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الحمدهلل رب الع�لمين و�صّلى اهلل على �صّيدن� محّمد وعلى اآله الطيبين الط�هرين 

وبعد

النظ�م العق�ئدي لكل دين هو روؤيته ال�ص�ملة التي يقّدمه� عن الع�لم من اأجل بن�ء 

ت�ص���ّور �صحيح حوله. هذه الروؤية التي من المتوّقع اأن تقّدم اأجوبة منطقية و�صحيحة 

حول اأ�صئلة ح�ص��صة وم�صيرية مرتبطة بفهم هذا الوجود التكويني والإن�ص�ني على حد 

�صواء، ليكون هذا الفهم مقدمة لبن�ء منظومة فكرة وعق�ئدية متك�ملة تمّهد الطريق 

لحقً� اأم�م بن�ء اإيم�ني قوي ورا�صخ في النف�س، واأر�صية �ص�لحة لالأعم�ل ال�ص�لحة.

ف�لعقي���دة تكم���ن اأهّميته� الأ�ص��صي���ة في اأّنه� مقدم���ة حتمية و�صروري���ة لالإيم�ن 

والعم���ل. بمعن���ى اأّنه ل اإيم�ن ول عمل من دون معتقد. ب���ل كل اإيم�ن وعمل هو م�صبوق 

حكم���ً� ب�عتق�د را�صخ وج����زم بم�هية هذا الإيم�ن ونوعّية ه���ذا العمل. من هن� تظهر 

الخط���ورة الب�لغ���ة ف���ي عدم العتن����ء بهذا البن����ء والت�أ�صي����س العق�دئي ف���ي النف�س 

والعقل، لم� �صوف يتركه من تداعي�ت اأكيدة على م�صير الإن�ص�ن في الدني� والآخرة. 

م���ن هن� نفهم لم�ذا �صّنف���ت  العقيدة في خ�نة اأ�صول ومب�دئ ه���ذا الدين ولي�س من 

فروعه؛ لأّنه� وبكل ب�ص�طة تعتبر الأ�صل الذي تبتنى عليه كل الفروع والم�ص�ئل الدينية 

المتفّرعة عنه�. 

المقّدمة
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ولم���� ك�ن هن����ك ح�ج���ة م��ص���ة واأكي���دة لتبيي���ن الآراء العق�ئدية ب�ص���كل مب�ّصط، 

واخت�ص�ر غير مخل من اأجل اإي�ص�ل الحق�ئق والمع�رف المرتبطة بفهم هذا الوجود 

والكون بقدر الم�صتط�ع، واإي�ص�له� اإلى اأكبر �صريحة ممكنة من الن��س المتعّط�صة اإلى 

معرف���ة الحقيق���ة بحكم الفطرة التّواق���ة اإلى الكم�ل دومً�، ك�ن ه���ذا المتن الذي يعد 

مح�ول���ة في هذا المج�ل لتقدي���م روؤية عق�ئدية �ص�ملة وعميقة ب�أ�صلوب مب�ّصط و�صهل 

بعيدًا عن التعقيدات اللغوية وال�صطالح�ت العلمية. 

والم�دة العلمي���ة لهذا المتن م�أخوذة ب�لأ�صل من كت�ب:»العقيدة الإ�سالمية على 

�س���وء مدر�س���ة اأهل البي���تR« لل�صيخ العالمة المحّقق جعف���ر ال�صبح�ني، اإ�ص�فة 

اإل���ى بع����س المراج���ع العق�ئدية حيث تدعو الح�ج���ة،  وم� قمن� به ه���و اإع�دة ترتبيت 

وتبوي���ب وعنونة الم�دة على �صكل درو�س متك�ملة ومترابطة مع بع�صه� البع�س، مع م� 

يل���زم في بع�س الأحي�ن م���ن تقديم وت�أخير في الفقر اأو العن�وين اأو حتى حذف بع�س 

المط�ل���ب التي تعتبر غير �صرورية في مورده�. على اأمل اأن يحّقق هذا الجهد العملي 

الغر�س الأ�ص��صي من طرحه واهلل ولي الوفيق.

والحمد هلل رب الع�لمين
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أهداف الدرس

 يعّدد طرق واأنواع املعرفة.1. 

ح حّجّية العقل والوحي.2.   يو�صّ

 يبنّي عدم التع�ر�س بني الوحي والعقل.3. 

الدرس األّول

طرُق المعرفة في اإلسالم
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مقّدمة

يتمّي���ز الدين الإ�صالمّي بدعوت���ه الحثيثة نحو المعرفة، وب�أن ل يكون المرء منق�ًدا 

اإل���ى الإيم�ن بم� يطرحه دون تعّقل وتفّكر، ب���ل وُحكم في ال�صرع الإ�صالمي اأّن من اأقّر 

ب�لإ�ص���الم وبوج���ود اهلل عن تقلي���د بحت ف�إيم�نه غي���ر مقبول، ولهذا نج���د الم�ص�در 

الإ�صالمي���ة الأ�ص��صّية اأك�ن من جهة القراآن الكري���م اأم اأح�ديث المع�صومين نجده� 

مفعم���ة بتحري���ك العقل نحو الت�أمل والتفكر ب�أمور الك���ون والحي�ة والدين، وتدعو اإلى 

ذلك بكّل اإ�صرار وو�صوح.

طرق المعرفة

ي�صتعين الإ�ص���الم لمعرفة الكون، وللو�صول اإلى الحق�ئ���ق الدينّية بثالثة اأنواع من 

ً� به. الأَدوات مع اأّنه يعتبر لكّل واحٍد منه� مج�ًل مخت�صّ

وهذه الطرق هي:

الِح�ّس، واأّهم الحوا�ّس هم� ح��ّصت� ال�صمع والب�صر.  .1

العق���ل اّلذي يكت�صف الحقيقة في مج�ٍل مح���دوٍد وخ��ّس، منطِلقً� في ذلك من   .2

ٍة. �صول ومب�دئ خ��صّ
ُ
اأ

الوحي اّلذي هو و�صيلة لرتب�ط ُثّلٍة ممت�زة وممّيزة من الب�صر بع�لم الغيب.  .3
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لين في معرفة الكون  وف���ي اإمك�ن الب�صرّية جميعً� اأن ي�صتفيدوا م���ن الّطريقين الأوَّ

 ال�ّصريعة كذلك، بينم� الطري���ق الث�لث خ��ّس بمن �صملت���ُه العن�يُة الإلهّية، 
ِ
وفي فه���م

واأبرز نموذج لهذا النمط من الّن��س هم ر�ُصُل اهلل واأنبي�وؤه الكرام.

ه���ذا م�ص�فً� اإل���ى اأّن اأَدوات الح�ّس وم� ي�صّمى ب�لحوا�ّس الخم����س، ل ي�صتف�د منه� 

اإّل ف���ي مج����ل المح�صو�ص�ت، كم� ل ي�صتف�د من اأداة العقل اإّل في مج�ل محدوٍد يملك 

العقُل مب�دئه.

عل���ى حين يكون مج�ل الوحي اأو�صع نط�قً� واأكثر �صمولّي���ة، كم� اأّنه ن�فٌذ في جميع 

الأ�صعدة �صواء في مج�ل العقيدة اأو في اإط�ر الوظ�ئف والتَّك�ليف.

لق���د تحّدث الق���راآُن الكريُم حوَل ه���ذه الطرق الثالث في اآي�ٍت متع���ددة ن�أتي هن� 

بنموذَجين منه�:

فقد ق�ل تع�لى عِن الح�ّس والعقل:

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې 

.
)1(

ۇئۇئ ۆئ ۆئ  }
مع« و»الب�صر«  والم���راد من الأفئدَة في الآية، وه���ي جمع فوؤاد بقرينة لفظَتي: »ال�صَّ

هو العقل الب�صرّي.

م���رًا ب�ل�ُصكر يفي���د اأّن على الإن�ص�ن 
َ
من اأ عل���ى اأّن َذي���َل الآية المذكورة ال���ذي يت�صّ

ِعه�  ���رَف كّل نعمٍة في مو�صِ اأن ي�صتفي���د من هذه الأَدوات الث���الث؛ لأّن ال�ّصكر يعني �صَ

المن��ِصب. 

وحول »الوحي« ق�ل �صبح�نه وتع�لى:

.
)2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

)1(  �صورة النحل، الآية 78.

)2(  �صورة النحل، الآية 43.
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اإنَّ الإن�ص����ن المتدّي���ن ي�صتفيد ف���ي معرفة الك���ون والحي�ة والعقي���دة والدين، ِمن 

 العقل، اأي اأّن 
ِ
�ص��صً� ومنطلقً� لأحك�م

َ
الح�ّس، ولكن غ�لبً� م� تكون المدَرك�ت الح�صّية اأ

تل���ك المدَرك�ت ت�صن���ع الأر�صّية للفكر وُحكمه، كم� اأّنه ق���د ُي�صتف�د من العقل والفكر 

ف���ي معرف���ة اهلل و�صف�ته واأفع�له وتكون ح�صيلُة كّل واحدة م���ن هذه الطرق والأَدوات 

مقبولًة، ون�فذًة ومعتبرة في اكت�ص�ف الحقيقة ومعرفته�.

Rدعوة األنبياء والرسل

تتلّخ�س دعوُة الأنبي�ء والر�ُصلR في اأمرين:

1 - العقيدة.

2 - العمل.

وتتمّث���ل مهّمُته���م في مج����ل »العقيدة« ف���ي الدعوة اإل���ى الإيم�ن ب����هلل، و�صف�ته 

الجم�لّية والجاللّية، واأفع�له.

بينم���� المق�ص���ود من »العمل« ه���و الّتك�ليف والأحك�م التي يج���ب اأن َتقوم الحي�ُة 

الفردّية والجتم�عّية على اأ�ص��ِصه�.

والمطلوُب في مج�ل العقيدة اإّنم� هو العلم واليقين، ومن الم�صلَّم اأنَّه ل يكون �صيٌء 

خرى: ل َيّت�ِصْم ب�لحجّية( اإّل م� يوؤّدي اإلى هذا الأمر المطلوب.
ُ
م� حجًة، )وبعب�رة اأ

 اأْن ي�صَل في عق�ئده اإلى اليقين، فلي�س له اأن يكتفَي في 
ٍ
ولهذا يجب على كّل ُم�صلم

هذا المج�ل بمجّرد التقليد، في�أخَذ عق�ئَده تقليدًا، ويعتِنقه� من غير تحقيٍق.

واأّم� في مج����ل الوظ�ئف والّتك�ليف )العمل( ف�إِّن م� هو المطلوب فيه� هو تطبيق 

الحي����ة عل���ى اأ�ص��ِصه�، والأخُذ بموازينه� ف���ي جميع الَمج�لت الفردّي���ة والجتم�عّية 

وال�ّصي��صّية والقت�ص�دّية.

َدْته� ال�ّصريعُة  خرى اأي�صً� قد اأيَّ
ُ
ت ب�لإ�ص�فة اإلى اليقين، ُطرق اأ عيد َثمَّ وفي هذا ال�صَ
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وفر����س علين� العتم����د عليه� للو�صول اإلى ه���ذه الّتك�ليف والوظ�ئ���ف، والرجوع اإلى 

حُد الطرق التي اأّيده� واأقّره� �ص�حُب ال�صريعة.
َ
المجتهد الج�مع لل�ّصرائط هو اأ

حّجية العقل والوحي

خذ العق�ئ���د والأحك�م الّدينّية على ُحّجتي���ن اإَلهّيتين هم�: العقل 
َ
نح���ن نعتمد في اأ

والوحي.

وعم���دة الف���رق بينهم�، هو اأّنن���� ن�صتفيد ِمن »الوحي« في جمي���ع المج�لت، بينم� 

ة. ن�صتفيد ِمن »العقل« في مج�لت خ��صّ

م�وي »الق���راآن الكري���م« والأح�ديث التي  والمق�ص���ود ِمن »الوحي« ه���و كت�ُبن� ال�صَّ

.P تنتهي اأ�ص�نيده� اإلى ر�صول اهلل

واأّم���� اأح�ديث اأئّمة اأهل البي���تR: فبم� اأّنه� تنتهي اإلى ر�صول اهلل P، وتنبع 

ن���ة، وُتعَتبر من الحجج  من���ه، ت�صّمى جميُعه� ب�لإ�ص�فة اإل���ى اأح�ديث النبّي P ب�ل�صُّ

الإلهّية.

