزم ��ان | ومراعاة للإيجاز
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أهم المالحظات.
�سيح�صر البحث حول � ّ

((( منتخب الأثر في الإمام الثاني ع�شر ،ط � ،3ص.140-10
((( راجع :بحار الأنوار ،وغاية المرام ،و�إثبات الهداة و�سائر كتب الحديث.

الحكومة اإلله ّية العالم ّية

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

مثالي قائم على �أ�سا�س عبادة
لقد حاول الأنبياء العظام  Rت�شكيل مجتمع ّ
اهلل والقيم وال ّتعاليم الإله ّية ،ون�شر العدل والق�سط في الأر�ض ك ّلها ،وقد خطا ك ّل
ال�سبيل ،وقد تم ّكن بع�ضهم من �إقامة
واحد منهم ـ بح�سب و�سعه ـ خطوة في هذا ّ
دولة �إله ّية في منطقة �أو مرحلة زمن ّية مع ّينة ،ولكن لم تتوفّر ل ّأي منهم ّ
الظروف
وال�شّ روط المنا�سبة لإقامة الحكومة الإله ّية العالم ّية.
وم ّم ��ا ينبغي الإ�ش ��ارة �إلي ��ه هو � ّأن ع ��دم توفّر مثل ه ��ذه ّ
الظروف وال�شّ ��روط
المنا�سبة ال يعني ق�صور تعاليم الأنبياء  Rومناهجهم و�أ�ساليبهم� ،أو النّق�ص
والتق�ص ��ير في تبليغهم و�إدارتهم وقيادتهم ،وكذل ��ك ال يعني عدم تحقّق الهدف
إلهي هو :توفير الأجواء
إلهي من بعثتهم� .إذ ـ وكما �أ�شرنا �إلى ذلك ـ � ّإن الهدف ال ّ
ال ّ
ّ
والظروف المنا�س ��بة لحركة الب�شر االختيار ّية وم�سيرتهم} :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
الحق دون
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{((( .جب ��ر النّا� ��س وقهرهم على اعتن ��اق ال ّدين ّ
اختيار منه ��م}ﯿ ﰀ ﰁ ﭪ{((( ،وهذا المقدار م ��ن الهدف قد تحقّق بقيام
ك ّل منهم بوظيفته على �أكمل وجه.
ولكن َ
ال�سماوية ـ ب�إقامة الحكومة الإله ّية على الأر�ض
ّ
اهلل تعالى وعد ـ في كتبه ّ
ك ّلها ،ويمكن اعتبار ذلك نوع ًا من الإنباء بالغيب بالنّ�سبة لتوفّر الأجواء المنا�سبة
الحق ،على نطاق وا�سع من المجتمع الب�شري ،وحيث
في الم�ستقبل لتق ّبل ال ّدين ّ
تتحقق على �أي��دي �أ�شخا�ص متميزين ـ وبمعونة الإم��دادات الغيب ّية الإله ّية ـ
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�إزالة العقبات والحواجز ا ّلتي تحول دون �إقامة الحكومة العالم ّية ،ون�شر العدل
والق�سط في المجتمعات المظلومة والم�ست�ضعفة ،وا ّلتي �ضاقت ذرع� ًا بجور
((( �سورة الن�ساء ،الآية.165 :
(((�سورة البقرة ،الآية.256 :

المهدي |
اإلمام
ّ

ّ
الظالمين ،ويئ�ست من ك ّل المبادئ والأنظمة الحاكمة ،ويمكن اعتبار ذلك هو
العالمي والخالد ،وذلك ل ّأن
الهدف النّهائي لبعثة خاتم النّب ّيين  ،Pودينه
ّ
اهلل قال في حقّه} :ﭨ ﭩ ﭪ ُكلِّهِ {(((.
فيتو�ص ��ل ـ على
وبم ��ا � ّأن الإمامة مت ّممة لل ّنب� � ّوة ،ومحقّقة لحكمة ختم النّب ّوةّ ،
�ض ��وء ذلك ـ �إلى ه ��ذه النّتيجة ،وهيّ � :أن هذا الهدف �س ��يتحقّق بوا�س ��طة الإمام
المهدي | ،وهذه الفكرة قد ذكرت في روايات متواترة.
الأخير وهو
ّ
ُوي�ش ��ار هنا �إلى �آيات من القر�آن الكريم ،تت�ض� � ّمن الب�شارة والوعد ب�إقامة هذه
ال ّدولة العالم ّية ،وبعد ذلك تُعر�ض نماذج من ال ّروايات المرتبطة بهذا المو�ضوع.

الوعد الإلهي
يقول اهلل تعال ��ى في القر�آن الكري ��م} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{(((.
إلهي في ع ّدة �آيات ،ومما ال يقبل ال�شّ ّك �أنّه �سي�أتي اليوم
وقد ورد هذا الوعد ال ّ
ا ّل ��ذي يتحقّق فيه ه ��ذا الوعد الإله � ّ�ي} .ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{(((.
وهذه الآية ـ و�إن وردت في �ش�أن بني �إ�سرائيل وا�ستيالئهم على زمام الأمور بعد
تخ ّل�صهم من قب�ضة الفراعنة ـ ولكن هذا التعبير (ونريد) ي�شير �إلى �إرادة �إله ّية
م�ستم ّرة ،ولذلك طبقت في الكثير من ال ّروايات على ظهور المهدي |(((.
وق ��د خاطب تعالى ـ في مو�ض ��ع �آخر ـ الم�س ��لمين بقول ��ه} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ 251
((( راجع ال�س ��ور التالية :التوبة :الآية  ،33والفتح ،28 :وال�ص ��ف ،9 :وراجع :بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،51ص  ،50ح
 ،22و�ص  ،60ح  58و .59
((( �سورة الأنبياء ،الآية.105 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.5 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،51ص  ،54ح  ،35و�ص  63و .64

ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{(((.

وجاء في بع�ض ال ّرواياتّ � ،أن الم�ص ��داق الكامل لهذا الوعد �سيتحقّق في زمان
ظهور الإمام الغائب | ب�صورة كاملة((( .وهناك روايات �أخرى ط ّبقت بع�ض الآيات
على الإمام الغائب |((( ،نعر�ض عن ذكرها رعاية لالخت�صار والإيجاز(((.
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

ّ
املهدي| يف روايات �أهل ال ُ�س ّنة
ّبي Pح��ول الإمام
� ّإن ال� ّرواي��ات ا ّلتي نقلها ال�شّ يعة و�أه��ل ّ
ال�سنّة عن الن ّ
ال�سنّة وحدها تبلغ
ّ
المهدي| تفوق ح ّد ال ّتواتر ،بل � ّإن الروايات ا ّلتي نقلها �أهل ّ
ح ّد ال ّتواتر ،باعتراف جماعة من علمائهم((( .وقد اعتبر جماعة منهم �أن االعتقاد
بالإمام الغائب مما اتّفقت عليه الفرق الإ�سالم ّية جميع ًا((( ،و�أ َّلف بع�ضهم كتب ًا
المهدي|((( ،وعالمات ظهوره ،نذكر هنا بع�ضها:
وم�ؤ ّلفات حول الإمام
ّ
ّبي � Pأنّه قال« :لو لم يبق من الدهر
ـ من ال ّروايات العديدة ا ّلتي رووها عن الن ّ
� اّإل يوم لبعث اهلل رج ً
ال من �أهل بيتي يمل�ؤها عد ًال كما ملئت جوراً»(((.

((( �سورة النور ،الآية.55 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،51ص  ،58ح  ،5و�ص  ،54ح  34و .35
((( �أمث ��ال هذه الآيات} :ﯚ ﯛﯜ ﯝ{�س ��ورة الأنف ��ال ،الآية 39 :و }ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{�س ��ورة التوبة،
الآية 33:و }ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{�سورة هود ،الآية.86 :
 ((( 252بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،51ص .64-44
((( انظ ��ر :ال�ص ��واعق المحرق ��ة ،الب ��ن حجر� ،ص  ،99ونور الأب�ص ��ار ،لل�ش ��بلنجي� ،ص  ،155و�إ�س ��عاف الراغبي ��ن� ،ص ،140
والفتوحات الإ�سالمية ،ج � ،2ص .211
((( �شرح نهج البالغة ،البن �أبي الحديد ،ج � ،2ص  ،535و�سبائك الذهب ،لل�سويدي� ،ص  ،78وغاية الم�أمول ،ج � ،5ص .362
((( �أمثال كتاب (البيان في �أخبار �ص ��احب الزمان) ت�أليف الحافظ مح ّمد بن يو�س ��ف الكنجي ال�ش ��افعي الّذي عا�ش في القرن
ال�سابع ،وكتاب (البرهان في عالمات مهدي �آخر الزمان)ت�أليف ال ّمتقي الهندي الّذي عا�ش في القرن العا�شر.
((( �ص ��حيح الترمذي ،ج� ،2ص  ،46و�ص ��حيح �أبي داود ،ج � ،2ص  ،207وم�س ��ند ابن حنبل ،ج � ،1ص  ،378وينابيع المو ّدة� ،ص
 186و 285و  440و  488و .490

�دي م ��ن عترت ��ي وم ��ن ولد
ـ ع ��ن �أ ّم �س ��لمةّ � :أن ر�س ��ول اهلل  Pق ��ال« :المه � ّ
فاطمة»(((.
ـ وع ��ن ابن ع ّبا�س قال :قال ر�س ��ول اهلل �« :Pإنّ عل ّياً �إم ��ام �أ ّمتي من بعدي،
ومن ولده القائم المنتظر ا ّلذي �إذا ظهر يملأ الأر�ض عد ًال وق�سطاً كما ملئت
جوراً وظلماً»(((.

المهدي |
اإلمام
ّ

َ
الغ ْي َبة
تُعتبر ال َغ ْي َبة من خ�صائ�ص الإمام الثاني ع�شر | وا ّلتي ورد ال ّت�أكيد عليها في
ال ّروايات المرو ّية عن �أهل البيت  Rمنها:
ما رواه عبد العظيم الح�س ��ني عن الإمام مح ّمد الجواد  Qعن �آبائه R
ّ
عن �أمير الم�ؤمنين � Qأنّه قال« :للقائم منّا غيبة �أمدها طويل ،ك�أنّي بال�شّ يعة
يجول ��ون ج ��والن النّعم في غيبت ��ه يطلبون المرعى فال يجدون ��ه� ،أال فمن ثبت
يق�س قلبه لط ��ول غيبة �إمام ��ه فهو معي ف ��ي درجتي يوم
منه ��م عل ��ى دين ��ه ول ��م ُ
القيامة».
ث � ّ�م قال�« :إنّ القائم منّا �إذا قام لم يكن لأح ��د في عنقه بيعة ،فلذلك تخفى
والدته ويغيب �شخ�صه»(((.
علي بن �أبي طالب � Qأنّه
ـ وروي ع ��ن الإمام ّ
ال�س ��جاد ،عن �أبيه ،عن ج� � ّده ّ
ق ��ال« :و�إنّ للقائ ��م منّا غيبتي ��ن� ،إحداهما �أط ��ول من الأخرى ،ف�ل�ا يثبت على
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و�صحت معرفته»(((.
�إمامته � اّإل من قوي يقينه ّ
((( �إ�سعاف الراغبين� ،ص  ،431نقال عن �صحيح م�سلم و�أبي داود والن�سائي وابن ماجة والبيهقي.
((( ينابيع المو ّدة ،القندوزي� ،ص .494
((( منتخب الأثر� ،ص .255
((( م.ن� ،ص .251

س ّر الغيبة ومغزاها
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النبي Pتحريف المفاهيم والأحكام
لقد حاول الح ّكام الظالم ��ون بعد وفاة ّ
الدين ّية ،بما يتوافق مع م�ص ��الحهم ال�شخ�ص� � ّية ،وا ّلتي تحفظ لهم ت�س ّلطهم على
رقاب النا�س ،ومن هنا قام �سائر الأئ ّمة الأطهار  Rبتثبيت الأ�صول العقائد ّية
وتر�سيخ ون�شر المعارف والأحكام الإ�سالم ّية ،وتربية النّفو�س الم� ّؤهلة وتهذيبها،
الظروف ،كانوا يح ّر�ض ��ون النّا�س �س� � ّر ًا عل ��ى محاربة ّ
وحيثما ت�س ��مح ّ
الظالمين،
والجباب ��رة ّ
والطواغيت ،ويزرعون فيهم الأمل بتحقّق ال ّدولة الإله ّية العالم ّية � ،اّإل
�أنّهم ا�ست�ش ��هدوا جميع ًا واحد ًا بعد الآخر ،ولم تتوفّر الظروف المنا�س ��بة لإقامة
الدولة الإ�سالم ّية العادلة والموعودة.
وعلى ك� ّل ح��ال ،تم ّكن الأئ� ّم��ة الأط�ه��ار  Rخ�لال قرنين ون�صف من
عر�ض الحقائق ال ّإ�سالم ّية وبيانها للنّا�س ،بال ّرغم من مواجهتهم الكثير من
ال ّتح ّديات والم�شاكل والمتاعب ال�شّ ديدة ،وقد �أظهروا بع� ًضا منها للنّا�س
وخوا�ص �أ�صحابهم ،وبذلك
عا ّمة وبع�ضها الآخر �أظهروه لخ�صو�ص �شيعتهم
ّ
انت�شرت المعارف الإ�سالم ّية بمختلف �أبعادها وجوانبها في الأ ّم��ة ،و�ضمن
ذلك بقا َء ال�ش ّريعة المح ّمد ّية ،وقد ت�ش ّكلت ـ خالل ذلك ـ هنا وهناك في
البالد الإ�سالم ّية بع�ض الجماعات ا ّلتي اندفعت لمحاربة الح ّكام الجائرين،
و�أمكنهم ـ ولو ب�صورة محدودة ـ منع الجبابرة ّ
والطواغيت من ال ّتمادي في
 254غ ّيهم وجورهم وعبثهم.
ولكن ا ّلذي كان ُيثير فزع الح ّكام ّ
الظالمين وقلقهم �أكثر ،هو الوعد بظهور
الإمام
المهدي | ،ا ّلذي كان ُيه ّدد وجودهم وكيانهم ،ومن هنا فر�ض المعا�صرون
ّ
منهم للإمام الح�سن الع�سكري  Qرقابة م�ش ّددة عليه ،ليقتلوا � ّأي طفل يولد
له ،وقد ا�ست�شهد الإم��ام  Qنف�سه ب�أيديهم ،وهو في ريعان �شبابه ،ولكن

المهدي | ،و� ّأن ُي ّدخر لخال�ص الب�شر ّية ونجاتها؛
�شاءت الإرادة الإله ّية �أن يولد
ّ
ال�سبب لم يوفّق للقائه خالل حياة �أبيه ـ وح ّتى الخام�سة من عمره ـ � اّإل
ولهذا ّ
خوا�ص ال�شّ يعة ،بيد � ّأن الإمام | ارتبط بالنّا�س بعد وفاة �أبيه،
�أفراد قليلون من ّ
الخا�صة((( ،واحد ًا بعد الآخر ،وبعد
بوا�سطة ن ّواب �أربعةُ ،ك ّلفوا بمه ّمة النّيابة
ّ
ذلك بد�أت (الغيبة الكبرى) ،ا ّلتي �ست�ستم ّر �إلى م ّدة غير معلومة ،ح ّتى اليوم
يتم فيه �إعداد الب�شر ّية لتق ّبل الحكومة الإله ّية العالم ّية ،وامتالك القدرة
ا ّلذي ّ
على �إقامتها وحينئذ �سيظهر الإمام | ب�أمر من اهلل تبارك وتعالى.
فال�س� � ّر ف ��ي غيبته | هو الحفاظ عليه من �أي ��دي الجبابرة والجائرين،
�إذن ّ
وانتظ ��ار الظ ��روف الم�ؤاتي ��ة لتق ُّبل الب�ش ��ر ّية �إقام ��ة الحكومة الإله ّي ��ة العالم ّية،
وامتالك القدرة على �إقامتها ،وقد �أ�شير في بع�ض الروايات �إلى ِح َك ٍم �أخرى.
الحجة
منه ��ا :امتحان النّا�س واختبار مدى ا�س ��تقامتهم وثباتهم بع ��د �إتمام ّ
عليهم.
ومنه ��اّ � :أن بق ��اء الإم ��ام | على قيد الحي ��اة ُيعتبر عام ًال قو ّي� � ًا وم�ؤ ّثر ًا في
زرع ُّ
�اح �أنف�س ��هم و�إعدا َدها
الطم�أنين ��ة و�ش ��يوع الأمل بين النّا�س ،ليحاولوا �إ�ص�ل َ
لظهوره.