اإّن العق���ل والوح���ي يوؤّيد كلٌّ منهم���� حجّيَة الآخر واإذا اأثبتن���� بحكم العقل القطعي 

حجّية الوحي، ف�إّن الوحي بدوره يوؤّيد كذلك حجّية العقل في مج�له الخ��ّس به.

اإّن الق���راآن الكري���م َيُقوُد في كثير م���ن الموا�صع اإلى حكم العق���ل وق�ص�ئه، ويدعو 

الّن��س اإلى الّتفكر والّتدبر العقلي في عج�ئب الخلق، وي�صتعيُن هو كذلك ب�لعقل لإثب�ت 

ة  َت كت�ٌب �صم�وٌي ك�لقراآن الكري���م يحتِرم المعرفَة العقليَّ م�ص�مي���ن دعوتِه، ولي�س ثمَّ

)والق�ص�ي���َ� التي ُي�صتدّل عليه� ب�لعقل ال�صليم(. َف�لقراآن زاخٌر ب�لبراهين العقلية في 

مج�ل العق�ئد، حّتى اأّنه� تفوُق الح�صَر.

ولق���د اأّك���د اأئّمُة اأهل البيتR عل���ى حجّية العقِل واأحك�مِه ف���ي المج�لت التي 

يح���قُّ للعقل الحك���ُم فيه�، حّتى اأّن الإم�م ال�ّص�بع مو�ص���ى بَن جعفٍر L عّده اإحدى 
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الحج���ج اإذ يق���ول: »اإّن هلل عل���ى النا����س حّجتين: حّجًة ظاه���رًة وحّجًة باطن���ًة، فاأّما 

 .
)1(

�سل والأنبياء والأئمة، واأّما الباطنُة فالُعقول« الّظاهرُة فالرُّ

العقل والوحي ال يتعارضان

لّم���� ك�َن الوح���ُي دلياًل قطعّيً�، وك�ن العقُل ِم�صب�حً� مني���رًا جعلُه اهلل في كي�ن كّل 

يُّ تع�ُر�ٍس بين ه�تين الحّجتيِن 
َ
وع الإن�ص�نّي، لذلك َل���ِزَم اأْن ل يقع اأ ف���رٍد من اأفراد النَّ

تين. الإَلهيَّ

ّنه ن��صٌئ من 
َ
تيِن، فيجب اأْن ُيْعَلم ب�أ ول���و بدا تع�ر�ٌس بدائٌي اأحي�نً� بيَن ه�تيِن الحجَّ

يِن في ذلك المورد غيُر �صحيٍح، واإّم� اأّن هن�ك  اأحد اأمرين: اإّم� اأّن ا�ْصتنب�طن� ِمن الدِّ

 وقع في مقّدم�ت البره����ِن العقلّي؛ لأّن اهلل الحكيم تع�ل���ى  ل يدُعو الّن��س اإِلى 
ً
خط����أ

طريقيِن متع�ر�صيِن ُمطلقً�.

يُّ 
َ
ر اأّي تع�ر�س حقيقّي بي���ن العقل والوحي، كذل���ك ل يحدُث اأ ���وَّ وكم���� اأّن���ه ل ُيت�صَ

تع�ر����سٍ بين »العل���م« و»الوحي« مطلقً�، واإذا ُلوحَظ ن���وٌع ِمن التع�ر�س بين هذين في 

ْن يكوَن ا�صتنب�ُطن� من الّدين في 
َ
بع�ِس الأحي�ن ف�إّنه اأي�صً� ن��صئ من اأحد اأمرين: اإّم� اأ

ل في هذا المو�صوِع اإلى المرحلة  هذا المو�صع ا�صتنب�طً� خ�طئً�، واإّم� اأنَّ العلَم َلْم َي�صِ

القطعيَّة، وغ�لًب� م� يكون ت�صّور التع�ر�س ن��صئ من ال�صّق الث�ني، ف�إّن العقل الإن�ص�نّي 

ق��صر عن اإدراك جميع الأمور، فقد تخفى عليه تف��صيله� وعوار�صه�، بخالف الوحي 

ال���ذي يخبرن���� بم� هو من عند اهلل �صبح�نه، ال���ذي ل يخفى عليه �صيء في الأر�س ول 

ف���ي ال�صم����وات، وب�لت�لي ف�إّنن� نقّدم هن� حكم الوح���ي على حكم العقل لو ظهر لن� اأن 

.� هن�ك تع�ر�صً

)1( الكليني، الك�في، تحقيق: علي اأكبر الغف�ري، طهران - اإيران، دار الكتب الإ�صالمية، ج 1، �س16،  ح 12.
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املفاهيم الرئي�سة

ي�صتعي���ن الإ�صالم لمعرفة الكون، وللو�صول اإل���ى الحق�ئق الدينّية بثالثة اأنواع  -

من الأَدوات هي الِح�ّس والعقل والوحي.

اإّن اأَدوات الح����سّ وم� ُي�صّمى ب�لحوا�ّس الخم����س، ل ي�صتف�د منه� اإّل في مج�ل  -

المح�صو�ص�ت، كم� ل ي�صتف�د من اأداة العقل اإّل في مج�ل محدوٍد يملك العقُل 

مب�دئه.

الوحي هو و�صيلة لرتب�ط ُثّلٍة ممت�زة وممّيزة من الب�صر بع�لم الغيب. -

خذ العق�ئ���د والأحك�م الّدينّي���ة على ُحّجتي���ن اإَلهّيتين هم�:  -
َ
نح���ن نعتم���د في اأ

العقل والوحي.

اإّن العقل والوحي يوؤّيد كلٌّ منهم� حجّيَة الآخر واإذا اأثبتن� بحكم العقل القطعي  -

حجّية الوحي، ف�إّن الوحي بدوره يوؤّيد كذلك حجّية العقل.

اإّن الق���راآن الكريم َيُقوُد اإل���ى حكم العقل وق�ص�ئه، ويدع���و الّن��س اإلى الّتفكر  -

والّتدّبر العقلّي في عج�ئب الخلق.

لأّن الوح���ي دليل قطعّي، والعق���ُل ِم�صب�ح منير جعلُه اهلل في كي�ن كّل فرٍد من  -

يُّ تع�ُر�ٍس بين ه�تين الحّجتيِن 
َ
وع الإن�ص�نّي، لذلك، َل���ِزَم اأْن ل يقع اأ اأف���راد النَّ

تين. الإَلهيَّ

اأ�سـئلـة الـدر�س

 تكّلم عن طرق المعرفة الثالثة.1  

 ا�صرح كيف تكون حجّية العقل والوحي؟2  

 لم�ذا ل يمكن التع�ر�س بين الوحي والعقل؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

اأنواع الإدراك

الألف�ظ الم�صتعملة في القراآن الكريم في اأنواع الإدراك كثيرة ربم� بلغت الع�صرين، 

ك�لظن  والح�صب�ن، وال�صعور، والذكر، والعرف�ن، والفهم، والفقه، والدراية، واليقين، 

والفكر، وال���راأي، والزعم، والحفظ، والحكمة، والخب���رة، وال�صه�دة، والعقل، ويلحق 

به� مثل القول والفتوى والب�صيرة ونحو ذلك.

والظن: هو الت�صديق الراجح واإن لم يبلغ حد الجزم والقطع، وكذا الح�صب�ن، 

ك�لعد  ا�صتع�ري،  ا�صتعم�ل  الظني  الإدراك  في  ا�صتعم�له  ك�أن  الح�صب�ن  اأن  غير 

اأي  منهم،  وح�صبه  الأبط�ل  من  زيدًا  عّد  قولن�:  نحو  من  واأ�صله  الظن،  بمعنى 

األحقه بهم في العد والح�ص�ب. وال�صعور: هو الإدراك الدقيق م�أخوذ من ال�صعر 

الم�ص�عر  اإطالق  ومنه  المعقول،  دون  المح�صو�س  في  ا�صتعم�له  ويغلب  لدقته، 

للحوا�س.

والذك���ر: ه���و ا�صتح�ص�ر ال�صورة المخزونة في الذهن بعد غيبته عن الإدراك، اأو 

حفظه من اأن يغيب عن الإدراك.

والعرفان: والمعرفة تطبيق ال�صورة الح��صلة في المدركة على م� هو مخزون في 

الذهن، ولذا قيل: اإنه اإدراك بعد علم �ص�بق. 

والفهم: نوع انفع�ل للذهن عن الخ�رج عنه ب�نتق��س ال�صورة فيه.

والفقه: هو التثّبت في هذه ال�صورة المنتق�صة فيه، وال�صتقرار في الت�صديق.

والدراي���ة: هو التوّغل في ذلك التثّبت وال�صتقرار حتى يدرك خ�صو�صية المعلوم 

وخب�ي����ه ومزاي�ه ولذا ي�صتعم���ل في مق�م تفخيم الأمر وتعظيم���ه، ق�ل تع�لى: {ے     
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{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تع�ل���ى:  وق����ل   ،
)1(

{ ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
.
)2(

پ پ ڀ ڀ     }

واليقين: هو ا�صتداد الإدراك الذهني بحيث ل يقبل الزوال والوهن.

والفكر: نحو �صير ومرور على المعلوم�ت الموجودة الح��صرة لتح�صيل م� يالزمه� 

م���ن المجهولت. والراأي: هو الت�صدي���ق الح��صل من الفكر والت���روي، غير اأنه يغلب 

ا�صتعم�له في العلوم العملية مم� ينبغي فعله وم� ل ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة 

اإلى الأمور التكوينية، ويقرب منه الب�صيرة، والإفت�ء، والقول، غير اأن ا�صتعم�ل القول 

ك�أن���ه ا�صتعم�ل ا�صتع�ري م���ن قبيل و�صع الالزم مو�صع المل���زوم، لأن القول في �صيء 

ي�صتلزم العتق�د بم� يدل عليه.

والزعم: هو الت�صديق من حيث اإنه �صورة في الذهن، �صواء ك�ن ت�صديقً� راجحً� 

اأو ج�زمً� ق�طعً� والعلم كم� مر: هو الإدراك الم�نع من النقي�س.

والحفظ: �صبط ال�صورة المعلومة بحيث ل يتطرق اإليه التغير والزوال.

والحكمة: هي ال�صورة العلمية من حيث اإحك�مه� واإتق�نه�.

والخب���رة: هو ظهور ال�صورة العلمية بحي���ث ل يخفى على الع�لم ترتب اأي نتيجة 

على مقدم�ته�.

وال�سه���ادة: هو نيل نف�س ال�صيء وعينه اإم���� بح�س ظ�هر كم� في المح�صو�ص�ت، اأو 

.
)3(

ب�طن كم� في الوجداني�ت نحو العلم والإرادة والحب والبغ�س وم� ي�ص�هي ذلك

)1( �صورة الح�قة، الآي�ت 1 - 3.
)2( �صورة القدر،الآيت�ن 1 و2.

)3( الطب�طب�ئ���ي، ال�صي���د محم���د ح�صين، الميزان في تف�صير الق���راآن، قم - اإيران،  موؤ�ص�صة الن�ص���ر الإ�صالمي التبعة 
لجم�عة المدر�صين بقم، ج2، �س247.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي كيف اأّن النظ�م الكويّن لي�س اأبديًّ�.1. 

 ي�صرح نظ�م العّلة واملعلول.2. 

 يبنّي احلكمة من خلق الكون.3. 

أهداف الدرس

الكون في نظر اإلسالم

الدرس الثاني
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الكون مخلوق لله

ْي كّل م���� �ِص���َوى اهلل - مخل���وٌق هلل  تع�لى، ولي�س واقُع الك���وِن هذا �ِصَوى 
َ
الك���ون - اأ

ب���ط ب�هلل تع�لى، ولي�ص���ت الك�ئن�ت في غنًى عن الح���ّق  تع�لى ول لحظًة  التعّل���ق، والرَّ

نَّ الكون ُخِلَق ب�إِرادة اهلل وم�صيئته، واأّن 
َ
واحدة، ومعنى قولن�: اإِنَّ الكون مخلوق هلل، هو اأ

ن�صبت���ه اإلى اهلل لي�س ِمْن نمِط ن�صبة الَولد اإلى الوالد، فلي�صت الَعالقة بين الكون وبين 

.
)1(

اهلل عالقة تْوليد َوولدٍة، يقول �صبح�نه: {پ ڀ ڀ ڀ}

ً
نظام الكون الحالي ليس أبدّيا

ظ����م الح�لي للك���ون لي�س خ�لدًا ول اأبدّيً�، بل �صينه���دُم ويندثر بعد زم�ٍن يعلمه  الِنّ

اهلل وحده عل���ى وجه التحديد، ويقوم مك�نه نظ�ٌم اآخر هو الع�لم الأخروي وم� ي�صّمى 

ب�لمع����د، كم� يق���ول تع�ل���ى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

 اإِ�ص�َرة اإلى هذه الحقيقة.
)3(

. وفي قوله �صبح�نه: {ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ    }
)2(

ھ}
وب�لت�ل���ي ف�إّن خلق الكون بم� اأّنه خل���ق ذو اأهداف تتبّين في محّله�، يعني ذلك اأّنه 

�ص���وف يفنى ويزول، اأّم� اأّنه �صيخلق اهلل كوًن� جديًدا بعد انهدام هذا الكون الموجود، 

فهذا خ�رج عن تفكيرن� ولم يبّينه اهلل �صبح�نه وتع�لى.

)1(  �صورة الإخال�س، الآية 3.

)2(  �صورة اإبراهيم، الآية 48.
)3(  �صورة البقرة، الآية 156.
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ة والمعلول
ّ

العل

�ص��س العلَّ���ة والمعلول، وتقوُم بي���ن ظواهِرِه 
َ
الِنّظ����ُم الكون���ّي الّراه���ُن ق�ئٌم عل���ى اأ

واأجزائه رابطُة العلّية والمعلولّية.

خرى متوّقف عل���ى الإذن الإلهي َوالم�صيئة الإلهّية، 
ُ
وت�أثي���ُر كّل ظ�هرة في ظ�هرة اأ

وقد َتعلَّقت الم�صيئة الإلهّية الحكيمة بتحقيق في�صه غ�لبً� عن طريق الِنّظ�م ال�صببّي، 

وَعْبَر الأ�صب�ب والم�صّبب�ت.

ه� في بع����س، ل يعني العتق�د  نَّ العتق����د بت�أثير الّظواه���ر بع�صُ
َ
وم���ن الوا�ص���ح اأ

ر - ب�إِذن اهلل وم�صيئته  ، بل المق�صود هو اأّن تلك الأ�صب�َب والعل���ل توفِّ بخ�لقّيته���� َق���طُّ

نواع الت�أثير والت�أثر مظهٌر من م�صيئة 
َ
ّن اأّي نوع من اأ

َ
خرى، واأ

ُ
- اأر�صّي���ة تحّقق ظواهر اأ

اهلل واإِرادته الكّلّية.

وق���د اأ�ص�ر القراآُن الكري���ُم اإلى كال المطلبين المذكوَري���ن ونعني خ�صوع الظواهر 

َف ت�أثيِر كّل عّل���ة و�صبب في الكون على الإذن الإَلهّي  الّطبيعي���ة لق�نون العلّية وكذا توقُّ

الكّلّي.

ففي المج�ل الأّول نكتفي بذكر الآية الت�لية:

.
)1(

{ے ۓ               ۓ ڭ ڭ                              ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ}

ْي�صً�:
َ
وفي الَمج�ِل الّث�ني نكتفي ب�لآيِة الّت�ِلَية اأ

.
)2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}

)1(  �صورة البقرة، الآية 22.
)2(  �صورة الأعراف، الآية 58.
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 للطبيعة المادية
ً
الوجود ليس مساوقا

الوج���وُد لي�س م�ص�ِوقً� للطبيع���ة الم�ّدّية، فهو ل ينح�صُر ف���ي الم�ّدة وحده� بل هو 

 الغيِب«، في 
ِ
طلَق علي���ه القراآُن ا�ْصَم »ع�َل���م

َ
اأو�ص���ع م���ن الم�ّدة ومن م���� وراَءه� الَّذي اأ

ه�دِة.  ال�صَّ
ِ
مق�بل ع�َلم

ه� في بع����سٍ ب�إذن اهلل تع�ل���ى، كذلك توؤّثر  وكم���� اأّن الظواه���ر الم�ّدّي���ة يوؤّثر بع�صُ

الموجوداُت الغيبّية في ع�َلم الطبيعة ب�لإذن الإَلهّي.

خرى: هي و�ص�ئط للفي�س اِلَلهّي.
ُ
وبعب�رة اأ

 الطبيعّي 
ِ
ويتح���ّدث القراآُن الكريُم عن ت�أثير َمالئك���ِة اهلل وت�َصّبِبه� لحوادِث الع�َلم

اإذ يقول تع�لى:

.
)2(

. {ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ}
)1(

{ے ے}

ريحة ال�ص�بقة: َن�صَتنتُج من الآي�ت ال�صَ

اإّن ع�َل���َم الخل���ق بق�صَمْي���ه: الطبيع���ة وم���� وراء الطبيعة مع م� ي�ص���وده من النظ�م 

ته بم�صيئة اهلل �صبح�نه ومرتبط به، بال ا�صتثن�ٍء. ال�صببي، ق�ئٌم برمَّ

خضوع الكون لهداية خاصة

ٍة، واإّن جميع ذّرات الع�لم - كلٌّ في مرتبته -  اإنَّ الكوَن حقيقٌة تخ�صع لهدايٍة خ��صّ

تتمّتع بح�صب م� هي عليه� بنوِر الهداية.

كم���� واإّن مرات���ب ه���ذه الهداي���ة الع�ّم���ة وال�ص�ملة تتكّون م���ن الهداي���ة الطبيعّية، 

والغريزّية والتكوينّية.

ر القراآُن الكري���ُم في اآي�ت عديدٍة بهذه الهداي���ة التكوينّية والع�ّمة، ن�أتي  ولق���د ذكَّ

.
)3(

فيم� يلي بواحدٍة منه�:{ىت يت جث مث ىث يث حج مج}

)1(  �صورة الن�زع�ت، الآية 5.
)2(  �صورة الأنع�م، الآية 61.

)3(  �صورة طه، الآية 50.



30

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

الكون نظام كامل

ر  وِّ اإنَّ نظ�َم الخليقة الح��صر هو النظ�ُم الأكمُل والأح�صُن، واإّن جه�ز الوجود قد �صُ

على اأف�صل �صورة، فال يمكن ت�صّور م� هو اأكمل واأف�صل مّم� عليه الآن.

.
)1(

يقول  اهلل تع�لى في القراآن الكريم: {ۀ ۀ ہ ہ ہہ}

والدلي���ُل العقل���يُّ يدعم���ه، وذل���ك لأّن فع���َل اأّي ف�ع���ل يتن��صب  من حي���ث الكم�ل 

هً�  والنق����س، مع م� عليه الف�عُل من حيث ال�صف�ت والكم�لت، ف�إذا ك�ن الف�عُل منزَّ

ع���ن اأّي نق����س من حيث ال�صف�ت الوجودّي���ة، ك�ن فعلُه كذلك ع�ري���ً� عن اأّي نوع من 

اأنواع النق�س والعيب.

وحيث اإّن اهلل تع�لى ُيو�صف بكّل الكم�لت الوجودّية على وجهه� الأتّم الأكمل يكون 

فعله اأي�صً� - وبطبيعة الح�ل - اأكمَل فعٍل واأف�صَله. هذا م�ص�فً� اإلى اأّن كوَن اهلِل حكيمً� 

 الأح�صِن ممكنً�، اأن ل يوِجَد غيره. والجدير ب�لِذكِر اأّن م� 
ِ
يقت�ص���ي م� دام خلُق الع�لم

رور ل ين�في النظ����َم الأح�صَن للوجود، وتو�صيُح  ف���ي الع�َلم الطبيع���ّي مّم� ي�صّمى ب�ل�صُّ

هذه النقطة �صي�أتي في اأبح�ث »التوحيِد في الخ�لقّية«.

الحكمة في خلق الكون

حيث اإنَّ الع�َلَم َمخلوٌق هلل - تع�لى- وفعلُه، ف�إنَّ م�صنوَعه كذلك حقٌّ ويتَّ�صم ب�لِحكمة، 

فال مج�َل للعبثّية والاّلهدفّية فيه. وقد اأ�ص�ر القراآُن الكريُم اإلى هذا المو�صوع في اآي�ٍت 

.
)2(

عديدٍة نذكر واحدًة منه� هن�: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}

على اأّن غ�يَة هذا الع�لم والإن�ص�ن اإّنم� َتَتحّقق عندم� تقوُم القي�مة، كم� ق�ل الإم�م 

.
)3(

اأمير الموؤمنين عليQ: »فاإّن الغاية الِقيامة«

)1(  �صورة ال�صجدة، الآية 7.

)2( �صورة الأحق�ف، الآية 3.
)3(  نهج البالغة، الخطبة 190.
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املفاهيم الرئي�سة

بط ب�هلل  - الك���ون مخل���وٌق هلل تع�لى، ولي�س واق���ُع الكوِن هذا �ِصَوى التعّل���ق، والرَّ

تع�لى.

الِنّظ�م الح�لّي للكون لي�س خ�لدًا ول اأبدّيً�، بل �صينهدُم ويندثر بعد زم�ٍن يعلمه  -

اهلل وحده على وجه التحديد، ويقوم مك�نه نظ�ٌم اآخر هو الع�لم الأخروي.

�ص��س العلَّ���ة والمعلول، وتقوُم بين ظواهِرِه  -
َ
الِنّظ����ُم الكوني الّراهُن ق�ئٌم على اأ

واأجزائه رابطُة العلّية والمعلولّية.

الوجوُد لي�س م�ص�ِوقً� للطبيعة الم�ّدّية، فهو ل ينح�صُر في الم�ّدة وحده� بل هو  -

اأو�صع من الم�دة ومن م� وراَءه�.

���ٍة، واإّن جميع ذرات الع�ل���م - كلٌّ في  - اإنَّ الك���وَن حقيق���ٌة تخ�ص���ع لهدايٍة خ��صّ

مرتبته - تتمّتع بح�صب م� هي عليه� بنوِر الهداية.

اإّن ع�َل���َم الخلق بق�صَمْيه: الطبيعة وم���� وراء الطبيعة مع م� ي�صوده من النظ�م  -

ته بم�صيئة اهلل �صبح�نه ومرتبط به، بال ا�صتثن�ٍء. ال�صببي، ق�ئٌم برمَّ

غ�ية هذا الع�لم والإن�ص�ن اإّنم� َتَتحّقق عندم� تقوُم القي�مة. -

اأ�سـئلـة الـدر�س

 بّين نظ�م العّلة والمعلول.1  

 م� هو المق�صود ب�أّن نظ�م الكون نظ�م ك�مل؟2  

  م� هي الحكمة من خلق الكون؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

العلة والمعلول

اإن العلة والمعلول قد يكون�ن مقترنين تم�مً� ومع ذلك ندرك علية اأحدهم� لالآخر، 

كحرك���ة اليد وحركة القلم ح�ل الكت�بة، ف�إن حرك���ة اليد وحركة القلم توجدان دائمً� 

في وقت واحد، فلو ك�ن مرًد ال�صرورة والعلية اإلى ا�صتتب�ع احدى العمليتين العقليتين 

لالأخ���رى ب�لتداعي لم� اأمكن في هذا المث�ل اأن تحت���ل حركة اليد مركز العلة لحركة 

القل���م، لأن العق���ل قد اأدرك الحركتي���ن في وقت واحد فلم�ذا و�ص���ع اإحداهم� مو�صع 

العلة والأخرى مو�صع المعلول؟

وبكلم���ة اأخرى: اإن تف�صير العلية ب�صرورة �صيكولوجي���ة يعني اأن العلة اإنم� اعتبرت 

عل���ة ل لأنه� في الواق���ع المو�صوعي �ص�بقة عل���ى المعلول ومولدة له، ب���ل لأن اإدراكه� 

يتعّقب���ه دائم���ً� اإدراك المعلول بتداعي المع�ني فتكون لذل���ك علة له، وهذا التف�صير ل 

يمكن���ه اأن ي�صرح لن� كي���ف �ص�رت حركة اليد علة لحركة القلم م���ع اأن حركة القلم ل 

تج���يء عقب حركة اليد ف���ي الإدراك، واإنم� تدرك الحركت�ن مع���ً� فلو لم يكن لحركة 

.
)1(

اليد �صبق واقعي و�صببية مو�صوعية لحركة القلم لم� اأمكن اعتب�ره� علة

)1(   ال�صدر، محمد ب�قر، فل�صفتن�، دار الكت�ب ال�صالمي، 1425هـ- 2004م، ط3،  �س72.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي نظرة الإ�صالم اإىل الإن�ص�ن من حيث الفطرة واحلّرّية وق�بلّيته 1. 