المهدي |
اإلمام
ّ

النتيجة

فائدة وجود االمام| حال الغيبة

� ّإن غيب ��ة الإمام | ال تعن ��ي انقطاعه التا ّم عن النّا�س ،وال ت�س ��تلزم حرمان
النّا� ��س من بركات وج ��وده ،ونعمة هدايته ،و�إن كانت بدرجة �أق ّل و�آثار �أ�ض ��عف،
وكما �أ�ش ��ار الإمام نف�س ��ه �إلى هذا الأم ��ر بقوله |« :و�أ ّما وج ��ه االنتفاع بي في
((( وهم :عثمان بن �سعيد ،ومحمد بن عثمان بن �سعيد ،والح�سين بن روح ،وعلي بن محمد ال�سمري.
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غيبتي ،فكاالنتفاع بال�شّ م�س� ،إذا غ ّيبتها عن الأب�صار ال�سحاب»((( ،ف� ّإن ال�شّ م�س
ي�س ��تفاد من نورها و�شعاعها و�إن حجبتها الغيوم و�إن كانت الفائدة �أق ّل .وقد ُوفِّق
بع�ض الأ�ش ��خا�ص للقاء الإمام | وا�س ��تفادوا منه الكثير في ق�ض ��اء حوائجهم،
وتوجيههم فكر ّي ًا و�سلوك ّي ًا.
خال�صة الدر�س
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

ـ	� ّإن ه ��دف الأنبي ��اء �Rإقام ��ة العدل والق�س ��ط في الأر� ��ض ك ِّلها ،وعدم
تم ّكن الأنبياء من تحقيق هذا الهدف ال يعني ق�ص ��ور تعاليمهم ومناهجهم
و�أ�ساليبهم �أو تق�صير ًا منهم؛ بل لعدم توفّر الظروف المو�ضوع ّية.
وم ّم ��ا ورد ف ��ي ذلك قوله تعال ��ى} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{(((.
}ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{(((.
وجاء في بع�ض الروايات � ّأن الم�ص ��داق الكامل لهذا الوعد �س ��يتحقّق في زمن
المهدي | ب�صورة كاملة.
ظهور الإمام
ّ
المهدي | متواترة من طريق �أهل ال�س� �نّة ف�ض�ل ً�ا
ـ	� ّإن الرواي ��ات في الإمام
ّ
عن ال�ش ��يعة ،ومنها« :لو لم يبق من الدهر �إ ّال يوم لبعث اهلل رج ًال من �أهل
بيتي يمل�ؤها عد ًال كما ملئت جور ًا».
256
المهدي | وا ّلتي ورد الت�أكيد عليها في
ـ	 تُعتبر ال َغ ْي َبة من خ�ص ��ائ�ص الإمام
ّ
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،485الباب  45ذكر التوقيعات ،الحديث .4
((( �سورة الأنبياء ،الآية.105 :
((( �سورة النور ،الآية.55 :

الروايات ،ومن �أ�سرار ال َغ ْي َبة:
�أ ـ الحف ��اظ علي ��ه من �أي ��دي الجباب ��رة ،وانتظار الظ ��روف الم�ؤاتي ��ة لنجاح
مه ّمته.
ب ـ	 امتحان النا�س واختبارهم.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

المهدي |
اإلمام
ّ

1ـ هل �إنّ عدم تحقّق العدالة في الأر�ض ناتج عن ق�صور تعاليم
الأنبياء  Rولماذا؟
2ـ �أذك ��ر �آي ��ة ت � ّ
�دل عل ��ى الوع ��د الإله � ّ�ي بتح ّق ��ق العدال ��ة ،ومتى
تتحقّق.
3ـ �أذكر الأ�سرار والحكم من غيبة الإمام |.
�دي | ،وروايتي ��ن ح ��ول
4ـ �أذك ��ر روايتي ��ن ح ��ول وج ��ود المه � ّ
غيبته؟
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الدرس التاسع والعشرون

االعتقاد باإلمام المهدي|

االعتقاد باإلمام المهدي |

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتب ّين الطالب حقيقة االعتقاد بالإمام المهدي|.
�2 .2أن ي�ستذكر الإجابة على الت�سا�ؤالت المتع ّلقة بغيبة الإمام |.
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االعتقاد باإلمام المهدي|

تمهيد:

بعدم ��ا تق ّدم ال ��كالم في جملة من �أ�س ��رار الغيب ��ة ومغزاها ،و� ّأن لها �أ�س ��باب ًا
�أوجبتها ،و� ّأن الغيبة لم تكن نتيجة رغبة في االبتعاد عن م�س ��رح الأحداث ،بقدر
ما كانت ب�سبب النا�س �أنف�سهم ،ا ّلذين يجهلون حقيقة الإمامة ودور الإمام وب�سبب
ق ّلة النا�ص ��ر للإمام | والمحامي عنه  Qبحيث �أ�ص ��بح مع ّر�ض� � ًا للقتل ،مع
العل ��م �أنه المع�ص ��وم الوحي ��د المتبقّي القادر عل ��ى القيام بدور القي ��ادة الإلهية
حجة ،ف� ّإن الأر�ض ال
للمجتم ��ع ،لذل ��ك وجب الحفاظ عليه لئال تخلو الأر�ض م ��ن ّ
الحجة كما جاء في الحديث
ت�س ��تق ّر وال ت�ستم ّر من دون االرتباط باهلل من خالل ّ
الحجة ل�ساخت الأر�ض ب�أهلها»(((.
ال�شريف« :لوال ّ
�إ�ضافة �إلى � ّأن الغيبة تدفع النا�س للإح�سا�س بالحاجة �إلى وجود الإمام نتيجة
�إدراكهم للنق�ص الحا�صل ب�سبب غيبته.
261
فتخلق فيهم دافع ًا قو ّي ًا ،لتهيئة الظروف المنا�سبة لظهوره المبارك | ورفع
الموانع ا ّلتي تمنع من قيامه بنه�ض ��ته العالمية � اّإل �أنّه ـ ومع ك ّل ما تق ّدم ـ ال ب ّد من
الإجابة على بع�ض الت�سا�ؤالت المثارة حول الإمام
المهدي |.
ّ
((( الرواية بم�ضمونها عن بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،57ص.213

هل يمكن أن يعيش اإلنسان هذا العمر الطويل؟
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الجواب:
ّ � -1إن م�س� ��ألة طول عمر الإن�س ��ان لي�ست �أمر ًا م�س ��تحي ًال عق ًال ،وبالتالي فهي
�أمر ممكن وك ّل �أمر ممكن مقدور هلل تعالى ـ كما م ّر في بحث القدرة ـ ف�إذا
�أراد اهلل تعالى ـ وقد �أراد((( ـ �أن ُيطيل عمر �إن�سان ف�إنّه يطول ،قال تعالى:
}ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{(((.
 -2لقد تع ّر�ض القر�آن الكريم والروايات ال�شريفة لذكر عدد من الب�شر ا ّلذين
�أط ��ال اهلل �أعمارهم ،ولقد حكم العقل واتف ��ق العقالء على �أنّ الوقوع � ّ
أدل
دلي ��ل عل ��ى الإمكان فمن �آمن بالق ��ر�آن وتد ّبره ّ
واطلع على الروايات ،وجب
عليه االعتقاد ب� ّأن طول العمر قد تحقّق لعدد من الب�شر ،منهم:
�أ ـ النب � ّ�ي ن ��وح  ،Qحيث يقول تعال ��ى} :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{(((.
وهذه الأعوام الطويلة عا�شها نوح  Qيدعو قومه بعد �إر�ساله �إليهم ،وعا�ش
بعد الطوفان م ّدة مديدة.
النبي مو�سى  ،Qا ّلذي تح ّدث عنه المولى
ب ـ الخ�ضر  :Qوهو �صاحب ّ
ع� � ّز وج ّل بقوله تعال ��ى} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{(((.
النبي مو�سى  Lوكان �صاحب علم جليل ،وال
 262والخ�ض ��ر كان ح ّي ًا قبل لقائه ّ
((( وقد علمنا �إرادته تعالى لإطالة عمر �صاحب الزمان | من خالل الروايات المتواترة الّتي تق ّدمت بالإ�شارة �إليها.
((( �سورة ي�س ،الآية.82 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.14 :
((( �سورة الكهف ،الآية65 :ـ .66

زال ح ّي ًا ،و�س ��يبقى ح ّي ًا كما ذكرت جملة من الروايات ،وقد ع ّزى الخ�ضر Q

االعتقاد باإلمام المهدي|

النبي مح ّمد.(((P
�أهل البيت  Qبوفاة ّ
وفي رواية عن الإمام ال�ص ��ادق « :Qو�أ ّما العبد ال�صالح الخ�ضر ،ف�إنّ اهلل
تب ��ارك وتعالى ما ط ّول عم ��ره لنب ّوة ق ّدرها ،وال لكتاب ينزله عليه ،وال ل�شريعة
ين�سخ بها �شريعة من كان قبله من الأنبياء ،وال لإمامة يلزم عباده االقتداء بها،
وال لطاع ��ة يفر�ضه ��ا له ،بل ��ى� ،إنّ اهلل تبارك وتعالى ل ّم ��ا كان في �سابق علمه �أن
يق ّدر من عمر القائم ما يق ّدر من عمر الخ�ضر ،وما ق ّدر في �أ ّيام غيبته ما ق ّدر،
وعل ��م م ��ا يكون من �إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول ،ط ّول عمر العبد
ال�صالح من غير �سبب يوجب ذلك � اّإل لع ّلة اال�ستدالل به على عمر القائم |،
حجة»(((.
حجة المعاندين لئلاّ يكون للنا�س على اهلل ّ
وليقطع بذلك ّ
وبعد هذا البيان وما تق ّدم من تواتر الروايات ال يبقى �أمام طالب الحقيقة � اّإل
الإذعان لهذه الحقيقة النا�صعة.
ينصب إماماً آخر غيره |؟
لماذا أطال الله عمره الشريف ولم ّ

والجواب:
قطعي على �أمر ما وجب االعتقاد به والت�س ��ليم له ،بغ�ض
� -1أنّه �إذا قام دليل ّ
النظر عن معرفة الإن�س ��ان الباحث عن الحقيقة بالأ�س ��باب والغايات ا ّلتي
�أوجبت ��ه ،و�إن كان ه ��ذا ال يمنع م ��ن محاولة البحث لمعرفة تلك الأ�س ��باب
والحكم والغايات ،على �أن ال يكون �إذعانه متو ّقف ًا على معرفتها.
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وخا�ص ��ة � ّأن �أح ��د �أركان الإيمان هو االعتقاد والإيمان ب�أم ��ور غيب ّية ال يتم ّكن
ّ
�شرعي فيها،
الإن�سان من االطالع عليها ب�شكل مبا�شر ،بل تتو ّقف على ورود بيان
ّ
((( كمال الدين ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .291
((( مكيال المكارم ،محمد تقي الأ�صفهاني ،ج � ،1ص .171
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قال تعال ��ى} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ {((( .و� ّإن االعتقاد بوجود الإمام
المنتظر | �أ�صبح من الغيب نتيجة غيبته ،والإيمان به من جملة الإيمان بالغيب
وهو من �صفات المتقين.
وقد �أجاب الإمام ال�صادق  Qعندما ُ�سئل عن الآية المتق ّدمة فقال :Q
الحج ��ة (الغائب) و�شاهد ذلك قوله
علي  Qوالغيب فهو ّ
«الم ّتق ��ون �شيع ��ة ّ
تعالى} :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{(((»(((.
وفي كالم �آخر للإمام ال�ص ��ادق  Qح ��ول
المهدي |« :يا بن الف�ضل �إنّ
ّ
هذا الأمر �أمر من �أمر اهلل تعالى و�س ّر من �س ّر اهلل ،وغيب من غيب اهلل ،ومتى
علمن ��ا �أ ّن ��ه ع ّز وج ّل حكيم؛ �ص ّدقنا ب� ��أنّ �أفعاله ك ّلها حكمة و�إن كان وجهها غير
منك�شف»(((.
 -2لقد تق ّدمت الإ�ش ��ارة �إلى � ّأن الع�ص ��مة وهي �ش ��رط �أ�س ��ا�س لتو ّلي من�صب
الإمامة لي�س ��ت جبر ّية ،وبالتالي ف� ّإن الم� ّؤهلين لمن�صب الإمامة هم الأئ ّمة
النبي Pعلى ح�س ��ب الترتيب المعروف ،فلو فر�ض موت
االثنا ع�ش ��ر بعد ّ
الإمام الثاني ع�ش ��ر ـ والعياذ باهلل ـ فهذا يعني ا�س ��تحالة �إقامة دولة العدل
إلهي ا ّلتي وعد اهلل بها ،وذلك لعدم وجود الم� َّؤهل لتح ّمل هذا المن�ص ��ب
ال ّ
وبذلك ينتفي الغر�ض من بعثة الأنبياء والر�سل .Q
� 264إ�ض ��افة �إلى ما ُذك ��ر في بداية الدر�س من وجود تراب ��ط دائم وعالقة ع ّلية بين
وجود المع�صوم  -وهو الإن�سان الكامل  -وبقاء الكون ،ف�إن لحظة انقطاع التوا�صل
((( �سورة البقرة ،الآية.3 :
((( �سورة يون�س ،الآية.2 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،52ص .125
((( م.ن� ،ص .91

بين الأر�ض وال�سماء ،وبين عالم ال�شهود والغيب هي نف�سها لحظة فناء الكون ،فكان
ال ب ّد من بقاء الإمام الثاني ع�ش ��ر | و� اّإل ل�س ��اخت الأر� ��ض ب�أهلها والنتق�ض قوله
الحجة على النا�س (ويمكن
تعال ��ى�} :إﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ {((( ،والنتفت ّ
الرجوع �إلى المط ّوالت لالطالع على �أ�سباب �أخرى لطول عمره ال�شريف).
ّ
يتحقق ظهور اإلمام |؟
متى
االعتقاد باإلمام المهدي|