للرتبية.

ح العالقة بني تقّدم الأمم اأو تخّلفه� وبني عق�ئده� واأخالقه�.2.   يو�صّ

 ي�ص���رح كيف يكون الن�صج�م ب���ني احلّرّية الفردّية ومب���داأ التك�مل 3. 

املعنوّي.

اإلنسان في َنَظر اإلسالم

الدرس الثالث
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ماهّية اإلنسان

الإن�ص����ن ك�ئ���ٌن مرّكٌب من ال���ّروح والَج�َص���د، وَج�َصده يتال�صى بع���د الموت وتتفّرق 

ج���زاوؤه، اإّل اأنَّ روح���ه توا�صل حي�ته�، وموت الإن�ص�ن ل يعني فن�َءه، ولهذا ف�إّنه �صيمّر 
َ
اأ

بحي����ٍة برزخّي���ٍة حتى تقوَم القي�مة، ولقد اأ�ص�ر الق���راآن الكريم عند بي�ن مراتب َخْلق 

الإن�ص����ن وتكّون���ه، اإلى اآخر مرحلٍة من تل���ك المراحل، وهي التي تتحّق���ق بنفخ الّروح 

. كم���� اأّن القراآن اأ�ص����ر اإلى حي�ة 
)1(

ف���ي ج�ص���ده، اإذ يق���ول: {ۓ ڭ ڭ ڭڭ}

الإن�ص����ن البرزخّية في عّدة اآي�ت اأي�صً�، ومن تل���ك الآي�ت قوله: {ۋ ۅ  ۅ ۉ 

.
)2(

ۉ  ې}

خلق اإلنسان بفطرة سليمة

يوَل���د كّل اإن�ص����ن بفط���رٍة نقّي���ٍة توحيدّيٍة بحيث اإذا بق���ي بعيدًا ع���ن ت�أثير العوامل 

ب انحراَف عقيدتِه، �َصَلَك طريَق  داقِة والإعالم( التي ُت�صبِّ الخ�رجّية )ك�لتربية وال�صّ

الحق.

مور ذات �صفة ع�ر�صة 
ُ
فلي����س ثّمة �صّري���ٌر ب�لولدة والخلقة، بل ال�صرور والقب�ئ���ح اأ

وط�رئة تن�ص�أ ب�صبب العوامل الب�طنّية والختي�رّية.

)1(  �صورة الموؤمنون، الآية 14.
)2(  �صورة الموؤمنون، الآية 100.
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وله���ذا ف����إنَّ فكرَة المع�صي���ة الذاتّية ف���ي بن���ي اآدم، المطروحة من ِقب���ل العقيدة 

 الم�صيحّي���ة، ل اأ�ص��س له���� من ال�صّحة اأبًدا. يق���ول القراآُن الكريُم ف���ي هذا ال�صدد: 

.
)1(

{ڭ ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ}

اإلنسان كائن حّر اإلرادة

الإن�ص����ن ك�ئٌن ح���رُّ الإرادة، مخّي���ٌر، يعني اأّنه َبع���د اأن يدر�َس النواح���ي المختلفة 

 لمو�ص���وٍع ّم� في �ص���وء العقل، يخت�ر فعَلُه اأو ترَكه، دون اإجب����ر. يقول القراآن الكريم: 

. ويقول اأي�صً�: {ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 
)2(

{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ       چ}

.
)3(

ڃ ڃ چ چ چچ}

اإلنسان مخلوق قابل للتربية والتأديب

نه من معرف���ة الخير وال�صّر، كم�  حي���ث اإّن الإن�ص�ن يتمّت���ع بفطرٍة �صليمٍة وقّوة ُتمكِّ

ديب، ق�دٌر على 
ْ
اأّن���ه ك�ئن مخّير غير مجبور، لذلك كّلِه فه���و موجوٌد ق�بل للتربية والت�أ

�صل���وك طريق الّر�صد والتك�مل، وب�ب العودة اإلى اهلل مفت���وٌح عليه، الّلهم اإّل اأن يتوَب 

اإل���ى اهلل لحظ���ة المع�ين���ة، وم�ص�هدة الموت الت���ي ل ُتقبل فيه� التوب���ة، ول تنفع فيه� 

هة اإلى جميع الب�صر حتى نظير  جل هذا تكون دعوُة الأنبي�ء موجَّ
َ
العودة اإلى اهلل. ومن اأ

. وعلى 
)4(

فرعون كم���� يق���ول تع�ل���ى: {ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

ه���ذا الأ�ص�����س يج���ب اأن ل يي�أ�س الإن�ص�ن م���ن الّرحمِة والمغف���رِة الإَلهّيتين كم� يقول 

.
)5(

تع�لى: {ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ}

)1(  �صورة الروم، الآية 30.
)2(  �صورة الإن�ص�ن، الآية 3.
)3(  �صورة الكهف، الآية 29.

)4(  �صورة الن�زع�ت، الآيت�ن 18 و 19.
)5(  �صورة الزمر، الآية 53.
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اإلنسان كائن مسؤول

حي���ث اإّن الإن�ص����ن يتمّتع بن���وِر العقل وموهبة الختي����ر لذلك ف�إّنه ك�ئ���ٌن م�صوؤُوٌل، 

م�ص���وؤوٌل اأم����م اهلل، واأم�م الأنبي����ء، والق�دة الإَلهيي���ن، واأم�م غيره م���ن اأبن�ء الب�صر 

���ّرَح القراآن الكري���م بهذه الم�صوؤولّية اّلت���ي َتَقُع على  الآخري���ن، واأم����م الع�َلم. وقد �صَ

.
)1(

الإن�ص�ن في اآي�ت عديدة يقول: {ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ             ۅ}

 :P كرم محّمد
َ
. ويق���ول الر�صوُل الأ

)2(
ويق���ول كذلك: {ڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں}

.
)3(

ُكْم َم�سوؤُوٌل َعْن َرِعّيتِه« ُكْم راٍع َوُكلُّ »ُكلُّ

كرامة اإلنسان 

ة اإلى َدَرجِة �صجود  يحظ���ى الإن�ص����ن - ح�صب روؤية القراآن الكريم - بكرام���ٍة خ��صّ

المالئكة له، كم� ق�ل تع�لى: {ک ک      ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

.
)4(

{ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
وحي���ث اإّن جوه���ر الحي����ة الإن�ص�نّي���ة يكمُن في حف���ظ الكرامة والع���ّزة، لهذا مَنَع 

الإ�صالم من اأّي عمل ي�صرُّ بهذه الموهبة، وبعب�رة اأكثر و�صوحً�؛ اإّن اأّي نوع من الت�صّلط 

عل���ى الآخرين وكذا قب���ول ال�صلطة من الآخرين ممنوٌع من وجه���ة نظر الإ�صالم منعً� 

غ�ر والذّل. ب�تً�، فال بّد اأن يعي�س المرء ُحّرًا كريمً� بعيدًا عن اأّي �صكٍل من اأ�صك�ل ال�صَّ

ق����ل الإم�م اأميُر الموؤمنين علّي ب���ن اأبي ط�لب Q: »ول تُكْن َعْبَد غيِرك وقْد 

.
)5(

َجَعلك اهلل ُحّراً«

)1(  �صورة الإ�صراء، الآية 34.
)2(  �صورة القي�مة، الآية 36.

)3( ابن حنبل، الم�صند، بيروت- لبن�ن، دار �ص�در، ج2، �س54.
)4(  �صورة الإ�صراء، الآية 70.

)5(  نهج البالغة، الخطبة 31.
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�س اإلى الموؤمن كلَّ  وكم���� ق�ل الإم�م ال�ص�دقQ: »اإّن اهلل تباَرك وتعال���ى َفوَّ

، ومن الوا�صح جدًا اأّن الحكوم�ت الإلهّية الم�صروعة ل تن�في 
)1(

�سيء اإّل اإِذلَل نف�سِه«

هذا الأ�صل كم� �صي�أتي تو�صيحه م�صتقباًل.

رؤية اإلسالم للعقل اإلنسانّي

ّن م� يمّيز 
َ
ًة في روؤية الإ�ص���الم ونظره، وذل���ك لأ اإّن للعق���ل الإن�ص�ن���ّي مك�ن���ًة خ��صّ

اًل عليه� هو عقله ومدى قّوته في التفكير.  الإن�ص����ن عن �ص�ئر الأحي�ء بل ويجعله مف�صّ

م���ن هن���� ُدِعَي الب�صر - ف���ي اآي�ت عديدة من الق���راآن الكريم - اإلى التفّك���ر والت�أّمل، 

ت تنمية القّوة العقلّي���ة، والتفّكر في مظ�هر الخلق،  والتدّب���ر والتعّق���ل، اإلى درجة، ُعدَّ

م���ن عالئم العق���الء وذوي الألب�ب ق����ل تع�لى  في الق���راآن الكريم: {گ ڳ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ 
.
)2(

ۀ}
هذا واإّن الآي�ت التي ترتبط ب�صرورة التفّكر والت�أّمل في مظ�هر الخلقة اأكثر بكثير 

من اأن يمكن �صرده� في هذا البي�ن المقت�صب. وعلى اأ�ص��س هذه الروؤية نجد القراآن 

الكريَم ينهى الن��س عن التقليد الأعمى، وعن الّتب�ع غير المدرو�س لالآب�ء والأجداد.

مالك التفاضل بين الناس

���َل لإن�ص����ٍن عل���ى اإن�ص�ن اآخ���ر اإّل بم� يك�صب���ه، ويح�صل عليه م���ن الكم�لت  ل َف�صْ

المعنوّية، واأف�صل هذه الكم�لت التي هي مالُك التفّوق والأف�صلّية هو التقوى كم� يقول 

ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  تع�ل���ى:{ڄ 

.
)3(

ڍ ڌ ڌڎ}

)1(  الكليني، الك�في،  ج5، �س62، ب�ب من اأ�صخط الخ�لق في مر�ص�ة المخلوق، ح3.
)2(  �صورة اآل عمران، الآية 191.

)3(  �صورة الحجرات، الآية 13.
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وعل���ى هذا الأ�ص��س ل تك���ون الخ�ص�ئ�ُس العرقّية والجغرافّي���ة وغيره� من وجهة 

رًا للتف�خر والتكّبر، وال�صتعالء على الآخرين. نظر الإ�صالم �صببً� للتمييز، ومبرِّ

ثبات األسس األخالقية 

�ُص�َس الهوّية الإن�ص�نّية، وله� جذوٌر 
ُ
الأ�ُص����سُ الأخالقّية التي ُتمّث���ل - في الحقيقة - اأ

ّي الزم�ن وط���روِء التحّولت  �ص�ٌس ث�بت���ٌة وخ�لدٌة، وهي ل تتغّي���ر ب�صبب ُم�صِ
ُ
فطرّي���ٌة، اأ

والتطّورات الإجتم�عّية. فمثاًل؛ ح�صُن الوف�ء ب�لعهد والعقد، اأو ح�صن مق�بلة الإح�ص�ن 

ب�لإح�ص�ن، ق�صّيٌة خ�لدٌة، وحقيقٌة ث�بتٌة مطلقً�، وهذا الق�نون اَلخالقّي ل يتغّير اأبدًا. 

وهكذا الحكُم بقبح الخي�نة وُخلف الوعد.

وعلى هذا الأ�ص��س ف�إّن في الحي�ة الب�صرّية الجتم�عّية ط�ئفًة من الأ�صول والأ�ُص�س 

الت���ي امتزجت ب�لفطرة، والطبيع���ة الب�صرّية وتكون ث�بتًة وخ�لدًة. وق���د اأ�ص�َر القراآُن 

الكري���ُم اإلى بع�س ه���ذه الأ�صول والأ�ُص����س العقلّية الأخالقّية الث�بت���ة اإذ ق�ل: {ۋ 

.
)2(

. وق�ل: {ڻ ۀ ۀ ہ ہہ}
)1(

ۅ ۅ ۉ ۉ}
{چ چ چ  وق����ل:   .