الجواب:
 -1بم ��ا � ّأن الغيبة لها �أ�س ��باب وللظه ��ور غايات و�أهداف كم ��ا تق ّدم ،وعليه ال
يمك ��ن �أن يتحقّق الظهور قبل ارتفاع الأ�س ��باب ا ّلتي دفعت �إلى غيبة الإمام
| ،وال ب ّد من تحقّق الأر�ض ّية المنا�سبة والظروف المو�ضوع ّية ا ّلتي ت�سمح
بتحقّق الهدف ،فعندما تُ�ضمن �سالمة الإمام من خالل اجتماع عدد ي�ش ّكل
نواة لحركة الإمام ،وهو عدد الم�سلمين في معركة بدر ـ �أي ثالثماية وثالثة
ع�ش ��ر ـ وعندما يقط ��ع معظم النا�س الأم ��ل ب�إمكان ّية تحقي ��ق العدالة على
فيتو�س ��لون تحقيق العدالة الإله ّي ��ة على يدي رجل
�أيدي الب�ش ��ر العاد ّيينّ ،
�إله � ّ�ي ،حينئذ تكون الأ�س ��باب قد ارتفعت والأر�ض� � ّية قد ته ّي� ��أت ،و�أ ّما متى
يح�ص ��ل هذا؟ فهو �أمر تنح�ص ��ر معرفت ��ه باهلل تعالى ،ولذل ��ك ورد النهي
ال�ش ��ديد ،والتكذيب الأكيد على ل�س ��ان النب � ّ�ي Pوالأئ ّمة  Qـ لك ّل من
يحاول توقيت الظهور ،فقد ورد في الرواية عن الإمام الر�ضا « :Qلقد
النبي Pقيل له :يا ر�سول اهلل
ح ّدثني �أبي عن �أبيه عن �آبائه � Qأنّ ّ
265
مت ��ى يخرج القائم م ��ن ذر ّيتك؟ فقال :Pمثله مث ��ل ال�ساعة }ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ{(((»(((.
((( �سورة الرعد ،الآية.7 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.187:
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،51ص .154
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وورد عن الإمام ال�صادق « :Qكذب الو ّقاتون ،وهلك الم�ستعجلون ،ونجا
الم�س ّلمون و�إلينا ي�صيرون»((( وغيرها من الروايات.
ّ � -2إن �إخف ��اء الوقت له �آثار �إيجاب ّية في دفع الإن�س ��ان للعمل وال�س ��عي والج ّد،
وتربية نف�سه وتهذيبها ،ليكون م� ّؤه ًال وحا�ضر ًا عندما ت�أتيه الدعوة للخروج،
وي�س ��مع النداء ـ فتبقى بذلك قلوب الم�ؤمنين م�شتاقة لر�ؤيته ومهيئة لتق ّبل
دعوته|.
وقد جاء في ر�س ��الة الإمام | لل�ش ��يخ المفيد« :فليعمل ك ّل امرئ منكم بما
يق ّرب ��ه م ��ن مح ّبتنا ،ويتجنّب ما ُيدنيه من كراهيتنا و�سخطنا ،ف�إنّ �أمرنا بغتة
فج�أة حين ال تنفعه توبة وال ُينجيه من عقابنا ندم على حوبة»(((.
هل يوجد عالمات للظهور؟

الج ��واب :نعم لقد وردت جملة من الروايات ا ّلتي ت�س ��تعر�ض بع�ض العالمات
ا ّلتي ت�سبق خروج الإمام | � اّإل �أنّه ال ب ّد من الإ�شارة �إلى:
1ـ � ّإن العالمة هي مج ّرد دليل على قرب الظهور ،ولي�س ��ت �سبب ًا للظهور بحيث
يتو ّقف عليها.
2ـ � ّإن العالمة ال تدلّ بال�ض ��رورة على مال�ص ��قة الظهور لها ،فقد تكون عالمة
على ع�ص ��ر الظهور ولي�س ��ت عالمة لتوقيته ،و�إن كان يوجد عالمات تُ�شير
�إلى كون الظهور قريب ًا ج ّد ًا ـ كما �سي�أتي ـ.
3ـ � ّإن بع�ض العالمات ب�ش ��كل عا ّم وردت على �ش ��كل رم ��وز ،ولذلك ُيخطئ من
يحاول تطبيقها ب�شكل قاطع على حوادث ووقائع ،فال يفيد هذا التطبيق � اّإل
266
ظ ّن ًا }ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ {(((.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .368
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،53ص .176
((( �سورة النجم ،الآية.28 :

االعتقاد باإلمام المهدي|

4ـ يوج ��د عالم ��ات حتم ّية الوقوع ،ولكن يوجد �أي�ض� � ًا عالمات غير حتم ّية وقد
يح�صل ال َبداء فيها.
المهم وهو
5ـ �أن ال يتل ّه ��ى الإن�س ��ان بالعالمات ويقف عنده ��ا ويغفل عن الأمر ّ
ال�س ��عي لتهذيب نف�سه وتزكيتها وتهيئتها ،ليكون �أه ًال ل�صحبة الإمام |،
ل ّأن ه ��ذا ا ّل ��ذي يحتاج ��ه الم�ؤمن لنف�س ��ه ،ويطلبه منه �إمام ��ه | وبذلك
تتحقّق �إحدى فوائد جعل العالمات وبيانها.
إجمالي ،وهي:
و�إليك بع�ض العالمات الواردة ب�شكل �
ّ
1ـ خ ��روج الثالث ��ة :ورد ع ��ن النب � ّ�ي« :Pخ ��روج الثالث ��ة :ال�سفيان � ّ�ي
والخرا�سان � ّ�ي واليمان � ّ�ي في �سن ��ة واحدة ،في �شهر واح ��د ،في يوم واحد،
اليماني لأنّه يدعو �إلى الحقّ »(((.
ولي�س فيها من راية �أهدى من راية
ّ
النبي« :Pتنزل الرايات ال�سود ا ّلتي تخرج من
2ـ الرايات ال�سود :ورد عن ّ
المهدي | بعثت �إليه بالبيعة»(((.
خرا�سان �إلى الكوفة ،ف�إذا ظهر
ّ
3ـ قت ��ل النف� ��س الزكي ��ة :ورد عن الإمام ال�ص ��ادق « :Qولي� ��س بين قيام
قائم �آل مح ّمد وبين قتل النف�س الزكية � اّإل خم�س ع�شرة ليلة»(((.
4ـ الخ�س ��ف :ورد ع ��ن النب � ّ�ي...« :Pيك ��ون عن ��د ثالث ��ة خ�س ��وف ،خ�س ��ف
بالم�شرق ،وخ�سف بالمغرب ،وخ�سف بجزيرة العرب»(((.
5ـ طل ��وع ال�شم� ��س م ��ن المغ ��رب :ورد ع ��ن الإم ��ام الباق ��ر « :Qوطل ��وع
ال�شم�س من المغرب من المحتوم»(((.
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((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،52ص .210
((( م.ن ،ج � ،52ص .217
((( الغيبة ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص .445
((( معجم �أحاديث المهدي | ،الكوراني ،ج � ،1ص  ،311نقلها من جملة م�صادر.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،52ص .289

6ـ ال�صيح ��ة ف ��ي ال�سم ��اء :ورد ع ��ن الإمام الباق ��ر « :Qين ��ادي مناد من
ال�سم ��اء با�س ��م القائم في�سمع من بالم�شرق ومن بالمغرب ،ال يبقى راقد
� اّإل ا�ستيق ��ظ ،وال قائ ��م � اّإل قع ��د ،وال قاع ��د � اّإل ق ��ام على رجلي ��ه فزعاً من
ذلك ال�صوت ،فرحم اهلل من اعتبر بذلك ال�صوت ف�أجاب»(((.
األجواء الفاسدة
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

بقيت الإ�ش ��ارة �إلى الأجواء الفا�سدة ال�سائدة في الأ ّمة ع�صر الظهور ،وذلك
م ��ن خالل الرواية الواردة عن �أمير الم�ؤمنين ...« :Qف�إنّ عالمات ذلك� :إذا
�أم ��ات النا� ��س ال�صالة و�أ�ضاعوا الأمانة ،وا�ستح ّلوا الكذب ،و�أكلوا الربا ،و�أخذوا
ال ّر�ش ��ا ...وباعوا الدين بالدنيا ،وا�ستعملوا ال�سفهاء ،وقطعوا الأرحام ،واتبعوا
الأه ��واء وا�ستخف ��وا بالدم ��اء ،وكان الحلم �ضعفاً ،والظلم فخ ��راً ،وكان الأمراء
فجرة ،والوزراء ظلمة ،والعرفاء خونة ،والق ّراء ف�سقة ،وظهرت �شهادات الزور،
وا�ستعلن الفجور ،وقول البهتان والإثم والطغيان ...وكان زعيم القوم �أرذلهم،
و�ص ّدق الكاذب وا�ؤتمن الخائ ��ن ،واتخذت القيان
وا ُتق ��ي الفاجر مخافة �ش� � ّرهُ ،
والمعازف ،ولعن �آخر الأ ّمة �أ ّولها ،وركبت ذوات الفروج ال�سروج ،وت�ش ّبه الن�ساء
بالرجال ،والرجال بالن�ساء.(((»...
خال�صة الدر�س
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ـ �أُثيرت ت�سا�ؤالت ع ّدة حول غياب الإمام المهدي | منها:
هل ُيمكن �أن يعي�ش الإن�سان هذا العمر الطويل؟ والجواب:
 -1م�س�ألة طول عمر الإن�سان لي�ست من الم�ستحيالت العقل ّية ،واهلل قادر على
ك ّل �شيء.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،52ص .203
(((م.ن ،ج � ،52ص .193

االعتقاد باإلمام المهدي|

النبي
ّ � -2إن طول عمر الإن�س ��ان كما �أنّه ممكن عق ًال هو واق ٌع خارج ًا ،كما في ّ
نوح Qوالخ�ضر.Q
لماذا �أطال اهلل عمر الإمام المهدي |؟ والجواب:
�إ ّن ��ه قام الدليل القطعي على الإمام المهدي | و�إذا لم نعرف �أ�س ��باب غيبته
ـ فر�ض� � ًا ـ ه ��ذا ال يدعون ��ا �إلى الإنكار ،فالإيم ��ان بالمهدي | هو �أحد م�ص ��اديق
الإيم ��ان بالغيب .ث � ّ�م � ّإن �إقامة دول الح ��قِّ تحتاج �إلى المع�ص ��وم فلو فر�ض موت
الحق.
الإمام الثاني ع�شر فهذا يعني ا�ستحالة �إقامة دولة ّ
متى يتحقّق الظهور؟ والجواب:
� ّإن للظهور �أ�س ��بابه المو�ض ��وع ّية فمتى حانت ظهر الإمام | ب�أمر اهلل تعالى.
و�أ ّما �إخفاء توقيت ظهوره المبارك ففيه فوائد منها :دفع الإن�س ��ان الم�ؤمن للعمل
وال�سعي وتربية نف�سه لتته ّي�أ لظهوره ال�شريف.
هل يوجد عالمات للظهور؟ والجواب:
نعم وردت روايات ت�س ��تعر�ض عالمات لظهوره ال�ش ��ريف ،ولكن تجدر الإ�شارة
�إلى � ّأن العالمة دليل على قرب الظهور ولي�س ��ت �س ��بب ًا ،ك ��م �أنّها قد تكون عالمة
على ع�ص ��ر الظهور ولي�س ��ت عالمة لتوقيت الظهورّ ،ثم � ّإن بع�ض ��ها ُي�ش ِّكل رموز ًا؛
لذل ��ك قد ُيخطئ بع�ض النا�س ف ��ي تطبيقها ،وعلى الإن�س ��ان الم�ؤمن �أن ال يلتهي
بالعالمات عن العمل للتمهيد للظهور المبارك.
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حتمي قد يح�ص ��ل البداء فيها،
حتمي ومنه ��ا غير ّ
ـ	 عالم ��ات الظه ��ور منها ّ
ومن العالمات :خروج ال�س ��فياني والخرا�س ��اني واليماني ،الرايات ال�س ��ود
من خرا�س ��ان ،قتل النف�س الزك ّية ،الخ�سف ،ال�صيحة من ال�سماء ،انت�شار
الف�ساد.

�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ ما هي فل�سفة وعمر الإمام المهدي| الطويل؟
2ـ ما هو الهدف من �إخفاء �ساعة الظهور؟
3ـ ع ّدد بع�ضاً من عالمات الظهور.
بحوث في العقيدة اإلسالميّة
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الدرس الثالثون

المعاد

داعملا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى �أهم ّية االعتقاد بالمعاد.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى نتائج االعتقاد بالمعاد.
�3 .3أن ي�ستذكر �آية قر�آنية عن المعاد.
271
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أهم ّية معرفة العاقبة
داعملا

�إنّ البحث عن المعاد يت ّم �ضمن المراحل التالية:
العقائدي،
يتم بيان ميزة هذا الأ�ص ��ل
ّ
الأولى� :أهم ّية االعتقاد بالمعاد وفيها ّ
المهم في �سلوك الإن�سان و�أفعاله الفرد ّية واالجتماع ّية.
وت�أثيره ّ
ال�صحيح
ال ّثانية� :أهم ّية الروح في �إثبات المعاد ّ
ويتم من خاللها تو�ضيح ال ّت�ص ّور ّ
عن المعاد ،وا ّلذي يتو ّقف على �إثبات وجود ال ّروح غير المح�سو�سة والخالدة
واالعتقاد بها؛ لأ ّنها ت�ش� � ّكل الأ�س ��ا�س الأ ّول لإثبات المعاد ،فكما � ّأن معرفة
الوجود تبقى ناق�صة من دون االعتقاد بوجود اهلل الواحد ،فكذلك معرفة
الإن�سان وم�صيره تبقى ناق�صة �إن لم يعتقد بوجود الروح الخالدة.
يتم من خالله ��ا �إثبات المعاد
الثّالث ��ة :ويت � ّ�م فيها عر�ض بع� ��ض الأد ّلة ا ّلتي ّ
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وم�سائله الأ�سا�س.
أهم �شبهات المنكرين للمعاد والر ّد عليها.
ال ّرابعة :عر�ض � ّ
وبهذا يكون قد ّتم ا�ستعرا�ض الخطوات المطلوبة ب�شكل �إجمالي وقد جاء دور
البحث ال ّتف�صيلي لتلك الخطوات.