)3(
{ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ}  :���� اأي�صً وق����ل 

.
)4(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ}
وال���كالم عن الأ�ص�س الأخالقية يختلف ع���ن الآداب والع�دات والتق�ليد التي تكون 

لدى الن��س، ف�لأخالق لي�صت ك�لآداب، ف�إن الأولى كم� ثبت لدين� اأ�ص�س ث�بتة ل تتغّير، 

والث�ني���ة ق�بلة للتغّي���ر والتبّدل بفعل الزم����ن والمك�ن، ول �صير في ذل���ك ط�لم� اأّنه� 

ل تعّب���ر عن الثواب���ت الإن�ص�نية، فعلى �صبيل المث�ل والفر����س اإذا ك�ن الن��س في بالد 

ال�صي���ن ل يقفون للرجل اإذا ج�ءهم، ف�إنهم ف���ي البالد العربية يعتبر الوقوف للرجل 

)1(  �صورة الرحمن، الآية 60.
)2(  �صورة التوبة، الآية 91.
)3(  �صورة يو�صف، الآية90.
)4(  �صورة النحل، الآية 90.
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من الحترام، ولكن ل يعني ذلك اأن تق�ليد ال�صينّيين في عدم الوقوف غير اأخالقية 

اإنم���� هي فقط  تق�لي���د مختلفة، وهكذا في الكثير من الع����دات والتق�ليد، فال ينبغي 

الخلط بين الأخالق والأداب.

االنسجام بين الحرّية الفردّية ومبدأ التكامل المعنوّي

اإّن الحّرّي����ت الفردّي���ة )ال�صخ�صّية( في المج�لت القت�ص�دّي���ة ال�صي��صّية مقّيدة 

 التك�مل المعنوّي لالإن�ص�ن كم� هي مقّيدة ب�أن ل ت�صّر 
َ
ف���ي الإ�صالم ب����أْن ل ُتن�في مبداأ

ب�لم�ص�لح الع�مة.

وف���ي الحقيقة اإّن حكمة التكليف ب�لوظ�ئ���ف والواجب�ت الدينّية في الإ�صالم تكمن 

ف���ي اأّن الإ�ص���الم يريد بهذه الوظ�ئف التي ُيكّلف به���� الإن�ص�ن اأن يح�فظ على كرامته 

الذاتيَّة، وفي الوقت نف�صه ي�صمن �صالمة وا�صتمرار الم�ص�لح الجتم�عية.

اإّن َمن���ع الإ�صالم من الوثنّية،  ونهي���ه الموؤّكد عن تع�طي ومع�قرة الخمر وم� �ص�به 

ذل���ك اإّنم� هو للحف�ظ على الكرامة الإن�ص�نّية )ف���ردًا وجم�عة(. وبهذا تت�صح حكمة 

الت�صريع�ت الجزائية في الإ�صالم اأي�صً�.

ف�لق���راآن الكريم يعتبر الق�ص�����س �صم�نً� للحي�ة الإن�ص�نّي���ة اإذ يقول: {ڭ ڭ 

.
)1(

ڭ ۇ ۇ ۆ}
ا لم َت�سّر اإّل  كرم محّمد P: »اإّن المع�سيَة اإذا َعِمَل بها العبُد �سرًّ

َ
يقول النبّي الأ

. وي�صيف الإم�م جعفر 
)2(

عاِملَه���ا، ف���اإذا َعِمل بها عالنّية، ولم ُيَغّير اأ�س���ّرت بالعاّمة«

ال�ص�دقQ بعد نقل هذا الحديث ق�ئاًل: »ذلك اأّنُه يذّل بَعمِله دين اهلل، َوَيْقتدي 

.
)3(

به اأهُل َعداوِة اهلِل«

)1(  �صورة البقرة، الآية 179.
)2(   المجل�ص���ي، بح�ر الأن���وار، تحقيق: محمد مهدي ال�صيد ح�صن المو�صوي وال�صيد ابراهيم المي�نجي ومحمد الب�قر 

البهبودي، بيروت- لبن�ن، موؤ�ص�صة الوف�ء، ج97، �س68،ح15.

)3(  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، موؤ�ص�صة اآل البيت لإحي�ء التراث، ج16، ب�ب4، ح1، �س135.
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ال إكراه في الدين

اإّن م���ن مظ�هر الحرّية الفردّي���ة في الإ�صالم هو اأن ل ُيجب���َر ال�صخ�ُس على قبول 

.
)1(

الدين واعتن�قه كم� ق�ل تع�لى: {ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب  خب مبىب}

وذل���ك لأن الّدين المطل���وب في الإ�صالم ه���و العتق�د والإيم����ن القلبّي�ن وهم� ل 

يتحّقق����ن في قلب الإن�ص�ن ب�لُعنف والقهر، والق�صر والإجب�ر، بل ين�صئ�ن بعد ح�صول 

مقّدم�ت اأهمه� اّت�ص�ح الحّق والب�طل وتمّيز اأحدهم� عن الآخر.

لت مثل هذه المعرفة اخت�ر الإن�ص�ُن الحقَّ في ظروف طبيعّية قطعً�. ف�إذا َح�صَ

�صحي���ح اأّن »الجه�د« هو اأحد الفرائ����س والواجب�ت الإ�صالمّية المهّمة جدًا، ولكن 

ل يعن���ي الجه�ُد ق���ط اإجب�َر الآخرين على اعتن����ق الإ�صالم، بل المق�ص���ود منه اإزالة 

الموان���ع والعراقيل ع���ن طريق الدعوة الإ�صالمّية واإبالغ الر�ص�ل���ة الإلهّية اإلى م�ص�مع 

الن��س في الع�لم لكي يتبّين الّر�صد من الغّي.

وم���ن الطبيع���ّي اإذا َمَن���َع اأرب����ب الث���روة وال�صلطة انطالقً� م���ن الدواف���ع الم�ّدّية 

وال�صيط�نّية م���ن اإبالغ الر�ص�لة الإلهّية اله�دية اإلى م�ص�مع الن��س واأفئدتهم، اقت�صت 

فل�صف���ة النب���ّوة )وهي هداية الب�صرّي���ة واإر�ص�دهم( اأن يقوم المج�ه���دون ب�إزالة هذه 

الموان���ع، والعراقيل، لتتوّفر ال�صروط والظروف الالزم���ة لإبالغ دعوة الحّق اإلى اأبن�ء 

الب�صرية.

اّت�صح ّمم� �صبق من الأبح�ث، روؤية الإ�صالم حول الكون والإن�ص�ن والحي�ة، على اأّن 

خرى اأي�صً� �صن�أتي به� في مك�نه� المن��صب. وه� نحن ن�صرع في 
ُ
هن�ك نق�طً� واأ�صوًل اأ

ا�صتعرا�س مواقف الإ�صالم وروؤاه في �صعيد المعتقدات والأحك�م.

)1(  �صورة البقرة، الآية 256.
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املفاهيم الرئي�سة

الإن�ص����ن ك�ئٌن مرّكٌب من الّروح والَج�َصد، وَج�َصده يتال�صى بعد الموت وتتفّرق  -

جزاوؤه، اإّل اأنَّ روحه توا�صل حي�ته�.
َ
اأ

يوَل���د كّل اإن�ص�ن بفطرٍة نقّيٍة توحيدّيٍة بحي���ث اإذا بقي بعيدًا عن ت�أثير العوامل  -

ب انح���راَف عقيدتِه،  داقِة والإع���الم( التي ُت�صبِّ الخ�رجّي���ة )ك�لتربي���ة وال�صَ

�َصَلَك طريَق الحق.

الإن�ص����ن ك�ئٌن حرُّ اِلرادة، مخّيٌر، يعن���ي اأّنه َبعد اأن يدر�َس النواحي المختلفة  -

لمو�صوٍع ّم� في �صوء العقل، يخت�ر فعَلُه اأو ترَكه، دون اإجب�ر.

دي���ب، ق�دٌر عل���ى �صلوك طري���ق الر�صد  -
ْ
الإن�ص����ن موج���وٌد ق�ب���ل للتربي���ة والت�أ

والتك�مل، وب�ب العودة اإلى اهلل مفتوٌح عليه.

���َل لإن�ص����ٍن على اإن�ص�ن اآخر اإّل بم� يك�صب���ه، ويح�صل عليه من الكم�لت  - ل َف�صْ

المعنوية، واأف�صل هذه الكم�لت التي هي مالُك التفّوق والأف�صلّية هو التقوى.

�ص�ٌس  -
ُ
�ُص�َس الهوّية الإن�ص�نّية، وله� جذوٌر فطرّيٌة، اأ

ُ
الأ�ُص�ُس الأخالقّية التي ُتمّثل اأ

ث�بتٌة وخ�لدٌة، وهي ل تتغّير.

اإّن الحّرّي����ت الفردّي���ة )ال�صخ�صّي���ة( في المج����لت القت�ص�دّي���ة ال�صي��صّية  -

 التك�مل المعنوّي لالإن�ص�ن.
َ
مقّيدة في الإ�صالم ب�أْن ل ُتن�في مبداأ

اأ�سـئلـة الـدر�س

  اذكر ال�صواهد التي تبرز تكريم الإ�صالم لالإن�ص�ن.1  

  م� هو المق�صود بثب�ت الأ�ص�س الأخالقّية؟2  

  تكّلم عن الن�صج�م بين الحّرّية الفردية ومبداأ التك�مل المعنوي.3  
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الحرية

الحري���ة ه���ي  انعت�ق الإن�ص����ن وتحّرره من اأ�ص���ر الرق والطغي����ن، وتمتعه بحقوقه 

الم�صروعة. وهي من اأقد�س الحقوق واأجله� خطرًا، واأبلغه� اأثرًا في حي�ة الن��س. 

لذلك اأقر الإ�صالم هذا الحق وحر�س على حم�يته و�صي�دته في المجتمع الإ�صالمي. 

ولي�ص���ت الحرية كم� يفهمه� الأغرار هي التحلل م���ن جميع النظم وال�صوابط الكفيلة 

بتنظيم المجتمع، واإ�صالحه و�صي�نة حقوقه وحرم�ته، فتلك هي حرية الغ�ب والوحو�س 

الب�عثة على ف�ص�ده وت�صيبه. واإنم� الحرية الحقة هي: التمتع ب�لحقوق الم�صروعة التي 

ل تن�ق�س حقوق الآخرين ول تجحف بهم. واإليك طرفً� من الحري�ت:

1   الحرية الدينية:

فم���ن حق الم�صل���م اأن يكون ح���رًا طليقً� في عقيدت���ه ومم�ر�صة عب�دات���ه، واأحك�م 

�صريعته. فال يجوز ق�صره على نبذه� اأو مخ�لفة د�صتوره�، ويعتبر ذلك عدوانً� �ص�رخً� 

على اأقد����س الحري�ت، واأجله� خطرًا في دني� الإ�صالم. والم�صلمين. وعلى الم�صلم اأن 

يك���ون �صلبً� في عقيدته، �ص�م���دًا اإزاء حمالت الت�صليل الت���ي ي�صنه� اأعداء ال�صالم، 

لإغواء الم�صلمين واإ�صع�ف ط�ق�تهم ومعنوي�تهم.

2   الحرية المدنية:

وم���ن حق الم�صلم الر�صيد اأن يكون حرًا في ت�صرف�ت���ه، ومم�ر�صة �صوؤونه المدنية، 

في�صتوط���ن م� اأح���ب من البلدان، ويخت�ر م� �ص�ء من الح���رف والمك��صب ويتخ�ص�س 

فيم���� يهوى من العلوم، وين�صئ م� اأراد من العق���ود، ك�لبيع وال�صراء والإج�رة والرهن 

ونحوه�. وهو حر في مزاولة ذلك على �صوء ال�صريعة الإ�صالمية.
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3   حرية الدعوة الإ�سالمية:

وهذه الحرية تح�س الأكف�ء من الم�صلمين الق�درين على ن�صر التوعية الإ�صالمية، 

واإر�ص����د الم�صلمي���ن وتوجيههم وجه���ة الخير وال�صالح. وذلك م���� يبعث على ت�صعيد 

المجتم���ع الإ�صالمي ورقيه دينيً� وثق�فيً� واجتم�عي���ً�، ويعمل على وق�يته وتطهيره من 

�صرور الرذائل والمنكرات. 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

.
)1(

ۀ}
وق����ل ر�ص���ول اهلل P: »ل ي���زال النا�س بخي���ر ما اأم���روا بالمع���روف، ونهوا عن 

المنك���ر، وتعاون���وا عل���ى الب���ر، ف���اإذا ل���م يفعلوا ذل���ك نزعت منه���م الب���ركات، و�سلط 

.
)2(

بع�سهم على بع�س، ولم يكن لهم نا�سر في الأر�س ول في ال�سماء«

)1(   �صورة اآل عمران، الآية 104.
)2(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج97، �س94.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 ي�صرح طرق اإثب�ت وجود اهلل  من خالل القراآن.1. 

 يبنّي معنى التوحيد الذاتي.2. 

 يبنّي معنى التوحيد يف ال�صف�ت.3. 

 مراتب التوحيد (1)
التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات

الدرس الرابع
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وجود الله تعالى

اإّن العتق�د بُوجود اهلل اأ�صٌل م�صترك بين جميع ال�صرائع ال�صم�وّية، واأ�ص��صً� يكمُن 

الف�رُق الجوه���ريُّ والأ�ص��صيُّ بين الإن�ص�ن اِلَلهّي المتدّيِن )مهم� ك�نت ال�صريعة التي 

ينهجه����( والفرِد الم�دّي، في هذه الم�ص�أل���ة. اإّن القراآَن الكريَم يعتبر وجوَد اهلل اأمرًا 

ر،  وا�صح���ً� وغنّيً� عن البرهنة، ويرى اأّن ال�صك والترّدد في هذه الحقيقة اأمر غير مبرَّ

.
)1(

بل ومرفو�صً� كم� ق�ل تع�لى: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ}

 وج���وِد اهلل وبداهته قد و�ص���ع القراآُن الكريُم اأم����م من يريُد 
ِ
اإّل اأّن���ه رغ���م و�صوح

معرف���ة اهلل عن طريق التفّكر والبرهنة، واإزالة جميع ال�صكوك والحتم�لت الم�ص�ّدة 

عن ذهنه، طرقً� توؤّدي هذه المهّمة واأبرزه� هو:

1 � اإح�ص�����س الإن�ص����ن ب�لح�جة اإلى ك�ئ���ٍن اأعلى، هذا الإح�ص�����س الذي يتجّلى في 

ة، وهذا هو نداء الفطرة الإن�ص�نّية التي تدعوه اإلى مبداأ  ظروف وح����لٍت خ��صّ

الخلق يقول القراآن الكريم في هذا ال�صدد: {ڭ ڭ ڭ     ۇۇ ۆ 

. ويق���ول اأي�صً�: {ٿ ٿ ٿ 
)2(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې}
.
)3(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ}

)1(  �صورة اإبراهيم، الآية 10.
)2(  �صورة الروم، الآية 30.

)3(  �صورة العنكبوت، الآية 65.
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2 � الدع���وة اإل���ى مط�َلعة الع�َل���م الطبيعّي والت�أّم���ل في عج�ئب المخلوق����ت التي هي 

اآي����ٌت وا�صح���ٌة، ودلئٌل قويٌة على وجود اهلل. اإّنه� اآي�ت ت���دّل على ت�أثير ودور العلم 

والق���درة، والتدبي���ر الحكيم ف���ي ع�لم الوج���ود: {ڈ ژ    ژ ڑ ڑ 

. اإّن الآي����ت في هذا المج�ل كثيرة 
)1(

ک ک ک ک   گ گ}
وم� ذكرن�ه لي�س �صوى نم�ذج من ذلك.

ومن البديهّي اأن م� ذكرن�ه ل يعني ب�لمّرة اأّن الطريق اإلى معرفة وجوِد اهلل واإثب�ته 

خرى لإثب�ت وجوِد اهلل اأتى 
ُ
يخت����سّ في هذين الطريقين، بل هن�ك طرق عديدة اأ

ة بهذه الموا�صيع. به� علم�ء العقيدة، والمتكّلمون الم�صلمون في موؤلف�تهم المخت�صّ

مراتب التوحيد

 ال�صم�وية عل���ى اأ�ص�����س التوحيد كم���� واأّن العتق�د 
ِ
تق���وم جمي���ُع ال�صرائع والمن�ه���ج

ب�لتوحي���د ه���و اأبرز اأ�صٍل م�صترٍك بين تلك ال�صرائ���ع، واإن ك�ن هن�ك �صيء من النحراف 

ل���دى اأتب����ع بع�س تلك ال�صرائع في ه���ذه العقيدة الم�صتركة. وفيم���� ي�أتي مراتب التوحيد 

واأبع�ده في �صوء القراآن الكريم والأح�ديث ال�صريفة، والبراهين العقلية:

التوحيد في الذات

اإّن اأّول مرتبة من مراتب التوحيد هو التوحيد الذاتّي، وللتوحيد الذاتّي معني�ن:

اإّن اهلل واحٌد، ل مثيل له ول نظير ول �صبيَه ول عديل.  .1

اإن الذات الإلهّية المقّد�صة ذاٌت ب�صيطٌة ل كثرَة فيه�، ول ترّكب.  .2

يقول الإم�م علي بن اأبي ط�لب Q حول كال المعنَيين:

»ُهو َواحٌد َلي�َس له في الأ�ْسياء �َسَبٌه«. اأ. 

.
)2(

حدّي المعنى ل ينق�سم في وجوٍد ول َوهٍم ول عقٍل«
َ
»واإّنه عّز وجل اأ ب. 

و�صورة »الإخال�س« التي تعك�س عقيدة الم�صلمين في مج�ل التوحيد ت�صير اإلى كال الق�صمين:

)1(  �صورة اآل عمران، الآية 190.
)2(  ال�صدوق، التوحيد، قم - اإيران،  موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي، �س 81، الب�ب 3، الحديث 3.
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 اإ�ص�رٌة اإلى الق�صم الأّول.
)1(

فقوله تع�لى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

 اإ�ص�رٌة اإلى الق�صم الث�ني.
)2(

وقوله تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ}

وعل���ى ه���ذا الأ�ص��س يك���ون »التثليث« ب�طاًل م���ن وجهة نظر الإ�ص���الم، وقد �صّرح 

القراآُن الكريُم في اآي�ت َعديدة بعدم �صحة ذلك.

َدْت  ل وَفنَّ كم� اأّن هذه الم�ص�ألة َتن�وَلْته� الكتُب الكالمّية )العقيدّية( ب�لبحث الُمَف�صَّ

التثلي���َث بط���رق مختلفة، ونحن نكتفي هن� بذكر طريق واح���د: اإّن التثليث بمعنى كون 

الإَله ثالثً� ل يخلو عن اأحد ح�لين:

، و�صخ�صّية م�صتقّلة، اأي  اإّم���� اأن يكون لكلِّ واحٍد من هذه الثالث���ة وجوٌد م�صتقلٌّ اأ. 

اأْن يك���ون كلُّ واحٍد منه� واج���دًا لكّل حقيقِة الألوهية، وفي هذه ال�صورة يتن�فى 

هذا مع التوحيد الذاتّي بمعن�ه الأّول )اأي كون اهلل ل نظير له(.

واإّم���� اأن تك���ون هذه الآلهة الثالثة ذات �صخ�صّية واح���دة، ل متعّددة ويكون كُل اإَلٍه  ب. 

ج���زءًا من تلك الحقيقة الواحدِة، وفي هذه ال�صورة يكون التثليث كذلك م�صتلزمً� 

للتركب، ويخ�لف المعنى الث�نَي للتوحيد الإَلهّي )اأي ب�ص�طة الذاِت الإلهّية(.

التوحيد في الصفات

المرتبة الث�نّية من مراتب التوحيد هو: التوحيد في �صف�ت الذات الإلهّية.

نح���ن نعتقد اأّن اهلل تع�لى مو�صوف بكّل ال�صف�ت الكم�لية، واأّن العقَل والوحَي معً� 

َي���ُدّلن على وجوِد هذه الكم�لت في ال���ذات الإلهّية المقد�صة. وعلى هذا الأ�ص��س ف�إّن 

، �صميٌع، ب�صيٌر وغيره� من ال�صف�ت... اهلل ع�لٌم، ق�دٌر، حيٌّ

وهذه ال�صف�ت تتف�وت فيم� بينه� من حيث المفهوم، فم� نفهمه من لفظة »عاِلم« 

غير م� نفهمه من لفظة: »قادر«. ولكن النقطة الجديرة ب�لبحث هو اأّن هذه ال�صف�ت 

)1( �صورة الإخال�س، الآية 4.

)2( �صورة الإخال�س، الآية 1.
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كم� هي متغ�يرة من حيث المفهوم هل هي في الواقع الخ�رجّي متغ�يرة اأم متحدة؟

يج���ب القول في معر����س الإج�بة على هذا ال�صوؤال: حي���ث اإّن تغ�يَره� في الوجود، 

والواق���ع الخ�رجي، ي�صتلزم الكثرَة والترّكب ف���ي الذات الإلهّية المقد�صة، لذلك يجب 

الق���وُل حتمً� ب�أّن هذه ال�صف�ت مع كونه� مختلفًة ومتغ�يرًة من حيث المعنى والمفهوم 

اإّل اأّنه� في مرحلة العينّية الخ�رجّية، والواقع الخ�رِجّي متحدٌة.

وبتعبي���ر اأخر: اإّن الذات الإلهّية في عين ب�ص�طته����، واجدٌة لجميع هذه الكم�لت، 

ل اأّن بع����س الذات الإلهّية »ِعل���م« وبع�صه� الآخر »ُق���درة« والق�صم الث�لث هو »الحياة« 

ب���ل هو �صبح�نه، كم���� يقول المحّققون: علٌم كلُّ���ه وقدرٌة كّلُه وحي�ٌة كل���ُه... وعلى هذا 

الأ�ص��س ف�إّن ال�صف�ِت الذاتية هلِل تع�لى، مع كونه� قديمًة واأزليًة فهي في نف�س الوقت 

عين ذاته �صبح�نه ل غيره�.

على  زائدٌة  ولكنه�  واأزليٌة  قديمٌة  الإلهّية  ال�صف�ت  اأّن  من  فريٌق  يقولُه  م�  واأّم� 

اهلل  �صف�ت  ت�صبيه  من  الحقيقة  في  تنبع  النظرة  هذه  لأّن  �صحيح،  غير  ال��ذات 

اأّنه�  روا  ت�صوَّ فَقد  ذاته  على  زائ��دٌة  الإن�ص�ن  �صف�ت  اإّن  وحيث  الإن�ص�ن  ب�صف�ت 

ب�لن�صبة اإلى اهلل كذلك.

نا والعلُم ذاُته ول   - جّل وع����ّز - ربُّ
ُ
يق���ول الإم����م جعفر ال�ص�دق Q: »لم َيزِل اهلل

.
)1(

معلوَم، وال�َسمُع ذاُته ول م�سموَع، والَب�َسُر ذاُته ول ُمْب�َسَر، والقدرُة ذاُته ول مقدوَر«

ويق���ول الإم����م اأمير الموؤمنين علي ب���ن اأبي ط�لب Q: »وكم���اُل الإخال�ِس له 

نف���ي ال�سف���اِت عنه، ل�سهادة كلِّ �سَفٍة اأّنها غيُر المو�سوف، و�سهادِة كّل مو�سوٍف اأّنه 

.
)3(

،
)2(

غير ال�سفة«

)1(  ال�صدوق، التوحيد، �س 139 الب�ب 211، الحديث 1.
)2(  نهج البالغة، الخطبة: 1.

)3(  �صّم���ى بع����س من ل اإلم����َم له ب�لم�ص�ئل الكالمّية ه���ذه النظرية ب�لتعطيل والمعتقديَن به���� ب�لمعطلة، في حين اأّن 
المعّطل���ة اإنم���� ُيطَلُق على من ل ُيثبت ال�صف�ت الجم�لية للذات الإلهّي���ة، وي�صتلزم موقُفهم هذا خلوَّ الذات الإلهّية 

م���ن الكم����لت الوجودي���ة، وهذه العقيدة الخ�طئ���ة ل عالقة له� مطلق���ً� بنظرية )عينّية ال�صف�ت لل���ذات الإلهّية 

َهة من  ووحدتهم���� خ�رج���ً�( ب���ل نظريُة العينّية هذه ف���ي عين كونه� ُتثبت ال�صف����ِت الجم�لّية والكم�لّي���ة هلل، ُمنزَّ

اِل�صك�لت واِلعترا�ص�ت الواردِة على نظرّية زي�دِة ال�صف�ِت على الذات.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن العتق�د بُوجود اهلل اأ�صٌل م�صترك بين جميع ال�صرائع ال�صم�وّية. -

اإّن الق���راآَن الكريَم يعتبر وجوَد اهلل اأمرًا وا�صحً� وغنّيً� عن البرهنة، ويرى اأّن  -

ر. ال�صك والترّدد في هذه الحقيقة اأمر غير مبرَّ

و�ص���ع القراآُن الكريُم اأم�م من يريُد معرفة اهلل ع���ن طريق التفّكر والبرهنة،  -

طرقً� توؤّدي هذه المهّمة واأبرزه� هو: 

اإح�ص��س الإن�ص�ن ب�لح�جة اإلى ك�ئٍن اأعلى.  .1

2.  الدعوة اإلى مط�َلعة الع�َلم الطبيعّي والت�أّمل في عج�ئب المخلوق�ت.