المرحلة الأولى :أهم ّية االعتقاد بالمعاد
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� ّإن الباعث والداعي للقيام بالنّ�شاطات والأعمال الحيات ّية هو �إ�شباع الحاجات
وال ّرغب ��ات ،وتحقيق الأهداف ّ
لل�س ��عادة والكمال
والطموحات ،وبال ّتالي الو�ص ��ول ّ
النّهائي .و� ّإن تقويم الأفعال ،وكيف ّية توجيهها مرتبط بتحديد الأهداف ا ّلتي ي�سعى
بجميع جهوده وطاقاته لبلوغها .ومن هنا كان لمعرفة الهدف النّهائي للحياة ا ّلتي
يعي�ش ��ها دور �أ�سا�س في معرفة الطرق والو�سائل والأعمال ا ّلتي ال ب ّد من اختيارها
وممار�س ��تها .وفي الواقع � ّإن العامل ال ّرئي�س في تحديد طريقة الحياة وم�س ��يرتها
يكمن في ر�ؤية الإن�سان ومعرفته بحقيقته وكماله و�سعادته .ومن يعتقد � ّأن حقيقته
لي�ست � اّإل مجموعة من العنا�صر الما ّد ّية ،البدن ّية وال ّتفاعالت المعقّدة فيما بينها،
ويرى حياته مح ّددة بهذه الأ ّيام القليلة للحياة ال ّدنيو ّية ،وال يعرف ل ّذ ًة �أو �س ��عادة
�أو كم� � ً
اال �آخ ��ر وراء هذه المنافع والمكا�س ��ب المرتبطة بهذه الحياة ،ف�إ ّنه �س ��وف
ّ
ينظم �أعماله و�سلوكه بما ي�شبع حاجاته ال ّدنيو ّية ومتط ّلبات هذا العالم� ،أ ّما ا ّلذي
ي�ؤم ��ن ب� ّأن حقيقته �أو�س ��ع و�أبعد من ّ
الظواه ��ر الما ّد ّية ،وال يرى ف ��ي الموت نهاية
الحي ��اة ،بل يراه منعطف ًا ينتقل من خالله من هذا العا َلم الم�ؤ ّقت �إلى عا َلم خالد
ال�ص ��الحة و�سيلة للو�ص ��ول ل�سعادته وكماله الأبد ّيين ،ف�إ ّنه �سوف
باقٍ  ،و� ّأن �أعماله ّ
ّ
يخط ��ط ِلنظ ��ام حياته بطريقة تكون معه ��ا �أكثر عطاء و�أف�ض ��ل ت�أثير ًا على حياته
الأبد ّية .ومن جانب �آخر ،ف� ّإن المتاعب والم�ص ��ائب واالبتالءات ا ّلتي يواجهها في
 274حيات ��ه ال ّدنيو ّي ��ة ،ال تث ّبط عزيمت ��ه ،وال تبعث فيه روح الي�أ� ��س والقنوط ،وال تمنعه
ال�سعادة والكمال
من موا�ص ��لة جهده وعزيمته في �س ��بيل ممار�س ��ة وظائفه ،وبلوغ ّ
الأبد ّيين ا ّلذين يطلبهما الإن�سان بفطرته.
وال ينح�صر ت�أثير هذين النّوعين من معرفة الإن�سان ،في الحياة الفرد ّية،
بل � ّإن لهما ت�أثير ًا كبير ًا وفاع ًال في الحياة االجتماعية ،وفي مواقف الأفراد

اهتمام القر�آن مب�س�ألة املعاد
المالح ��ظ �أن �أكثر من ثل ��ث الآيات القر�آن ّي ��ة ،مرتبط بالحي ��اة الآخرة ،وفي
مجموعة من هذه الآيات �أ ّكد القر�آن على لزوم الإيمان بالآخرة((( .وفي مجموعة
((( }ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ{ �سورة البقرة :الآية .4وانظر �أي� ًضا �سورتي :لقمان .4 :النمل.3 :

داعملا

وعالقاتهم فيما بينهم .ف�� ّإن لالعتقاد بالحياة الأُخ��رو ّي��ة ،وبال ّثواب والعقاب
المهم وت�أثيره البالغ في رعاية حقوق الآخرين ،والإيثار والإح�سان
الأبد ّيين ،دوره ّ
�إلى المحتاجين والمحرومين .وحين ي�سود المجتمع مثل هذا االعتقاد ،فال يحتاج
كثير ًا �إلى ا�ستخدام الق ّوة في �سبيل تنفيذ القوانين والأحكام العادلة ومكافحة
ّ
الظلم واالعتداء على الآخرين .وبطبيعة الحال ك ّلما اتّ�سعت دائرة هذا االعتقاد
بين النّا�س وع ّمت ،ف� ّإن الم�شاكل والخالفات �سوف تق ّل.
ومن خالل هذه المالحظات ،ت ّت�ض ��ح لنا �أهم ّية م�س� ��ألة المعاد ،وقيمة البحث
فيها ،بل وح َّتى االعتقاد بال ّتوحيد� ،إن لم يكن مقترن ًا باالعتقاد بالمعاد ،ال يمكنه
ال�ص ��حيحة
�أن ي�ؤ ّث ��ر �أث ��ره الكامل وال�شّ ��امل في توجيه الحي ��اة الدنيوية الوجهة ّ
وخا�ص ��ة ال ّدين
ال�س ��ماو ّية ـ ّ
والمن�ش ��ودة ،ومن هنا ينك�ش ��ف �س� � ّر اهتمام الأديان ّ
�امي المق ّد�س ـ بهذا الأ�ص ��ل العقائدي ،و�س� � ّر بذل الأنبياء � Rأق�ص ��ى
الإ�س�ل ّ
جهودهم في �سبيل تر�سيخ هذه العقيدة في النّفو�س وتثبيتها.
ال�س ��لوك والأفعال
واالعتق ��اد بالحي ��اة الأخرو ّي ��ة� ،إ ّنما يك ��ون له ت�أثيره ف ��ي توجيه ّ
الفرد ّية واالجتماع ّية ،فيما لو ّتم التّ�سليم بوجود نوع من عالقة ال�سبب ّية والم�سبب ّية بين
وال�سعادة ّ
وال�شقاء في عالم الآخرة.
ما يتحقّق في هذا العالم من المواقف والأفعالّ ،
ال�ضروري ـ �إ�ضاف ًة لإثبات المعاد والحياة الأخرو ّية ـ �إثبات
وبهذا يظهر �أنّه من ّ
ال�س ��عادة
العالق ��ة بين الحياتين (ال ّدنيا والآخرة) وت�أثير الأفعال االختيار ّية في ّ
وال�شقاء الأبد ّيين.
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�أخرى �أ�شار �إلى �آثار �إنكار المعاد وم�ضاعفاته((( .وفي ثالثة ذكر النّعم الأبد ّية(((.
أبدي((( .كما � ّأن هناك �آيات كثيرة
وف ��ي رابعة ت ّعر�ض القر�آن �إلى �أنواع العذاب ال ّ
وال�س ��يئة ،مع نتائجها و�آثاره ��ا الأُخرو ّية.
ذك ��رت العالقة بين الأعمال الح�س ��نة ّ
وكذلك �أ ّكدت ب�أ�س ��اليب مختلفة �إمكان القيامة بل و�ضرورتها ،وتع َّر�ضت للإجابة
ال�س ��بب ف ��ي الكثير من �أنواع
ع ��ن �ش ��بهات المنكرين ،وقد ب ّينت بع�ض الآيات � ّأن ّ
ال�ضالل واالنحراف هو ن�سيان �أو �إنكار القيامة ويوم الجزاء(((.
نتو�صل �إلى � ّأن الق�سم الأكبر من �أحاديث
ومن خالل الت�أ ّمل في الآيات القر�آن ّية ّ
الأنبي ��اء  Rومناظراتهم مع النّا�س كان يدور حول مو�ض ��وع المعاد ،بل يمكن
القول ب� ّأن الجهود ا ّلتي بذلوها لإثبات هذا الأ�صل كانت �أكثر من جهودهم لإثبات
ال ّتوحيد ،وذلك ل ّأن �أغلب النّا�س كانوا ي ّتخذون موقف ًا �أكثر عناد ًا وت�ش ّدد ًا من هذا
الأ�صل .ويمكن �أن ُنلخّ �ص ال�سبب في عنادهم وت�ش ّددهم في �أمرين:
غيبي وغير مح�سو�س.
 -1عامل م�شترك ّ
يتج�سد في �إنكار ك ّل �أمر ّ
 -2عام ��ل مخت� ّ��ص بمو�ض ��وع المع ��اد� ،أي الرغب ��ة بالتح ّل ��ل ،وع ��دم ّ
ال�ش ��عور
بالم�س� ��ؤول ّية ،وذل ��ك لما ذكرناه من � ّأن االعتقاد بالقيامة والح�س ��ابُ ،يعتبر
دعام ��ة قو ّية و�ص ��لبة لل�ش ��عور بالم�س� ��ؤول ّية ،ودافع� � ًا قو ّي ًا لتق ّب ��ل الكثير من
((( }ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{�س ��ورة الإ�س ��راء ،10 :و�أي�ض� � ًا ال�س ��ور التالي ��ة :الفرقان ،11 :و�س ��ب�أ،8 :
والم�ؤمنون.74 :
((( }ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ { �س ��ورة الإن�سان ،21-11 :وانظر

�سورتي :الرحمن :من الآية � 46إلى �آخر ال�سورة .الواقعة.38 -15 :

((( }ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ{ �س ��ورة الحاق ��ة ،32 -25 :وانظ ��ر �أي�ض� � ًا

�سورتي :الملك ،11-6 :الواقعة.56-42 :

((( }ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ{ �سورة �ص ،26 :وانظر �أي�ضا� :سورة ال�سجدة.14 :

والكف ع ��ن ّ
الظلم واالعتداء والف�س ��اد
ال�س ��لوك والأعمالّ ،
ّ
ال�ض ��وابط على ّ
والمع�ص ��ية .وب�إنكاره �س ��وف يفتح ّ
الطريق �أمام تدفّق التّ�ص ّرفات المتح ّللة،
وعب ��ادة ال�ش ��هوات والأنان ّيات واالنحرافات .وقد �أ�ش ��ار الق ��ر�آن الكريم �إلى
هذا العامل في قوله} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ {(((.
خال�صة القول

داعملا

م ��ن �أجل �أن يتمكن الإن�س ��ان م ��ن اختيار الطريق ا ّل ��ذي ي�ؤ ّدي به �إلى �س ��عادته
النهائي ،يلزم عليه �أن يف ّكر .وي�س� ��أل نف�س ��ه :ه ��ل تنتهي الحياة
الحقيق ّي ��ة وكماله
ّ
الإن�س ��ان ّية بالموت؟ هل توجد هناك حياة �أخرى بعد هذه الحياة؟ هل االنتقال من
كال�س ��فر من مدينة لأخرى ،بحيث يمكنه توفير و�س ��ائل
هذا العالم �إلى عالم �آخرّ ،
وم�ستلزمات المعي�شة والحياة في تلك المدينة؟ هل الحياة في هذا العالم مق ّدمة،
و�أر�ض ّية لح�صول الم�س ّرات والآالم في ذلك العالم ،فال ب ّد �أن يع ّد الع ّدة ،ويعمل في
هذا العالم ،ليح�صل على النتيجة النهائ ّية هناك �أم ال وجود لهذه العالقة؟
و�س ��ي�أتي الجواب ال�صحيح وب�شكل وا�ضح لهذه الأ�سئلة في المرحلة الثالثة في
الدرو�س الآتية.
خال�صة الدر�س

ـ	� ّإن الإيم ��ان بالمع ��اد له �أهم ّي ��ة كبرى و�آث ��ار عظيمة على الحي ��اة الفرد ّية
واالجتماع ّي ��ة للنا�س ،فهو ُي�ص� � ّير الإن�س ��ان �أكث ��ر عطا ًء ون�ش ��اط ًا وعم ًال،
و ُيخفِّف عنه وط�أة الم�صائب والبالءات ،ويجعل العالقة بين النا�س عالقة
((( �سورة القيامة ،الآيات.5-3 :
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تع ��اون ومح ّبة و�إيثار و�أخالق ،فال ُيحتاج لتطبيق القوانين ومكافحة الظلم
�إلى ا�ستخدام الق ّوة.
ـ	 االعتقاد بالمعاد ال ي�ؤ ِّثر �أثره المطلوب �إ ّال �إذا �س ّلمنا بت�أثير �أفعال الإن�سان في
ال�سعادة وال�شقاء الأبد ّيين� ،أي �إذا �س ّلمنا بالثواب والعقاب الأخرو ّيين.
ـ	 ولأهم ّية الإيمان بالمعاد والثواب والعقاب كان للأديان وخ�صو� ًصا الإ�سالم
االهتمام البارز في هذه الم�س�ألة ،لذا نرى � ّأن �أكثر من ثلث الآيات القر�آنية
مرتبط بالحياة الآخرة.
ومن هذه الآيات:
}ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(((.
}ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{(((.
ـ من �أ�سباب �إنكار الكافرين للمعاد:
غيبي وغير مح�سو�س.
1ـ �إنكار ك ّل �أمر ّ
 2ـ الرغبة في التحلُّل من الواجبات واالنغما�س بال�شهوات.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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1ـ تح� � ّدث باخت�ص ��ار ع ��ن �أهم ّي ��ة االعتق ��اد بالمع ��اد ،و�أثره على
الإن�سان.
2ـ �أذكر العاملين الأ�سا�سين لإنكار المعاد.
3ـ �أذكر �آية قر�آنية تتح ّدث عن المعاد.
((( �سورة البقرة ،الآية.4 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.10 :

الدرس الواحد والثالثون

المعاد والروح
حورلاو داعملا

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتب ّين الطالب عالقة الروح بالمعاد.
�2 .2أن ي�ستذكر الدليل العقلي على تج ّرد الروح.
�3 .3أن ي�ستذكر الدليل القر�آني على تج ّرد الروح.
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المرحلة الثّانية :المعاد وعالقته بالروح وتج ّردها
حورلاو داعملا

لقد �أثبت العلم � ّأن بدن الإن�سان والحيوان م�ؤ ّلف من مجموعة خاليا و� ّأن خالياه
في تح ّول وتب ّدل دائمين ،وهي لي�ست واحدة وال ثابتة منذ الوالدة ح ّتى الوفاة ،بل
تدريجي م ّرة ك ّل �سبع �سنوات تقريب ًا(((.
� ّإن الخاليا تتب ّدل بتمامها ب�شكل
ّ
فالبدن اليوم هو غيره بالكامل قبل �أو بعد �سبع �سنوات ،وفي نف�س الوقت يجد
الإن�سان نف�سه واحد ًا ال يتغ ّير طوال حياته ،وهذا يك�شف عن � ّأن منبع وحدته لي�س
ه ��و البدن �إذ هو متغ ّير ح�س ��ب الفر�ض ،وعليه يجب �أن يوجد وراء بدن الإن�س ��ان
حقيقة �أخرى ثابتة ال تتغ ّير منذ ّ
الطفولة �إلى ال�شّ ��باب ،فالكهولة ،فال�شّ ��يخوخة،
وهذه الحقيقة المج ّردة هي المع ّبر عنها بال ّروح ،وعند الفال�س ��فة بالنّف�س ،وهي
موج ��ود قابل لال�س ��تقالل عن الب ��دن ،و�إليها ي�س ��ند الإن�س ��ان ك ّل �أفعاله وفي ك ّل
الأزمنة فيقول� :أنا فعلت كذا حين كنت طف ً
ال ،و�أنا فعلت كذا في مرحلة ال�شّ باب 281
وهكذا.
وب�إثبات ال ّروح وتج ّردها ع ��ن الما ّدةُ ،يمكن حينئذ البحث حول المعاد و�إثباته؛
((( وقيلّ � :إن خاليا الدماغ ال تتب ّدل وهذا ال ي�ؤ ّثر على اال�س ��تدالل ،وحتّى لو ناق�ش بع�ض بعدد ال�س ��نين ،ف� ّإن العدد ال ي�ؤ ّثر على
اال�ستدالل �أي� ًضا طالما � ّأن �أ�صل التب ّدل من الم�س ّلمات الطب ّية.
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لأنّه بذلك يمكن القول (� ّإن ال�شخ�ص ال ُمعاد ـ �أي :ال�شخ�ص ا ّلذي تر ّد له الحياة بعد
الموت ـ هو نف�سه ا ّلذي كان في الدنيا)؛ ل ّأن البدن يتال�شى ولكن ال ّروح ،وا ّلتي بها
وحدة الإن�س ��ان باقية ،وبها ترتبط �شخ�ص� � ّية الإن�سان و�إن�سان ّيته ،وحينما تتع ّلق من
جديد بالبدن يحتفظ ال�ش ��خ�ص بوحدته كما هو الحال قبل الموت ،وال ي�ؤ ّدي تب ّدل
موا ّد البدن �إلى تع ّدد ال�شخ�ص.
وب�س ��بب �أهم ّية تج ّرد ال ّروح ف ��ي �إثبات المعاد ،ينبغي ا�س ��تعرا�ض بع�ض الأد ّلة
العقل ّية والنّقل ّية على تج ّردها.