تقوم جميُع ال�صرائع والمن�هِج ال�صم�وية على اأ�ص��س التوحيد كم� واأّن العتق�د  -

ب�لتوحيد هو اأبرز اأ�صٍل م�صترٍك بين تلك ال�صرائع.

اإّن اأّول مرتبة من مراتب التوحيد هو التوحيد الذاتّي. -

نح���ن نعتقد اأّن اهلل تع�لى مو�صوف بكّل ال�صف�ت الكم�لية، واأّن العقَل والوحَي  -

مع���ً� َيُدّلن على وجوِد هذه الكم����لت في الذات الإلهّي���ة المقد�صة،وعلى هذا 

الأ�ص��س ف�إّن اهلل ع�لٌم، ق�دٌر، حٌي، �صميٌع...

 اإّن الذات الإلهّية في عين ب�ص�طته�، واجدٌة لجميع هذه الكم�لت. -

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي الطرق التي و�صعه� القراآن الكريم لإثب�ت وجود اهلل؟1  

  م� هو المق�صود من التوحيد في الذات؟2  

  م� هو المق�صود من التوحيد في ال�صف�ت؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

اأهل التوحيد

ع���ن ابن عب��س، ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »والذي بعثني بالحّق ب�سيراً ل يعّذب 

عون، ث���ّم قال P: اإّنه  اهلل بالن���ار موّح���داً اأب���داً، واإّن اأهل التوحي���د َلي�ْسَفعون في�سفَّ

اإذا كان ي���وم القيام���ة اأمر اهلل تبارك وتعالى بقوم �ساءت اأعمالهم في دار الدنيا اإلى 

الن���ار، فيقول���ون يا رّبن���ا كيف تدخلنا النار وق���د كّنا نوّحدك ف���ي دار الدنيا؟ وكيف 

تح���رق بالن���ار األ�سنتن���ا وقد نطق���ت بتوحيدك ف���ي دار الدنيا؟ وكيف تح���رق قلوبنا 

وق���د عق���دت عل���ى اأن ل اإل���ه اإّل اأنت؟ اأم كيف تح���رق وجوهنا وق���د عّفرناها لك في 

التراب؟ اأم كيف تحرق اأيدينا وقد رفعناها بالدعاء اإليك؛ فيقول اهلل جّل جالله: 

عب���ادي �ساءت اأعمالكم ف���ي دار الدنيا فجزاوؤكم نار جهّنم، فيقولون: يا رّبنا عفوك 

اأعظم اأم خطيئتنا؟ فيقول عّز وجّل: بل عفوي، فيقولون: رحمتك اأو�سع اأم ذنوبنا؟ 

فيقول عّز وجّل: بل رحمتي، فيقولون: اإقرارنا بتوحيدك اأعظم اأم ذنوبنا؟ فيقول 

عّز وجّل: بل اإقراركم بتوحيدي اأعظم، فيقولون: يا رّبنا فلي�سعنا عفوك ورحمتك 

الت���ي و�سعت كّل �س���يء، فيقول اهلل جّل جالله: مالئكتي وعّزتي وجاللي ما خلقت 

�سلي 
ُ
خلقاً اأحّب اإلّي من المقرين لي بتوحيدي واأن ل اإله غيري، وحقٌّ علّي اأن ل اأ

.
)1(

بالنار اأهل توحيدي، اأدخلوا عبادي الجّنة«

)1(   ال�صدوق، التوحيد،  �س31، ح31.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي املق�صود من التوحيد يف اخل�لقّية.1. 
  يبنّي املق�صود من التوحيد يف العب�دة.2. 
  يو�صح الفرق بني العب�دة والتكرمي.3. 

الدرس الخامس

 مراتب التوحيد (2)
التوحيد في الخالقية والتوحيد في العبادة
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التوحيد في الخالقية

المرتب���ة الث�لثة من مرات���ب التوحيد هي التوحيد في الخ�لقية، بمعنى اّنه ل خ�لق 

اإلَّ اهلل، واأّن الوج���ود برمت���ه مخلوُق���ه، وقد اأّكد القراآن الكريم عل���ى هذه الحقيقة اإذ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  .{ڍ 
)1(

ھ} ھ  ھ  ہ  ہ       ہ  ہ  ق�ل:{ۀ 

.
)2(

ڈ      ڈ  ژ     ژڑ}
ولي�س الوحي وحده يثبت ذلك بل يقول به العقل ويوؤّكده، لأّن كّل م� �صوى اهلل ممكٌن 

محت�ٌج، وترتفع ح�جته ويتحّقق وجوده من ج�نب اهلل.

اإّن التوحي���د ف���ي الخ�لقّية ل يعني نفي اأ�صل ال�صببّي���ة والعلّية في ع�لم الوجود، لأّن 

ت�أثي���َر كلِّ ظ�هرة م�ّدّية في مثله� منوٌط ب�إذن اهلل، ووجوُد ال�صبب و�َصَببّيُته كالُهم� من 

مظ�هر الم�صيئة الإلهّية، ف�هلل �صبح�نه هو الذي اأعطى النور، وال�صوء لل�صم�س والقمر، 

واإذا اأراد �َصْلَبه عنهم� فعل ذلك دون م�نع ومن�زع، ولهذا ك�ن الخ�لق الوحيد بال ث�ن.

وق���د اأّيد الق���راآن الكريم - كم� اأ�صلفن���� �ص�بًق� - ق�نون العلّية ونظ����م ال�صببّية في 

. فقد 
)3(

الكون كم���� ق����ل اهلل: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ}

َحِت الآيُة المذكورة بت�أثير الّري�ح في تحريك ال�صح�ِب و�َصْوقه�. رَّ �صَ

)1(  �صورة الرعد، الآية 16.
)2(  �صورة غ�فر، الآية 62.
)3(  �صورة الروم، الآية 48.
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اإّن تعِمي���م خ�لقّي���ة اهلل على جمي���ع الظواهر الطبيعّي���ة ل ي�صتلزم اأب���دًا اأن نن�صب 

اأفع����ل الب�ص���ر القبيحة اإل���ى اهلل تع�ل���ى، لأّن كّل ظ�هرة من الظواه���ر الكونّية لكونه� 

ك�ئنً� اإمك�نّيً� واإن ك�ن م�صتحياًل اأن ترتدي ثوب الوجود من دون ال�صتن�د اإلى القدرة، 

والإرادة الإلهّية الكلّية.

ولكن في مج�ل الإن�ص�ن يجب اأن ن�صيف اإلى ذلك، اأّن الإن�ص�ن لكونِه ك�ئنً� مخت�رًا، 

وموج���ودًا ذا اإرادة، فهو يفعُل اأو يترك ب�إرادته واختي����ِرِه بحكم التقدير الإلهّي اأي اإّن 

اهلل ق���ّدر و�ص����ء اأن يفعَل الإن�ص�ن م� يريد فعلُه ب�إرادته، ويترك م� يريد تركه ب�إرادته، 

لهذا ف�إّن ا�صطب�غ الفعل الب�صري من حيث كونه ط�عة اأو مع�صية هلل تع�لى ن��صئ ِمن 

نوعّية اإرادته واختي�ر الإن�ص�ن نف�صِه.

خ���رى: اإّن اهلل واهُب الوجود، والوج���ود مطلقً� م�صتند اإليه، ول قبح في 
ُ
وبعب���ارة اأ

. ولكّن َجْعَل وجود 
)1(

الأم���ر من هذه الن�حية كم� ق����ل: {ۀ ۀ ہ ہ ہہ}

ه���ذا الفعل مط�بقً� اأو غير مط�بق لمع�يير العقل وال�صرع، ن�بٌع في الحقيقة من كيفّية 

اختي����ر الإن�ص�ن واإرادته، وعزمه. ولإي�ص�ح المق�ص���ود ن�أتي بمث�ل: اإّن الأكل وال�صرب 

م���ن اأفع�ل الإن�ص�ن ب���ال ريب فيق�ل اأكل فالن و�صرب، ولكّن كاًل من الفعلين ي�صتمالن 

على جهتين:

الأولى: الوجود، وهو الأ�صل الم�صترك بينه وبين �ص�ئر الموجودات.

الثانّي���ة: تحديد الوج���ود و�صّبه في ق�لب خ��س وان�صب�غ���ه بعنواني الأكل وال�صرب، 

ف�لفع���ل من الجه���ة الأولى من�صوب اإلى اهلل �صبح�نه، فال وج���ود في الكون اإّل وهو 

مف��س منه تع�لى، ولكّنه من الجهة الث�نّية من�صوب اإلى العبد اإذ هو الذي ب�ختي�ره 

َبغ الوجود ب�صبغة خ��صة واأ�صفى عليه عنواني الأكل وال�صرب، فهو بفمه  وقدرته �صَ

يم�صغ الغذاء ويبلع الم�ء.

)1(  �صورة ال�صجدة، الآية 7.
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خ���رى: اإّن اهلل �صبح�ن���ه هو الذي اأق���در العبد على اإيج����د الفعل، وفي 
ُ
وبعب���ارة اأ

الوقت نف�صه اأعطى له الحّرّية ل�صرف القدرة في اأّي نحو �ص�ء، وهو �صرفه� في مورد 

الأكل وال�صرب.

التوحيد في العبادة

اإّن التوحي���َد ف���ي العب�دة هو الأ�ص���ل الم�صترك والق�عدة المّتف���ق عليه� بين جميع 

ال�صرائ���ع ال�صم�وّي���ة. وبكلمة واح���دة: اإّن الهدف الأ�صم���ى من َبعث الأنبي����ء والُر�ُصل 

الإَلهّيي���ن هو التذكير بهذا الأ�صل كم� يق���ول تع�لى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

. اإِّن جمي���ع الم�صلمي���ن يعترفون في �صلواتهم 
)1(

چ چ چ چ ڇڇ}
.
)2(

اليومّية بهذا الأ�صل ويقولون: {ٿ ٿ}

مٌر 
َ
وعل���ى هذا الأ�ص��س ف�إّن وجوَب عب����دة اهلل وحده، والجتن�ب عن عب�دة غيره اأ

م�صلَّ���ٌم ل كالَم فيه، ول يخ�لف اأحد في هذه الق�عدة الكّلّية اأبدًا، واإّنم� الكالم هو في 

ول اإلى  اأّن بع����س الأعم����ل والمم�َر�ص�ت هل هي م�صداق لعب�دة غير اهلل اأم ل؟ وللو�صُ

الق���وِل الف�صِل في هذا المج�ل يج���ب تحديد مفهوم العب�دة تحديدًا دقيقً�، وتعريفه� 

تعريف���ً� منطقيً�، بغية تمييز م���� يدخل تحت هذا العنوان ويكون عب����دة، مّم� ل يكون 

كذلك، بل ُيوؤتى به من ب�ب التعظيم والتكريم.

ل �ص���ّك ول ريَب في اأّن ِعب�دَة الوالدي���ن والأنبي�ء والأولي�ء حراٌم و�صرٌك، ولكن مع 

ذلك يكون احترامهم واجب���ً� وعيَن التوحيد: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ 

.
)3(

ںں}

)1(  �صورة النحل، الآية 36.
)2(  �صورة الف�تحة، الآية 5.

)3(  �صورة الإ�صراء، الآية 23.
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والآن يج���ب اأن ن���رى م� هو العن�صر ال���ذي يمّيز »العب�دَة« ع���ن »التكريم«؟ وكيف 

يك���ون العم���ُل الواحُد في بع�س الموارد )مث���ل �صجود المالئك���ة لآدم، َو�ُصجود يعقوب 

خرى عيَن ال�صرك 
ُ
واأولده ليو�ص���ف( عيَن التوحيد، ولكن نف�َس العمل يكوُن في موارَد اأ

والوثنّية.