الروح والبدن
قب ��ل الحدي ��ث عن تج ّرد ال ��روح والأد ّلة على ه ��ذا ،ال ب ّد من �إثب ��ات � ّأن الروح
موجود �آخر غير البدن .ولتو�ض ��يح هذا الأمر ال ب ّد من تقديم مق ّدمة تقع �ض ��من
نقطتين:
 -1ال ّ
ويتح�س�س خ�شونة
ي�شك �أحدنا �أنّه ي�شاهد لون جلده و�شكل بدنه ب�أ ّم عينه،
ّ
بحا�س ��ة ال ّلم�س ،وال يمكن ال ّتعرف على داخل البدن � اّإل
�أع�ض ��ائه ونعومتها ّ
والحب والبغ�ض ،والغ�ضب
ب�صورة غير مبا�شرة .هذا �إ�ضافة �إلى � ّأن الخوف
ّ
والإرادة والتفكيرُ ،يدركها الإن�س ��ان بدون احتياج للحوا�س ،وكذلك يتع ّرف
على الـ (�أنا) ا ّلذي يملك هذه الإح�سا�سات والم�شاعر والعواطف والحاالت
النف�س ّية بدون ا�ستخدام الحوا�س.
282
�إذ ًا فالإن�س ��ان يمل ��ك نوعين م ��ن الإدراك� :أحدهما يحتاج في ��ه �إلى الحوا�س،
والثاني :ال يحتاج فيه �إلى الحوا�س وهذا وا�ضح.
 -2م ��ع مالحظ ��ة �إم ��كان تع ّر�ض الم ��دركات الح�س� � ّية للخط� ��أ� ،إذ قد تُخطئ
ال�س ��راب؛ ف�إنّه يراه ما ًء مع �أنّه �إذا جاءه
الحوا�س كما هو الحال فيمن يرى ّ

الروح:
ّ
تجرد ّ
الدليل العقلي على ّ

�وري ،و�أ ّم ��ا البدن فال ب َّد من �أن نتع ّرف
� -1إنّنا ندرك الـ (�أنا) بالعلم الح�ض � ّ
الحوا�س� ،إذن فالـ (�أنا) �-أي النف�س وال ّروح -غير البدن.
عليه بمعونة
ّ
((( راجع :المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة ،ال�شيخ اليزدي ،الجزء الأ ّول ،الدر�س الثالث ع�شر (بت�ص ّرف).

حورلاو داعملا

لم يجده �شيئ ًا ،فمن الممكن ح�صول الخط�أ في النّوع الأ ّول من المدركات،
خالف� � ًا للنّوع ال ّثاني ،فهي معارف ال مجال فيها للخط�أ واال�ش ��تباه وال�ش � ّ�ك
وال ّتر ّدد ،فيمكن للمرء �أن ّ
ي�شك في لون جلده ،و�أنه هل �شخّ �صه كما هو في
الواق ��ع فع ًال �أم ال ،ولكن ال يمكن لأحد �أن ي�ش � ّ�ك ،ف ��ي �أنّه هل ف ّكر �أم ال� ،أو
�أراد �شيئ ًا �أم ال� ،أو َّ
�شك �أم ال؟!
تو�س ��ط
وهذا ما يع ّبر عنه بالعلم الح�ض � ّ
�وري وهو يتع ّلق مبا�ش ��رة بالواقع بال ُّ
الح�صولي ،فبما �أنّه يح�صل بوا�سطة
ال�صورة؛ ولذلك ال يقبل الخط�أ ،و�أ ّما العلم
ّ
ال�صورة الإدراك ّية ،فهو يقبل ّ
ال�شك والتر ّدد ذات ًا(((.
ومعن ��ى ذل ��كّ � ،أن �أكثر علوم الإن�س ��ان ر�س ��وخ ًا وق� � ّوة هي العلوم الح�ض ��ور ّية
والمدركات ال�شّ ��هود ّية ا ّلتي ت�ش ��مل علم النف�س بنف�س ��ها والإح�سا�سات والم�شاعر
والعواطف والحاالت النّف�س ّية الأخرى .ومن هنا ،ف� ّإن الـ (�أنا) المدرك ،المف ّكر،
والحب والغ�ضب
المريد ،ال يقبل ال�شّ ّك وال ّتر ّدد �أبد ًا ،وكذلك وجود حاالت الخوف
ّ
والتفكير والإرادة ،ال يقبل ال ّتر ّدد.
المادي والمح�سو�س؟
ومن هنا يبرز هذا ال�س�ؤال :هل هذا الـ (�أنا) هو البدن
ّ
وه ��ل � ّإن هذه الحاالت النف�س ��ية بدورها من �أعرا�ض الب ��دن� ،أم �إن وجودها غير
وج ��ود البدن ،و�إن كان للـ (�أنا) عالقة وثيق ��ة وقو ّية بالبدن� ،إذ � ّإن الـ (�أنا) يقوم
بالكثير من �أعماله ون�ش ��اطاته بوا�س ��طة البدن ،وكما ي�ؤ ّثر بالب ��دن ،ف�إنّه يت�أ ّثر به
�أي� ًضا؟ والجواب ي�أتي �ضمن العناوين الآتية.
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ال�سنين على و�صف الوحدة
ّ � -2إن الـ (�أنا) موجود يبقى محافظ ًا خالل ع�شرات ّ
الح�ضوري
ال�شّ خ�ص� � ّية الحقيق ّية ،وندرك هذه الوحدة ال�شّ خ�ص� � ّية بالعلم
ّ
ا ّل ��ذي ال يقبل الخط�أ وال ال�ش � ّ�ك ،و�أ ّما �أجزاء البدن ،ف�إ ّنه ��ا تتع ّر�ض لل ّتغير
وال ّتبديل ،م ّرات عديدة ،وال يوجد � ّأي مالك للوحدة الحقيق ّية بين �أجزائه
ال�سابقة واللاّ حقة.
ّ
ّ � -3إن ال� �ـ (�أنا) موجود ب�س ��يط ال يقبل ال ّتجزئة وال ّتق�س ��يم ،ف�ل�ا يمكن مث ًال
تق�سيمه �إلى ن�صفين ،بينما �أع�ضاء البدن متع ّددة وقابلة لل ّتق�سيم.
 -4المالح ��ظ � ّأن جميع الحاالت النّف�س� � ّية كالإح�س ��ا�س والإرادة وغيرهما ،ال
الخا�صة الأ�صل ّية وال ّرئي�سة للما ّد ّيات� ،أي :االمتداد والقابل ّية لل ّتق�سيم؛
تملك
ّ
لذلك ال يمكن اعتبار هذه الأمور غير الما ّد ّية من �أعرا�ض الما ّدة (البدن)،
�إذ ًا ال ب َّد من �أن يكون مو�ضوع هذه الأعرا�ض جوهر ًا غير ما ّدي(((.
الدليل القر�آني على تج ّرد ال ّروح:
ي�ؤ ّك ��د القر�آن الكري ��م على وجود ال ّروح الإن�س ��ان ّية ،وهذه الحقيق ��ة القر�آن ّية
م ّما ال تقبل ال�ش � ّ�ك والتر ُّدد ،فهي ال ّروح ا ّلتي تن�س ��ب هلل تعالى ،ل�ش� � ّدة �ش ��رفها
و�س ��م ّوها((( كما يقول الق ��ر�آن الكريم في كيف ّية خلق الإن�س ��ان} :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ{(((.
ولي�س المراد ـ والعياذ باهلل ـ انف�ص ��ال �ش ��يء من ذات اهلل وانتقاله للإن�سان.
وفي الحديث عن خلق �آدم  Qيقول تعالى} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{((( �إ�ش ��ارة
((( المنه ��ج الجديد في تعليم الفل�س ��فة ،ال�ش ��يخ اليزدي ،الج ��زء الثاني ،الدر�س الراب ��ع والأربعون ،والتا�س ��ع والأربعون .غير
ما ّدي�:أي مج ّرد ًا من الما ّدة ولذلك �أطلق على الروح �أنّها موجود مج ّرد.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .134
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.9 :
((( �سورة الحجر ،الآية ،29 :و�سورة �ص ،الآية.72 :

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ{(((.

حورلاو داعملا

�إلى خلق �آدم  ،Qحيث خلق البدن من تراب ،والروح ن�سبها تعالى �إلى ذاته.
وخوا�صه و�أعرا�ضه ،و�أنّها
وكذلك ُي�ستفاد من �آيات �أخرى � ّأن ال ّروح غير البدن
ّ
تمتل ��ك قابل ّية البقاء بدون الب ��دن ،ومن هذه الآيات ما ينقله القر�آن على ل�س ��ان
الك ّف ��ار} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{(((�.أي
�إذا تف ّرقت �أجزاء �أبداننا في ال ّتراب.
و ُيجيبهم الق ��ر�آن الكريم بقوله} :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ{(((.
�إذن ِ
فم�ل�اك هو ّية الإن�س ��ان وحقيقته ه ��ي روحه ،ا ّلتي يقب�ض ��ها ملك الموت،
وا ّلتي تظ ّل باقية ،ولي�س �أجزاء البدن ا ّلتي تتال�شى وتتف ّرق في الأر�ض.
وفي مو�ض ��ع �آخ ��ر يق ��ول تعال ��ى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وف ��ي موت ّ
الظالمي ��ن يقول تعال ��ى} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ�أَن ُف َ�س ُك ُم {(((.
ويفه ��م من هذه الآي ��ات و�آيات �أخرى � ّأن نف�س ك ّل امرئ تتح ّدد بذلك ال�شّ ��يء
ا ّلذي يقب�ضه ملك الموت �أو المالئكة المو ّكلون بقب�ض الأرواح ،و� ّأن انعدام البدن
ال ت�أثير له على بقاء ال ّروح ووحدة الإن�سان ال�شّ خ�ص ّية.
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((( �سورة ال�سجدة ،الآية.10 :
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.11 :
((( �سورة الزمر ،الآية.42 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.93 :
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ونتيجة ذلك ك ّله �أمور ثالثة:
� -1إنّه يوجد في الإن�سان �شيء ُيدعى بال ّروح.
 -2ال ّروح الإن�سان ّية قابلة للبقاء واال�ستقالل عن البدن ،ولي�ست هي من قبيل
وال�صور الما ّد ّية ا ّلتي تنعدم حين يتال�شى المح ّل.
الأعرا�ض ّ
ّ � -3إن هو ّية ِّ
كل امرئ مرتبطة بروحه ،وبعبارة �أخرىّ � :إن حقيقة ك ّل �إن�سان هي روحه،
�أ ّما البدن ف�إ ّنه يقوم بدور الآلة بال ّن�س ��بة لل ّروح و� اّإل لما ا�ستطاعت �أن تتخ ّلى عنه
وتتع ّلق به من جديد.
خال�صة الدر�س

ـ	� ّإن م ��ا ُي�ش� � ِّكل ِمالك وحدة الإن�س ��ان هي ال ��روح المج� � ّردة الثابتة ال البدن
المتغ ِّي ��ر ،وب�إثبات ال ��روح وتج ّردها وبقائها ُيمكن البحث ف ��ي المعاد؛ ل ّأن
ال�شخ�ص ال ُمعاد هو نف�سه الذي كان في الدنيا باعتبار وحدة روحه وبقائها
وتج ّردها و�إن تال�شى بدنه.
ـ	� ّإن الروح موجود �آخر غير البدن ،وذلك يظهر من خالل:
ّ � -1أن م ��دركات البدن بحاجة �إلى الحوا�س ،بخالف مدركات الروح ال تحتاج
للحوا�س.
 -2المدركات الح�س� � ّية ـ ح�ص ��ول ّية تتع ّر�ض للخط�أ ،بخ�ل�اف مدركات الروح ـ
الح�ضور ّية ـ ف�إنّها ال تتع ّر�ض للخط�أ.
ـ من الأ ّدلة العقل ّية على تج ّرد الروح.
 1ـ � ّإن م ��دركات الروح ـ الأنا ـ ح�ض ��ور ّية� ،أ ّما مدركات البدن ح�ص ��ول ّية تحتاج
�إلى الحوا�س.

 2ـ � ّإن الروح ـ الأنا ـ ثابت ُيحافظ على وحدته ال�شخ�ص ��ية و ُندرك ذلك بالعلم
الح�ضوري ،بخالف البدن المتغ ّير بالوجدان.
 3ـ � ّإن ال ��روح ـ الأن ��ا ـ موج ��ود ب�س ��يط ال يقب ��ل التجزئ ��ة والتق�س ��يم بخ�ل�اف
الأع�ضاء.
ـ	 كثيرة هي الأ ّدلة القر�آن ّية على وجود الروح ،منها:
}ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ {(((.
}ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{(((.

1ـ تح ّدث حول مالك الوحدة في الإن�سان.
2ـ ما هي الأد ّلة العقل ّية على تج ّرد ال ّروح؟
3ـ �أذكر �آيتين تتح ّدثان عن ال ّروح.
4ـ ما هي النتيجة ا ّلتي ت�ستخل�ص من الأد ّلة العقل ّية والقر�آن ّية
على وجود ال ّروح؟

حورلاو داعملا

�أ������س�����ئ�����ل�����ة
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((( �سورة الإ�سراء ،الآية.85 :
((( �سورة الحجر ،الآية.29 :
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الدرس الثاني و الثالثون

أد ّلة المعاد
داعملا ةّلدأ

أهداف الدرس:
�1 .1أن ي�ستذكر الطالب برهان الحكمة على �إثبات المعاد.
�2 .2أن ي�ستذكر برهان العدالة على �إثبات المعاد.
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المرحلة الثالثّة :إثبات المعاد
داعملا ةّلدأ

أهم الأ�صول
� ّإن االعتقاد بالمعاد ،و�إحياء النّا�س جميع ًا في عالم الآخرة ،من � ّ
ال�س ��ماو ّية .وقد �أ ّكد الأنبي ��اء  Rكثير ًا على هذا
العقائد ّي ��ة في جميع الأديان ّ
الأ�ص ��ل ،وتح ّملوا الكثير من المتاعب وال ّتحديات في �س ��بيل تر�سيخ هذه العقيدة
ف ��ي النّفو�س وتثبيتها .وقد اعتبر الق ��ر�آن الكريم االعتقاد بالمع ��اد ِع ْد ًال وقرين ًا
لالعتق ��اد بال ّتوحي ��د؛ ولذل ��ك جمع وفي ما يتجاوز الع�ش ��رين �آي ��ة كلمات (اهلل)
و(اليوم الآخر)� ،أحدهما في �سياق الآخر�( ،إ�ضافة �إلى � ّأن القر�آن الكريم تح ّدث
عن �ش�ؤون الآخرة و�أحوالها في �أكثر من �ألفي �آية في �سوره المختلفة).
وق ��د ت � ّ�م ال ّتع ّر�ض في بداي ��ة هذا الف�ص ��ل لأهم ّية البحث ف ��ي معرفة العاقبة
والم�صير ،واتّ�ضح ب� ّأن الت�ص ّور ال�صحيح للمعاد يبتني على االعتراف بموجود �آخر
غير البدن به تتحقّق هو ّية ك ّل �إن�س ��ان وحقيقته ال بالبدن الما ّدي .وهذا الموجود 291
هو الروح ،و�أنّها �س ��تبقى بعد الموت ح ّتى يمكن القول :ب� ّأن ذلك ال�شّ ��خ�ص ا ّلذي
م ��ات في ال ّدنيا هو ا ّلذي ر ّدت له الحي ��اة في عالم الآخرة م ّرة �أخرى .وبعد ذلك
ج ��رى البحث في �إثبات هذه ال ّروح عن طري ��ق العقل والوحي .ك ّل ذلك ،من �أجل
تمهيد ّ
الطريق لدرا�س ��ة البحوث ال ّرئي�سة والأ�صل ّية حول الحياة الأبد ّية للإن�سان،

المهم.
والآن حان الوقت للبحث في �إثبات هذا الأ�صل
ّ
العقائدي ّ
وكما ّتم �إثبات م�س�ألة ال ّروح من خالل طريقي العقل والنقل ،ف� ّإن هذه الم�س�ألة
�أي� ًضا يمكن �إثباتها من خالل هذين ّ
الطريقين.
األدلّة العقل ّية:
 -1برهان الحكمة
بحوث في العقيدة اإلسالميّة

لق ��د خل ��ق اهلل تعالى الك ��ون وما فيه لك ��ي تتو ّف ��ر الأر�ض� � ّية المالئمة لخلق
الإن�س ��ان ـ وهو �أكمل الموجودات ـ والإن�سان مر ّكب من بدن فانٍ  ،ومن روح قابلة
للبق ��اء ،ويمكنه الح�ص ��ول على الكم ��االت الأبد ّية الخال ��دة المرتبطة بال ّروح،
تل ��ك الكماالت ا ّلت ��ي ال يمك ��ن مقارنتها بالكم ��االت الما ّد ّية من حي ��ث ال ّدرجة
والقيمة الوجود ّية ،بل تتف ّوق عليها ،ف�إذا انح�ص ��رت حياة الإن�سان بهذه الحياة
ال ّدنيو ّي ��ة ،ف� �� ّإن ذلك ال يتالئ ��م مع الحكم ��ة الإله ّية بل ينافيه ��ا ويلزمه العبث،
وخا�ص ��ة مع مالحظة اقتران الحياة ال ّدنيو ّية بالمتاعب والم�ش ��اقّ والم�صاعب
ّ
الكثي ��رة ،وال يمكن الح�ص ��ول على ل ّذة غالب ًا بدون معاناة وم�ش� �قّة وتعب بحيث
َت َو ّ�ص ��ل الإن�س ��ان لهذه النتيجة :وهي �أن الح�ص ��ول على تلك ال ّل ّذات ال�ض ��ئيلة ال
ي�س ��اوي �شيئ ًا مقارنة مع المتاعب والم�ص ��اعب ا ّلتي يتح ّملها الإن�سان في �سبيل
الح�ص ��ول عليها� .إ�ضاف ًة �إلى �أنّه لوال وجود يوم القيامة ـ �أي المعاد ـ لكان وجود
حب البقاء والخلود ا ّلتي �أودعها الخالق في فطرة الإن�س ��ان ،عبث ًا وبال
 292غري ��زة ّ
فائدة� ،إذ كيف يتالءم �إيجاد مثل هذه الغريزة مع القول ب� ّأن م�ص ��ير الإن�س ��ان
هو الفناء والتال�ش ��ي.
الفطري للبقاء �إنّما يتالءم مع الحكمة الإله ّية فيما لو
�إذ ًا ،فوج ��ود هذا الميل
ّ
وجدت حياة �أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت والفناء.

�ضم �إحدى هاتين المق ّدمتين �إلى الأخرى ـ �أي :الحكمة
والحا�صل ،من خالل ّ
نتو�صل �إلى هذه النتيجة وهي� :أنّه ال ب َّد
الإله ّية و�إمكان الحياة الأبد ّية للإن�س ��ان ـ ّ
من وجود حياة �أخرى للإن�س ��ان وراء هذه الحياة ال ّدنيو ّية المحدودة الق�ص ��يرة،
ح ّتى ال يتنافى وجوده مع الحكمة الإله ّية.
وي ّت�ضح �أي� ًضا � ّأن الحياة الأبد ّية للإن�سان ال ب َّد لها من نظام �آخر ،مغاير لنظام
الحي ��اة ال ّدنيو ّي ��ة الم�س ��تلزمة للمتاعب الكثي ��رة ،و� اّإل ف� ّإن ا�س ��تمرار هذه الحياة
ال ّدنيو ّي ��ة بك ّل م�س ��تلزماتها ومتاعبه ��ا ،ح ّتى لو كانت م�ؤ ّب ��دة خالدة ال يتالءم مع
الحكمة الإله ّية.
داعملا ةّلدأ

 -2برهان العدالة

� ّإن النّا�س �أحرار في هذا العالم في اختيار وممار�سة الأعمال الح�سنة �أو
ال�س ّيئة .فمن جانب نالحظ بع�ض الأفراد يق�ضون �أعمارهم ك ّلها في عبادة اهلل
وخدمة عباده ومن جانب �آخر ،نالحظ بع�ض الأ�شرار والمجرمين يرتكبون ـ
من �أجل الو�صول لنزواتهم و�أطماعهم ال�شّ يطان ّية ـ �أب�شع �أنواع ّ
الظلم و�أفظع
�ألوان ال ّذنوب ،بل � ّإن الهدف من خلق الإن�سان في هذا العالم ،وتجهيزه ب�أنواع
الميول المت�ضا ّدة ،وبق ّوة الإرادة واالختيار ،وب�أنواع المعارف العقل ّية والنّقل ّية
وتوفير الأجواء ّ
والظروف للأفعال المختلفة ،وجعله على مفترق طريقين ،الحقّ
والباطل ،والخير وال�شّ ر ،الهدف من ذلك ك ّله �أن يكون معر� ًضا لالختبارات
واالبتالءات العديدة ،وليختار م�سير تكامله ب�إرادته واختياره ،ح ّتى ي�صل �إلى 293
نتائج �أفعاله االختيار ّية ،وثوابها �أو عقابها .وفي الواقع � ّإن الحياة ال ّدنيو ّية
بكاملها جعلت للإن�سان دار ابتالء واختبار ،وبناء لهو ّيته الإن�سان ّية ،ح ّتى في
�أواخر لحظات حياته وعمره ،ال ُيعفى من هذا االمتحان وال ّتكليف وممار�سة
وظائفه المقدورة له.

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

ولكنّنا نرى � ّأن ك ًال من الأخيار والأ�ش ��رار ال ي�ص ��لون في هذه ال ّدنيا �إلى ال ّثواب
والعقاب المالئم لأعمالهم ،بل �إ ّننا نرى الكثير من الأ�شرار والمجرمين يح�صلون
�أكثر من غيرهم على النّعم والملذّات� .إ�ض ��افة �إلى � ّأن الحياة ال ّدنيو ّية ال ت�ستوعب
ال ّثواب �أو العقاب على الكثير من الأعمال وال ّت�صرفات .فمث ًال :ذلك المجرم ا ّلذي
قتل �آالف الأبرياء ال يمكن االقت�صا�ص منه في هذه ال ّدنيا � اّإل م ّرة واحدة وبطبيعة
إلهي
الحال �س ��وف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب ،مع �أن مقت�ض ��ى العدل ال ّ
�أن يتح ّمل ح ّتى من ارتكب �أق ّل الأعمال الح�سنة �أو ال�س ّيئة نتائجها وجزائها.
�إذ ًا فكم ��ا � ّأن ه ��ذا العال ��م دار اختبار وتكلي ��ف ،فال ب َّد من وج ��ود عالم �آخر،
ُيعتبر دار ثواب وعقاب ،وظهور نتائج الأعمال فيه ،لي�ص ��ل ك ّل فرد �إلى ما يتالئم
لتتج�سد العدالة الإله ّية عمل ّي ًا بذلك!(((.
و�أعماله،
ّ
ومن خالل ذلك ي ّت�ض ��ح �أي�ض� � ًا ب� ّأن عال ��م الآخرة لي�س عالم اختي ��ار ّ
الطريق
�أو ممار�س ��ة ال ّتكاليف ،بل هو عالم ح�ص ��د النتائج كما ورد في الحديث« :ال ّدنيا
مزرعة الآخرة».
خال�صة الدر�س

ـ من الأدلّة العقلية على المعاد:

1ـ برهان الحكمة
� ّإن ل � ِّ
�كل مخل ��وق كمال ��ه الالئق به ـ ح�س ��ب حكمة اهلل تعالى ـ فكم ��ال الحيوان
294
ً
والنب ��ات غيره في الإن�س ��ان .فالنبات مثال لي�س لها مع ��اد لأنّها �أخذت كمالها في
الدني ��ا ،بخالف الإن�س ��ان ف� ّإن كماله ال ّتام ال يظهر في الدني ��ا ،لأنّها مكان نق�ص
((( م ��ع مالحظ ��ة �أن العدالة في الواقع من م�ص ��اديق الحكمة ،فيمك ��ن �أن نعتبر هذا البرهان من �أنواع الإ�س ��تدالل عن طريق
الحكمة الإلهية.

�أ������س�����ئ�����ل�����ة

داعملا ةّلدأ

وم�ش ��اق و�أق�ص ��اها كم ��االت ما ّد ّية ،وفي المعاد ت�ص ��ل روح الإن�س ��ان الباقية �إلى
كمالها وا�ستعداداتها؛ فلو كان هناك فناء لكان خلق الروح عبث ًا.
 2ـ برهان العدالة:
�إذا ثب ��ت � ّأن خلق الإن�س ��ان لي�س عبث� � ًا ولعب ًا بل هو في م ��كان اختبار وامتحان
�إن �أح�س ��ن فله ثوابه و�إن �أ�س ��اء فله عقابه؛ �إذ � ّإن العدل الإلهي يوجب �أن ال يعامل
المح�سنون والم�سيئون في مقام الجزاء على �شكل واحد ،ومن جانب �آخر ال ُيمكن
تحقّق العدالة الكاملة بالن�سبة �إلى الثواب والعقاب في الحياة الدنيو ّية ،فكم من
مح�س ��ن لم ُيالق ثواب ًا في هذه الدنيا بل بع�ض المح�سنين عوقبوا من مجتمعهم،
وكم من ظالم وم�سيء لم ُيالق عقاب ًا بل القى تكريم ًا� ،إذ ًا :ال ب ّد من محكمة �إله ّية
عادلة في المعاد تُحقِّق العدالة.

1ـ كيف يمكن �إثبات المعاد من خالل الحكمة الإله ّية؟
2ـ كيف يمكن �إثبات المعاد من خالل العدالة الإله ّية؟
3ـ ه ��ل ي ّتح ��د نظ ��ام عال ��م الآخ ��رة م ��ع نظ ��ام الحي ��اة ال ّدني ��ا،
ولماذا؟
295

بحوث في العقيدة اإلسالميّة

296

الدرس الثالث والثالثون

شبهات وردود
دودرو تاهبش

أهداف الدرس:
�1 .1أن يجيب الطالب على �شبهة �إعادة المعدوم.
�2 .2أن يجيب على �شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة.
�3 .3أن يجيب على �شبهة تح ّلل الأبدان في التراب.
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المرحلة الرابعة :الر ّد على شبهات المنكرين للمعاد
دودرو تاهبش

تم�س ��ك بها المنكرون للمع ��اد قديم ًا وحديث ًا،
هناك جملة من ال�ش ��بهات ا ّلتي ّ
وقد �أُجيب عليها في علم الكالم ،ومعظم الإجابات والردود ا�ستفيدت من القر�آن
الكري ��م ا ّلذي ت�ص� � ّدى لإثب ��ات المعاد والر ّد عل ��ى المنكرين له ،و�س ��ي ّتم في هذا
أهم ال�شّ بهات مع الر ّد عليها.
الدر�س عر�ض � ّ
 1ـ �شبهة �إعادة المعدوم

�أ�شرنا �سابق ًا �إلى � ّأن القر�آن الكريم �أجاب �أولئك ا ّلذين كانوا يقولون :كيف
يحيى الإن�سان من جديد بعد �أن ي�ضمح ّل ويتال�شى بدنه؟ بما مفادهّ � :أن هو ّيتكم
قائمة بروحكم ،ال ب�أع�ضاء بدنكم ا ّلذي يتف ّرق في الأر�ض .قال تعالى} :ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
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ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{(((.

و ُيمكن �أن يكون الدافع لإنكار الكفّار المعاد هو تلك ال�شبهة ا ّلتي يع ّبر عنها في
الفل�س ��فة بـ (ا�ستحالة �إعادة المعدوم)� ،أيّ � :إن ه�ؤالء كانوا يعتقدون ب� ّأن الإن�سان
((( �سورة ال�سجدة :الآيتان.11-10
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ه ��و ه ��ذا البدن الما ّد ّي ا ّلذي يتال�ش ��ى وينعدم بالم ��وت ،و�إذا ُر ّدت له الحياة من
جديد بعد الموت ،فهو �إن�س ��ان �آخر� ،شبيه بالأ ّول �إذ �إن �إعادة المعدوم �أمر محال
وممتنع.
وي ّت�ض ��ح الجواب عن هذه ال�ش ��بهة من القر�آن الكريم ،و� ّأن الهوية ال�شّ خ�ص ّية
ل ��ك ّل �إن�س ��ان وحقيقته متم ّثلة بروح ��ه ،وبعبارة �أخرىّ � :إن المع ��اد لي�س من �إعادة
(المع ��دوم) ،ب ��ل عودة (ال ��روح الموج ��ودة) �إلى الب ��دن .فنف�س ال ّدلي ��ل العقلي
والقر�آني المثبت لوجود الروح ُي�ش ِّكل ر ّد ًا على هذه ال�شبهة.
 2ـ �شبهة عدم قابل ّية البدن للحياة الجديدة

اتي للمعاد� ،أ ّما هذه ال�شّ ��بهة
ال�شّ ��بهة ّ
ال�س ��ابقة كانت مرتبطة بالإم ��كان ال ّذ ّ
الوقوعي ،بمعنىّ � :أن عودة ال ّروح للبدن و�إن لم تكن مح ً
اال
فه ��ي ناظرة لإمكانه
ّ
عق�ل ً�ا ،وال يل ��زم التناق� ��ض من افترا�ض ��ها ،ولكن وق ��وع العودة فع�ل ً�ا وخارج ًا
م�ش ��روط بقابل ّية البدن ،ونحن نرى � ّأن ح�ص ��ول الحياة منوط ب�شروط و�أ�سباب
خا�ص ��ة ،ال ب� � َّد م ��ن توفّرها تدريج ّي� � ًا ،فمث ًال :ال ب َّد م ��ن �أن ت�س ��تق ّر النّطفة في
ّ
ال ّرحم ،وال ب َّد �أي�ض� � ًا من توفّر �شروط منا�س ��بة لنم ّوها وتكاملها ،لت�صبح جنين ًا
ولكن البدن ا ّلذي يتال�ش ��ى يفقد
متكام�ل ً�ا بال ّتدريج ،ولتكون ب�ص ��ورة �إن�س ��انّ ،
قابل ّيته وا�س ��تعداده للحياة.
وال�ج��وابّ � :إن النّظام الم�شهود في عالم ال ّدنيا ،لي�س هو النّظام الوحيد،
 300وال�شّ روط والأ�سباب ا ّلتي نتع ّرف عليها من خالل ال ّتجربة لي�ست �أ�سباب ًا وعل ًال
منح�صرة ،وال�شّ اهد على ذلك وقوع بع�ض ّ
الظواهر والحوادث الحيات ّية الخارقة
للعادة في هذا العالم نف�سه� ،أمثال �إحياء بع�ض الحيوانات �أو النّا�س ،بغير
الطريق المعهودة ومنها بع�ض ّ
الظواهر الخارقة للعادة ا ّلتي تح ّدث عنها في
ّبي �إبراهيم  Qوغير ذلك.
القر�آن الكريم ،كناقة �صالح ،وطير الن ّ

 3ـ ال�شّ بهة في مجال قدرة الفاعل

دودرو تاهبش

ي�شت ��رط ف ��ي وق ��وع �أ ّية ظاه ��رة من ّ
الظواه ��ر وتحقّقها :ق ��درة الفاعل على
ذلك� ،إ�ضافة للإمكان الذّاتي وقابل ّية القابل ،فمن �أين نعرف � ّأن اهلل تعالى يملك
القدرة على �إحياء الموتى؟!
وه ��ذه ال�شّ ��بهة� ،إ ّنم ��ا تط ��رح م ��ن قب ��ل �أولئ ��ك ا ّلذي ��ن يجهل ��ون ق ��درة اهلل
اللاّ متناهية.
والجوابّ � :إن القدرة الإله ّية لي�س لها حدود ،بل تتع ّلق بك ّل �شيء ممكن الوقوع،
كم ��ا هو المالحظ ب�أ ّنه تعالى خلق هذا الكون الوا�س ��ع ب ��كل ما يتم َّتع به من عظمة
مثيرة لل ّده�ش ��ة والإعجاب} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ {(((.
�إ�ضافة �إلى � ّأن الخلق الجديد لي�س �أكثر �صعوبة من الخلق الأ ّول ،وال يحتاج
�إلى قدرة �أكبر ،بل هو �أهون و�أ�سهل ،ل ّأن الإيجاد من العدم �أ�صعب من الإعادة
ب�ع��د ال �م��وت} :ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ{(((} .ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ{(((.
 4ـ ال�شّ بهة في مجال علم الفاعل

�إذا �أراد اهلل �إحي ��اء النّا�س ،ومجازاة �أعمالهم ثواب ًا �أو عقاب ًا فيلزم من جانب
�أن ي ّميز بين الأبدان ا ّلتي ال تع ّد وال تح�صى ،ليعيد ك ّل روح �إلى بدنها ،ومن جانب
وال�س ��يئة ،ليجازي اًّ
كل منها بما 301
�آخر ،ال ب َّد من �أن يتذ ّكر جميع الأعمال الح�س ��نة ّ
((( �س ��ورة الأحقاف ،الآية ،33 :وانظر ال�س ��ور التالية :ي�س ،الآية ،81 :الإ�س ��راء ،الآية ،99 :ال�ص ��افات ،الآية ،11 :النازعات،
الآية.27 :
((( �س ��ورة الإ�س ��راء ،الآية 51 :وانظر ال�س ��ور التالية :العنكبوت ،الآيتان ،20-19 :ق ،الآية ،15 :الواقعة ،الآية ،62 :ي�س ،الآية:
 ،80الحج ،الآية ،5 :الطارق ،الآية.8 :
((( �سورة الروم ،الآية.27:
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ت�س ��تحقّه من ال ّثواب �أو العقاب ،ولكن كيف يمك ��ن التمييز وال ّتعرف على الأبدان
ا ّلت ��ي تح ّولت �إل ��ى تراب ،واختلطت ذراته ��ا و�أجزا�ؤها؟ وكيف يمكنه �أن ي�ض ��بط
ال�سنين ليحا�سبها؟
ويتذ َّكر �أعمال الب�شر ك ّلها خالل الآالف بل الماليين من ّ
إلهي غير المتناهي ،حيث
وهذه ال�شّ ��بهة طرحها �أولئك ا ّلذين يجهلون العلم ال ّ
إلهي بعلومهم النّاق�صة المحدودة.
قا�سوا العلم ال ّ
إلهي لي�س له حدود ،وله �إحاطة بك ّل �ش ��يء ،وال ين�س ��ى
والج ��وابّ � :إن العلم ال ّ
اهلل تعالى � ّأي �شيء.
وينقل القر�آن الكريم عن فرعون قوله لمو�سى } :Qﰘﰙﰚﰛ ﰜ{؟
فقال مو�سى } :Qﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{(((.
وقد ذكر تعالى في �آية �أخرى الجواب عن ال�ش ��بهتين الأخيرتين بقوله تعالى:
}ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ {(((.
خال�صة الدر�س
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ـ من �شبهات منكري المعاد
 1ـ �ش ��بهة �إع ��ادة المع ��دوم ،ولكن ُير ّد ب� �� ّأن الذي يعود هو ال ��روح الباقية ا ّلتي
�أثبتنا بقاءها و�أنّها تُم ّثل حقيقة الإن�س ��ان والبدن وا�س ��طة لإي�ص ��ال الثواب
والعقاب.
 2ـ �ش ��بهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة ،ولكن ُير ّد ب� ّأن النظام الم�ش ��هود
في الدنيا لي�س هو النظام الوحيد ،والأ�سباب وال�شروط ا ّلتي نتع ّرف عليها
في الدنيا لي�ست منح�صرة.
((( �سورة طه ،الآيتان ،52-51 :وتراجع �أي� ًضا� :سورة ق ،الآيات .4-2
((( �سورة ي�س ،الآية.79 :

�أ������س�����ئ�����ل�����ة

دودرو تاهبش

خا�صة وتد ّرج من كونه نطفة
فالبدن �ص ��حيح �أنّه في الدنيا يحتاج �إلى �شروط ّ
في الرحم �إلى �آخر مراحله؛ �إ ّال � ّأن هذه ال�ش ��روط لي�س ��ت منح�صرة كما نرى في
الظواهر الخارقة للعادة.
 3ـ �ش ��بهة ا�س ��تبعاد قدرة الخالق ،ولكن ُير ّد � ّأن قدرة اهلل تعالى غير محدودة،
فهي تتع ّلق بك ّل �شيء ممكن الوقوعّ ،ثم � ّإن الخلق الجديد لي�س �أكثر �صعوبة
من الخلق الأ ّول }ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ {.
 4ـ �ش ��بهة ا�ستبعاد علم اهلل تعالى بك ّل النا�س الأموات والتمييز بينهم ومعرفة
مح�س ��نهم وم�س ��يئهم ،ولكن ُير ّد � ّأن علم اهلل �س ��بحانه لي�س له حدود }ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{.

1ـ كيف نجيب من ي ّدعي �أنّ �إعادة الإن�سان �أمر م�ستحيل ب�سبب
ا�ستحالة �إعادة المعدوم؟
2ـ م ��ا هو الجواب على من ي ّدعي عدم قابل ّية البدن للحياة بعد
الموت .ب�سبب عدم تحقّق �شروط الحياة؟
3ـ �أذكر بع�ض الآيات ال ّدالة على قدرته تعالى على �إعادة الحياة
بعد الموت.
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الدرس الرابع والثالثون

(ةمايقلا موي ةعافشلااا

الشفاعة يوم القيامة()1

أهداف الدرس:
�1 .1أن يع ّدد الطالب �أنواع ال�شفاعة.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى معنى ال�شفاعة.
�3 .3أن يح ّدد �شروط ال�شفاعة.
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تف�ضل عليه بمقام ال�شّ فاعة ،فجعله
لقد �أكرم اهلل تعالى نب ّيه الأكرم  Pب�أن ّ
وا�سطة لو�صول في�ض رحمته تعالى لعباده المذنبين في ال ّدنيا ويوم القيامة.

(ةمايقلا موي ةعافشلااا

تمهيد:

أقسام الشفاعة

ال�شّ فاعة نوعان :تكوين ّية وت�شريع ّية.
«تو�سط العلل والأ�سب ��اب بينه تعالى
 1ـ ال�شّ فاع ��ة التكوين ّي ��ة :والم ��راد منها ّ
وبي ��ن الم�س ّبب ��ات ف ��ي الواق ��ع الخارج ��ي وتنظي ��م وجوده ��ا حدوث� �اً وبق ��اء»،
الطبيعي �إل ��ى الإرادة الإله ّية
فال�شّ ��فاعة في نظام التكوين هي ان�ض ��مام ال�س ��بب
ّ
ليتح ّق ��ق الم�س� � ّبب ب� ��إذن اهلل تعالى قال تعال ��ى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{(((،
307
فهذه الآية وغيرها تدلّ على �أنّه ال وجود ل�شفاعة وال لتدبير في عالم ال ّتكوين � اّإل
من بعد �إذنه تعالى.
 2ـ ال�شّ فاع ��ة التّ�شريع ّية :والمراد منها «العفو عن الم�سيء و�إ�سقاط العقاب
((( �سورة يون�س ،الآية.3 :
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بتو�سط غير اهلل تعال ��ى ولكن ب�إذن ��ه تعالى» ،وهذه
عن ��ه �أو رف ��ع الدرج ��ات ل ��ه ّ
ال�شّ فاعة قد تكون في ا ّلدنيا ،كما هو الحال في (الح�سنات ،وال ّتوبة ،والمالئكة،
والق ��ر�آن وال ّنب � ّ�ي  Pف�إنّها جميع ًا و�س ��ائط في رفع العقاب ع ��ن المذنب ،وقد
ّبي
تح ّقق ��ت هذه ال�شّ ��فاعة ف ��ي ال ّدنيا حيث ق ��ال تعالى بم ��ا يتع ّلق ب�ش ��فاعة الن ّ
واال�س ��تغفار ف ��ي ال ّدني ��ا} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ{(((}،ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{(((.
وهذا الق�س ��م من ال�شّ فاعة �أي� ًضا غير م�س ��تق ّل في الت�أثير بل هي �شفاعة ب�إذن
اهلل تعالى ،وقد تكون هذه ال�شّ فاعة يوم القيامة وهي المعروفة بال�شّ فاعة الكبرى،
و�إليها ين�ص ��رف �إطالق لفظ ال�شّ ��فاعة وهي مح ّل الكالم في المقام دون غيرها
من الأق�سام.
وه ��ذه ال�شّ ��فاعة هي المق�ص ��ودة ف ��ي قوله تعال ��ى} :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ{((( ،وقول ��ه تعال ��ى} :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ {(((.
ف�س ��رت ال ّروايات الآيتين العطاء المر�ض ��ي والمقام المحمود بال�شّ ��فاعة
فقد ّ
ّبي ،P
يوم القيامة ،وقد تواترت ال ّروايات عن الفريقين في ثبوت ال�شّ ��فاعة للن ّ
ال�ضرور ّيات ففي الحديث الم�شهور« :ا ّدخرت �شفاعتي لأهل الكبائر
ح َّتى ُع ّد من ّ
من � ّأمتي»(((.
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((( �سورة الأنفال ،الآية.33 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.64 :
((( �سورة ال�ضحى ،الآية.5 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.79 :
((( راجع :تف�سير الرازي ،ج� ،3ص ،63وتف�سير مجمع البيان ،الطبر�سي ،ج� ،1ص .202

تعريف ّ
الشفاعة المصطلحة:

(ةمايقلا موي ةعافشلااا

اللغوي ،وهي
قبل الكالم عن ال�شفاعة الم�صطلحة تجدد الإ�شارة �إلى المعنى
ّ
م�أخوذة من (�ش ��فع)وهو خ�ل�اف الوتر �أي الزوج تقول :كان وتر ًا ف�ش ��فعته((( �أي
�ضممت �إلى الأ ّول �شيئ ًا �آخر ف�أ�صبحا �شفع ًا.
و�أ ّما ال�شّ فاعة الم�صطلحة فهي عبارة عن تو�سط النّبي  Pو�أهل بيته R
ّ
ّ
وغيره ��م م ّمن ثبت له مقام ال�شّ ��فاعة بين الم�ؤمني ��ن المذنبين وبين اهلل تعالى،
وال�ص ��فح عن ذنوبهم في الآخرة ،فيرف ��ع اهلل عنهم العذاب �أو يرفع درجة
للعفو ّ
في�ضم طلب ال�شّ فيع �إلى �إيمان الم�ؤمن ليتحقّق
ثوابهم ب�سبب دعاء ال�شّ فيع وطلبه،
ّ
الغر� ��ض وا ّل ��ذي ال يتحقّق � اّإل بهما مع ًا .وبهذا تكون ال�ش ��فاعة الم�ص ��طلحة �أحد
اللغوي.
م�صاديق المعنى
ّ
وبعبارة علم ّيةّ � :إن ال�شّ فاعة من مت ّممات الأ�سباب فهي جزء المقت�ضي ،ولي�ست
ال�شّ فاعة ع ّلة تا ّمة لأ ّنها ال تكون � اّإل فيما �إذا كان الم�شفوع له قاب ًال في الجملة لرفع
العذاب عنه ،فال مح ّل لل�شّ ��فاعة فيما ال قابل ّية له �أ�ص�ل� ًا ،فال�شّ فاعة من الأ�سباب
والعل ��ل المت ّممة لل ّت�أثير ،ولي�س ��ت م�س ��تق ّلة في ��ه (فحالها حال الج ��زء الأخير من
الع ّلة) ،وهذا الكالم فيه اجمال يحتاج �إلى تو�ضيح وذلك �ضمن ع ّدة نقاط:

�أ -مورد ال ّ�شفاعة
� ّإن ال�شّ ��فاعة تخت� ّ��ص بالذّنوب الباقية �إلى يوم القيام ��ة �أي :ا ّلتي لم تغفر ولم
ال ،وفي الحقيقة لو ت ّمت 309
يمحى �أثرها في ال ّدنيا من خالل الح�س ��نات وال ّتوب ��ة مث ً
المغفرة قبل الموت ف�إنّه ال يبقى لل�شّ ��فاعة مو�ضوع من الأ�سا�س  -من هذه الجهة
 فتكون �سالبة بانتفاء المو�ضوع ،نعم يبقى محتاج ًا لها لرفع درجة الثواب.((( ل�سان العرب مادة (�شفع).
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ب� -شروط ال ّ�شفاعة
 1ـ �أن يكون الم�ش ��فوع له م�ؤمن ًا � اّإل �أ ّنه ارتكب بع�ض ال ّذنوب ،وهذا في حقيقته
ال�شفاعة ،وبه تح�صل القابل ّية ّ
هو المقت�ض ��ي لتحقّق ّ
لل�شفاعة .و�أ ّما المنكر
هلل والم�ش ��رك به فلي�س محلاّ ً ّ
لل�شفاعة ،وذلك لعدم �أهل ّيته لها قال تعالى:
} ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ {(((.
خا�ص من اهلل
 2ـ ُيعتبر �إذن اهلل تعالى في مورد ال�شّ فاعة ،فهي تحتاج �إلى �إذ ًا ّ
تعالى.
قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ{ (((.
وبدون �إذنه تعالى ال يبقى مجال لل�شّ ��فاعة ولذلك ح�ص ��ر اهلل تعالى ال�شّ فاعة
بذاته كما قال تعالى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ{(((.
ف� ّإن ال�شّ ��فاعة الم�س ��تق ّلة هي هلل تعالى ،حالها حال الخالق ّي ��ة وال ّربوب ّية ،و�أ ّما
�ش ��فاعة غيره تعالى فهي م�س ��تم ّدة وم�أذونة منه تعالى ،ومن خالل هذا ال�شّ ��رط
ي ّت�ض ��ح المراد من بع�ض الآيات النّافية لل�شّ فاعة مطلق ًا كما في قوله تعالى} :يَ ْو ٌم
َال بَ ْي ٌع فِيهِ َو َال خُ َّل ٌة َو َال � َش َفا َع ٌة{(((.
خا�ص ��ة في مقابل من
ف�إنّها تنفي ال�شّ ��فاعة الم�س ��تق ّلة مطلق ًا عن غيره تعالى ّ
يعتقد ب� ّأن الأ�صنام �ست�شفع له.
وق ��ال تعال ��ى} :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.48 :
((( �سورة �سب�أ ،الآية.23 :
((( �سورة الزمر ،الآية.44 :
((( �سورة البقرة ،الآية.254 :

ﰤﰥﰦﰧﰨ ﰩ ﰪﰫﰬﰭ ﰮ ﰯﰰﰱﰲ
ﰳ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{(((.

خال�صة الدر�س

(ةمايقلا موي ةعافشلااا

فالآي ��ات تفي ��د ب� �� ّأن �س ��بب فقدانه ��م لأهل ّي ��ة كونهم م ّمن ي�ش ��فع له ��م وعدم
ا�س ��تحقاقهم لها هو عدم الإيمان ب�س ��بب الخو�ض في المالهي وزخارف ال ّدنيا،
بحيث حرفتهم عن الإقبال على اهلل تعالى ،وكذلك ال ّتكذيب بيوم ال ّدين المخرج
من الإيمان ،ونتيجة ما ذكر � ّأن من حافظ على �إيمانه و�أوجد المقت�ض ��ي لل�شّ فاعة
ال�س ��بب لكونه مر�ض� � ّي ًا ،كما ق ��ال تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
يكون �إيمانه هو ّ
ﭽ{((( ،و�أ ّما الذّنوب والمعا�صي فت�ش ّكل مانع ًا من دخول الجنّة ،فت�صل النوبة
�إلى ال�شّ ��فاعة فتلغي �أثر الذّنوب فيرتفع المان ��ع ويتحقّق الغر�ض منها وهو دخول
الجنّة والخال�ص من العقاب.

ـ ال�شفاعة نوعان ،تكوين ّية وت�شريع ّية.
تو�سط العلل والأ�سباب بين اهلل �سبحانه وبين الم�س َّببات.
والمراد بالأولىّ :
بتو�سط �شفيع غير
والمراد بالثانية :رفع درجة العبد �أو �إ�س ��قاط العقاب عنه ّ
اهلل تعالى ولكن ب�إذنه.
وهي على نحوين:
النبي  Pحيث � ّإن هذا الوجود وا�س ��طة في رفع 311
1ـ ف ��ي الدني ��ا :كما في وجود ّ
العقاب في الدنيا.
النبي Pو�أهل
 2ـ في الآخرة :وهي ال�ش ��فاعة الم�صطلحة وهي تعنيّ :
تو�سط ّ
((( �سورة المدثر ،الآيات.48-42 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.28 :
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بيته Rوغيرهم ،م ّمن ثبت له مقام ال�ش ��فاعة ،بين الم�ؤمنين المذنبين
وبين اهلل تعالى للعفو عنهم �أو رفع درجتهم ،وك ّل ذلك ب�إذن اهلل �سبحانه.
ـ مورد ال�شفاعة الذنوب الباقية �إلى يوم القيامة� ،أي ا ّلتي لم تُغفر في الدنيا.
ـ من �شروط ال�شفاعة:
 1ـ �أن يكون الم�شفوع له م�ؤمن ًا؛ فال �شفاعة للكافر �أو الم�شرك.
 2ـ ُيعتبر �إذن اهلل تعالى في ال�شفاعة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ ع ّرف ال�شّ فاعة التكوين ّية والت�شريع ّية.
2ـ ما هي ال�شّ فاعة الم�صطلحة؟
3ـ تح ّدث باخت�صار عن �شروط ال�شّ فاعة.

الدرس الخامس والثالثون

( ةمايقلا موي ةعافشلااا

الشفاعة يوم القيامة ()2

أهداف الدرس:
�1 .1أن يتع ّرف الطالب على ال�شفعاء يوم القيامة.
�2 .2أن يع ّدد بع�ض الذنوب المانعة من ال�شفاعة.
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( ةمايقلا موي ةعافشلااا

ّ
الشفعاء

تق ّدم القول ب� ّأن ال�شّ ��فاعة بالأ�صالة واال�ستقالل هي هلل تعالى ولغيره ع َّز وج َّل
ب�إذنه ور�ضاه ،وقد �أ�شار القر�آن وال�سنّة �إلى عدد من ال�شّ فعاء الم�أذونين.
ال�ض ��حى
ّبي الأكرم  Pوقد تق ّدمت الإ�ش ��ارة للآيات في �س ��ورتي ُ
منهم :الن ّ
والإ�س ��راء في المق ّدمة ـ وفي تف�سير العيا�شي عن �أحدهما  Qفي قوله تعالى:
}ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ {(((،
قال « :Qال�شّ فاعة»(((.
نبي دعوة قد دعا
و�أخرج م�س ��لم عن �أن�س عن ر�س ��ول اهلل � Pأنّه قال« :لك ّل ّ
بها في � ّأمته ،وخ ّب�أتُ دعوتي �شفاع ًة ل ّأمتي يوم القيامة»(((.
ومنهم� :سائر الأنبياء والمر�سلين  ،Rويمكن اال�ستدالل بقوله تعالى} :ﯢ
315
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ{((( ،وال ّ
�شك
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.79 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،7ص .100
((( �صحيح م�سلم ،ج � ،1ص .132
((( �سورة الزخرف ،الآية.86 :
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بالحق ،وهي دليل عا ّم ي�شملهم وغيرهم .R
في � ّأن الأنبياء  Rي�شهدون
ّ
ّبي  Pفي �س ��بب
ومنهم :ال�س� � ّيدة فاطم ��ة الزهراء  ،Oوالدليل قول الن ّ
ت�س ��ميتها حيث قال « :Pقد فطمها اهلل وذر ّيتها ع ��ن النّار يوم القيامة» ،وفي
رواية �أخرى« :فطمها ومح ّبيها عن النّار»(((.
ال�ص ��ادق � Qأنّه يوم
ومنه ��م :الأئ ّم ��ة  Rورد ف ��ي ال ّرواية ع ��ن الإمام ّ
القيامة ي�أتي قوم يم�ش ��ي النور بين �أيديهم ،ف ُي�س� ��ألون م ��ن �أنتم؟ فيجيبون :نحن
ولي اهلل ،نحن المخ�صو�ص ��ون
علي ّ
العلو ّي ��ون ،نحن ذر ّي ��ة مح ّمد  Pنحن �أوالد ّ
بكرام ��ة اهلل ،نحن الآمن ��ون المطمئنّون فيجيئهم النّداء« :ا�شفع ��وا في مح ّبيكم
و�أهل مو ّدتكم و�شيعتكم ،في�شفعون في�شفّعون»(((.
وال�سقط ،ففي الحديث« :كان
ومنهم :العلماء وال�شّ هداء والم�ؤمنون والجيران ِّ
علي  Qوعترته من بعده،
ر�سول اهلل  Pيقول :ال ت�ستخفّوا بفقراء �شيعة ّ
ف�إنّ ال ّرجل منهم لي�شفع لمثل ربيعة وم�ضر»(((.
النبي « :Pثالثة ي�شفع ��ون �إلى اهلل ع َّز وج َّل في�شفّعون:
وف ��ي الحديث عن ّ
الأنبياء ،ث ّم العلماء ،ث ّم ال�شّ هداء»(((.
بيان:
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ّبي الأكرم  Pولذا �صار �شهيد ًا
� ّإن ال�شّ فيع المطلق بعد الباري ع َّز وج َّل هو الن ّ
على الجميع قال تعالى} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ{ (((.
((( ينابيع المو ّدة ،القندوزي ،ج � ،2ص .428
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،8ص.36
((( م.ن ،ج� ،75ص.59
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،156ح.197
((( �سورة النحل ،الآية.89 :

الذنوب المانعة من ّ
المرحلة الرابعةّ :
الشفاعة:

( ةمايقلا موي ةعافشلااا

فال�شّ فاعة تنزل على نب ّينا الأعظم  Pومنه �إلى غيره ،وكذلك لك ّل طائفة من
م�ستوى ودرجة تنا�سب مقدار كماله وقربه من اهلل تعالى.
ال�شّ فعاء
ً
ما هي الغاية والحكمة من �إعطائهم مقام ال�شّ فاعة؟
بغ�ض
والج ��واب :ه ��و �أنّه بعدما �أُثبتت ال�شّ ��فاعة بال ّدليل ،لزم االعتق ��اد بهاّ ،
النظر عن �إدراك الغاية ومعرفة الحكمة.
مع �أنّه يمكن �أن تكون الحكمة منها هو تكريمهم  ،Rو�إظهار ف�ضلهم وبيان
مرتبتهم.

� ّإن ال�شّ ��فاعة تن ��ال كبائر الذن ��وب � اّإل � ّأن هن ��اك بع�ض الذّنوب ا ّلت ��ي ال تنالها
ال�شّ فاعة.
منها :اال�ستخفاف بال�صالة ففي الحديث عن �أبي جعفر « :Qقال ر�سول
ال�صادق :Q
اهلل  Pال ينال �شفاعتي من ا�ستخفّ ب�صالته»((( ،وعن الإمام ّ
بال�صالة»(((.
«�إنّ �شفاعتنا ال تنال م�ستخ ّفاً ّ
ّبي �« :Pإ ّياكم و�سوء الخل ��ق ،ف�إنّ �سوء الخلق
ومنه ��ا� :س ��وء الخلق ،فعن الن ّ
في النّار ال محالة»(((.
ومنها :الإ�سراع والمبادرة �إلى ارتكاب المعا�صي اتّك ً
اال على ال�شّ فاعة كما ورد
عن �أبي عبد اهلل  Qفي ر�سالته لأح ّبائه «من �س ّره �أن ينفعه �شفاعة ال�شّ افعين
فليطلب �إلى اهلل �أن ير�ضى عنه»(((� ،أي :ينبغي �أن يكون الإن�س ��ان مراقب ًا لنف�سه 317
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،4ص  ،22ح.10
((( م  .ن ،باب تحريم �إ�ضاعة ال�صالة ح .6
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،68ص .386
القمي� ،ص ،64ح .203
((( قرب الإ�سناد ،الحميري ّ
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وال يغفل عنها اعتماد ًا على ال�شّ فاعة فقد ال ينالها �إذا ارتكب ما ي�سخط اهلل.
ومنها� :إنكار ال�ش ��فاعة ورد عن الإمام علي « :Qمن كذَّب ب�شفاعة ر�سول
اهلل  Pلم تنله»(((.
ومنها :النّا�ص ��ب العداء لأهل البيت  Rورد عن الإمام ال�ص ��ادق :Q
نبي
«الم�ؤم ��ن لي�شف ��ع لحميم ��ه � اّإل �أن يك ��ون نا�صباً ،ولو �أنّ نا�صب� �اً �شفع له ك ّل ّ
مر�سل وملك مق ّرب ما �شفّعوا»(((.
ورغم هذا البيان المط ّول لل�شّ فاعة � ،اّإل �أنّه بقي الكثير م ّما ال ي�سع المجال لذكره.
وقد بان � ّأن ال�شفاعة لي�س ��ت من نوع ال�شّ فاعة ال�س ّيئة والوا�سطة ا ّلتي يرف�ضها
العرف والعقالء ،بل هذه ال�شّ ��فاعة �ص ��حيحة ومقبولة عند العقالء؛ لأنّها لي�ست
عبث� � ًا وال جزاف ًا ،بل هي خا�ض ��عة لقوانين و�ض ��وابط بحيث ال تم ّيز بين �ش ��خ�ص
و�آخر � ،اّإل �إذا كان محقّق ًا لأهل ّية وا�ستحقاق ال�شفاعة.
كما �أنّه ال يلزم من هكذا �شفاعة الجر�أة على ارتكاب المعا�صي ،بل هي دعوة
للإن�س ��ان لتحقيق مقت�ض ��اها ورفع موانعها ،فحالها حال ال ّتوب ��ة ،فكما � ّأن ال ّتوبة
المجمع على ثبوتها ال ت�ستدعي الجر�أة على اهلل فكذلك ال�شفاعة ،وكما � ّأن ال ّتوبة
فتح ��ت �أب ��واب الأمل وال ّرجاء و�ش� � ّكلت دافع ًا لع ��دم الي�أ�س م ��ن روح اهلل فكذلك
ال�شّ ��فاعة .وال فرق بينهم ��ا � اّإل � ّأن ال ّتوبة مح ّلها الحياة الدنيا ،وال�شّ ��فاعة مح ّلها
الآخرة.
رب العالمين ،رزقنا اهلل وجميع الم�ؤمنين �ش ��فاعة
 318و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ّ
�س ّيد المر�سلين وب�ضعته و�أهل بيته الميامين �صلوات اهلل عليهم �أجمعين.
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج � ،1ص  ،71ح .292
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،8ص.41

خال�صة الدر�س
م ��ن ال�ش ��فعاء يوم القيام ��ة النبي  Pو�س ��ائر الأنبي ��اء Rوالأئ ّمة R

( ةمايقلا موي ةعافشلااا

ّ
وفاطمة الزهراء ،Oوالعلماء وال�شهداء والم�ؤمنون.
ـ	 ال�شفاعة تنال كبائر الذنوب� ،إ ّال � ّأن هناك بع�ض الذنوب ال تنالها ،منها:
اال�ستخفاف بال�صالة و�سوء الخُ لقُ  ،واال�ستهانة بالذنوب اتّك ً
اال على ال�شفاعة،
و�إنكار ال�شفاعة ،ون�صب العداء لأهل البيت.R
عا�ص ال تقبل
�رب ٍ
ـ	 ال�ش ��فاعة كم ��ا التوبة ال تعني الجر�أة على المعا�ص ��ي ،ف � ّ
يترجح رجا�ؤه على خوفه ،وعليه
منه توبة وال �ش ��فاعة ،فعلى الإن�س ��ان �أن ال ّ
بالعمل والج ّد ل ُيحقِّق �أ�س ��باب ال�شفاعة و�شرائطها ورفع الموانع ا ّلتي تحول
دون ح�صوله على ال�شفاعة.
�أ������س�����ئ�����ل�����ة

1ـ ع ِّدد بع�ضاً من ال�شفعاء يوم القيامة.
2ـ ما هي الذنوب ا ّلتي ال تنالها ال�شّ فاعة؟
3ـ هل ال�شّ فاعة تعني الوا�سطة بالمعنى ال�س ّيئ ،ولماذا؟
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