اإّن العب����َدة )الت���ي ُنفيت َعْن غير اهلل وُنهي عنه�( عب�رة ع���ن خ�صوع اإن�ص�ٍن اأم�م 

�ص���يء اأو �صخ�سٍ ب�عتق�د اأّن بيده م�صير الع�لم كّلِه اأو بع�صه، اأو بيده اختي�ر الإن�ص�ن 

وم�صيره، واأّنه م�لك اأمره، وبتعبير اآخر: رّبه.

اأّم���� اإذا ك�ن الخ�ص���وع اأم����م ك�ئن ّم� ل به���ذا العتق�د، اإّنم� من جه���ة كونه َعبدًا 

 اإح�ص�ن، و�ص�ح���ب يٍد على 
َ
�ص�لح���ً� هلل، و�ص�ح���َب ف�صيل���ٍة وكرام���ة، اأو لكونه من�ص����أ

الإن�ص�ن، ف�إّن مثل هذا العمل يكون مجرَد تكريم وتعظيم ل عب�دًة له.

بن�ئه 
َ
وله���ذا ال�صبب ب�لذات ل يو�صف �صج���ود المالئكة لآدم، اأو �صج���ود يعقوب واأ

ليو�ص���ف ب�صفة ال�ص���رك والعب�دة فهذا ال�صج���ود ك�ن ينبع من العتق����د بعبودّية اآدم 

ويو�صف اإلى ج�نب كرامتهم� ومنزلتهم� عند اهلل، ولي�س ن�بعً� من العتق�د بربوبّيتهم� 

لوهّيتهم�.
ُ
اأو اأ

ب�لنظ���ر اإلى هذه ال�ص�بط���ة يمكن الحكم في م� يقوم ب���ه الم�صلمون في الم�ص�هد 

بين، ف����إنَّ من الوا�ص���ح اأّن تقبيل  ف���ة م���ن احترام وتكري���م لأولي����ء اهلل المقرَّ الم�صرَّ

ال�صرائ���ح المقّد�صة، اأو اإظه�ر الَفَرح وال�ُصرور يوم ميالِد النبّي وبعثته P ل ينطوي 

د من���ه اإّل اإِظه�ر موّدته ومحبته ول تكون ن��صئًة  اإّل عل���ى تكريم النبي الكريم ول ُيق�صَ

موٍر مثل العتق�د بربوبيته قط.
ُ
من اأ

وهك���ذا الح����ل في المم�ر�ص����ت الأخرى مثل اإن�ص����ء الق�ص�ئ���د والأ�صع�ر في مدح 

اأولي����ء اهلل اأو مراثيه���م، وكذا حفظ اآث����ر الر�ص�لة، واإق�مة البن�ء عل���ى قبور عظم�ء 

ة  ّم� كونه� لي�صت ب�صرٍك فالأّنه� تنبع من مودَّ
َ
الدي���ن، ف�إّنه� لي�صت ب�صرٍك ول بدع���ة. واأ
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ولي����ء اهلل )ل العتق�د بربوبّيته���م(. واأّم� كونه� لي�صت ببدَعة اأي�صً� فالأّن جميع هذه 
َ
اأ

، وينطلق من اأ�صل وجوب محّبة النبّي واآله.
ٍ

الأعم�ل تقوُم على اأ�ص��ٍس قراآنّي وِروائي

عم�ل التكريم هذه َمْظَهٌر من مظ�ِهر اإبراز هذه الموّدة والمحّبة التي حّث عليه� 
َ
ف�أ

الكت�ب وال�صّنة )و�صي�أتي تو�صيح هذا المو�صوع في الف�صل المتعّلق ب�لبدعة لحقً�(.

وف���ي المق�بل يك���ون �صجوُد الم�صركي���ن لأ�صن�مهم مرفو�صً� وم���ردودًا لكونه ن�بعً� 

ته� واأّن بيده� ق�صمً� من �صوؤون الن��س... اأو على الأقل  من العتق����د بربوبّيته� ومدبريَّ

يدي تلك 
َ
لأّن الم�صركي���ن ك�ن���وا يعتقدون ب����أّن العّزة والِذّل���ة، والمغفرة وال�صف�ع���ة ب�أ

الأ�صن�م!!.
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املفاهيم الرئي�سة

المرتب���ة الث�لثة من مرات���ب التوحيد هي التوحيد ف���ي الخ�لقية، بمعنى اّنه ل  -

خ�لق اإلَّ اهلل، واأّن الوجود برمته مخلوُقه.

اإّن التوحي���د في الخ�لقّي���ة ل يعني نفي اأ�صل ال�صببّية والعلّية في ع�لم الوجود،  -

لأّن ت�أثيَر كلِّ ظ�هرة م�ّدّية في مثله� منوٌط ب�إذن اهلل.

اإّن تعِمي���م خ�لقّية اهلل على جميع الظواهر الطبيعّية ل ي�صتلزم اأبدًا اأن نن�صب  -

اأفع�ل الب�صر القبيحة اإلى اهلل.

المرتبة الرابعة: التوحيد ف���ي العب�دة وهو الأ�صل الم�صترك والق�عدة المّتفق  -

عليه� بين جميع ال�صرائع ال�صم�وّية.

م���ٌر م�صلٌَّم ل كالَم  -
َ
اإّن وج���وَب عب����دة اهلل وح���ده، والجتن�ب عن عب�دة غيره اأ

فيه، ول يخ�لف اأحد في هذه الق�عدة الكّلّية اأبدًا.

اإّن العب����َدة )الت���ي ُنفيت َعْن غي���ر اهلل وُنهي عنه�( عب�رة ع���ن خ�صوع اإن�ص�ٍن  -

اأم�م �صيء اأو �صخ�سٍ ب�عتق�د اأّن بيده م�صير الع�لم كّلِه اأو بع�صه.

فة م���ن احترام وتكريم لأولي�ء  - اإّن م���� يقوم ب���ه الم�صلمون في الم�ص�هد الم�صرَّ

موٍر مثل 
ُ
بي���ن، ل ينط���وي اإّل عل���ى تكريم النب���ي ولي�س ن��صئً� م���ن اأ اهلل المقرَّ

العتق�د بربوبيته َقْط.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  هل ي�صتلزم التوحيد في الخ�لقية نفي اأ�صل ال�صببّية؟ ولم�ذا؟.1  

  م� هو المق�صود من التوحيد في العب�دة؟2  

  م� هو الفرق بين التكريم والعب�دة؟3  



61

م
د
تا
ف
ال
يف 
د 
دي
و
ل)
وا
ا 
دي
ال
د
 ا
يف
د 
دي
و
ل)
 ا
مو
 م
د
دي
و
ل)
 ا
ح
اي
ل 

لــلــمــطــالــعــة

اأّول ما خلق اهلل

ع���ن ج�بر الُجْعف���ي، ق�ل: ج�ء رجل من علم����ء اأهل ال�ص�م اإل���ى الإم�م اأبي جعفر 

الب�ق���رQ، فق�ل: جئت اأ�ص�ألك عن م�ص�ألة لم اأج���د اأحدًا يف�ّصره� لي، وقد �ص�ألت 

 :Qثالث���ة اأ�صن�ف من الن��س، فق�ل كّل �صنف غير م� ق�ل الآخر، فق�ل اأبو جعفر

»وم���ا ذل���ك«؟ فق����ل: اأ�ص�ألك، م���� اأّول م� خلق اهلل عز وجل من خلق���ه؟ ف�إّن بع�س من 

�ص�ألت���ه ق����ل: الق���درة، وق�ل بع�صه���م: العلم، وق�ل بع�صه���م: الروح، فق����ل اأبو جعفر

Q: »م���ا قال���وا �سيئاً، اأخبرك اأّن اهلل عال ذك���ره كان ول �سيء غيره، وكان عزيزاً 

 وكان 
)1(

ول عّز لأّنه كان قبل عّزه وذلك قوله: {ىئ ىئ ی ی ی ی }

خالقاً ول مخلوق فاأّول �سيء خلقه من خلقه ال�سيء الذي جميع الأ�سياء منه وهو 

الم���اء«، فق����ل ال�ص�ئل: ف�ل�صيء خلقه من �صيء اأو من ل �صيء؟ فق�ل: »خلق ال�سيء ل 

م���ن �س���يء كان قبل���ه، ولو خلق ال�سيء من �سيء اإذاً لم يكن له انقطاع اأبداً، ولم يزل 

اهلل اإذاً ومع���ه �س���يء ولكن كان اهلل ول �سيء معه، فخلق ال�سيء الذي جميع الأ�سياء 

.
)2(

منه، وهو الماء«

)1(   �صورة ال�ص�ف�ت، الآية 180.
)2(   ال�صدوق، التوحيد، �س65، ح20.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي معنى التوحيد يف الربوبّية.1. 

 يبنّي معنى التوحيد يف احل�كمية.2. 

 ي�صرح مل�ذا يجب التوحيد يف احل�كمّية والتقنني.3. 

الدرس السادس

 مراتب التوحيد (3)
التوحيد في الربوبية والتوحيد في الحاكمية
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التوحيد في الربوبّية

المرتب���ة الخ�م�صة من مرات���ب التوحيد ه���و: التوحيد في الربوبّي���ة وتدبير الكون 

والإن�ص�ن.

والتوحيد الربوبّي يكون في مج�لين:

1.  الَتدبير التكوينّي.

2.  الَتدبير الت�صريعّي.

اإّن ت�ريخ الأنبي�ء ي�صهد ب�أّن م�ص�ألة التوحيد في الخ�لقية لم تكن قط مو�صع نق��س 

ممه���م واأقوامهم، وانم���� ك�ن ال�صرك - لو ك�ن - في تدبير الك���ون واإدارة الع�لم 
ُ
ف���ي اأ

الطبيعي الذي ك�ن يتبعه ال�صرك في العب�دة.

فم�صركو ع�ص���ر النبّي اإبراهيم الخليل Q ك�نوا يعتقدون بوحدة خ�لق الكون، 

 ب����أّن النج���وم والكواكب هي الأرب����ب والمدّبرات لهذا 
ً
اإّل اأّنه���م ك�ن���وا يعتقدون خط�أ

الكون، وقد ترّكزت من�ظرة اإبراهيم لهم على هذه الم�ص�ألة كم� يّت�صح ذلك من بي�ن 

.
)1(

القراآن الكريم

 وك���ذا ف���ي عه���د النب���ّي يو�ص���ف Q ال���ذي ك�ن يعي����س بع���د النب���ّي اإبراهي���م

الخلي���لQ ف����إّن ال�صرك ك�ن في م�ص�أل���ة الربوبّية، وك�أنَّ اهلل بع���د اأن خلَق الكون، 

فّو�س اأمر تدبيره واإدارته اإلى الآخرين.

)1(  راجع �صورة الأنع�م، الآي�ت 76 - 87.
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يقQ واأ�صح�به في  ويّت�ص���ح هذا جلّيً� من الحوار الذي دار بي���ن يو�صف ال�صدِّ

.
)1(

ال�صجن اإذ يقول: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      }

كم� وُي�صتف�د من اآي�ت القراآن الكريم اأن م�صركي ع�صر الر�ص�لة ك�نوا يعتقدون ب�أّن 

بع����س م�صيرهم اإّنم� هو ب�إيدي معبوداته���م اإذ يقول: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

. ويق���ول اأي�صً�: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
)2(

ڃ ڃ چ}
.
)3(

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}
اإّن الق���راآَن الكريم يحّذر الم�صركين في اآي�ٍت عدي���دة ب�أّن م� يعبدونه من الأرب�ب 

المختلَف���ة غير ق����درٍة على جلب نفٍع اإل���ى ع�ِبِديه� ول دفِع �صرٍر عنه���م اأبدًا. اإّن هذه 

الآي����ت تك�صف ع���ن اأّن م�صركي ع�ص���ر الر�ص�لة المحّمدّي���ة ك�نوا يعتق���دون ب�أّن تلَك 

، وهذا الذي ك�ن الدافع لهم اإلى ِعب�دته�.
)4(

المعبودات ت�صُر اأو تنفع ُعّب�ده�

اإّن هذه الآي�ت ونظ�ئَره� مّم� يعك�س وي�صّور عق�ئد الم�صركين في ع�صر الر�ص�لة، 

تحكي عن اأّنه رغم اأّنهم ك�نوا يعتقدون ب�لتوحيد في الخ�لقّية، اإّل اأّنهم ك�نوا م�صركين 

ف���ي بع�س الأم���ور المتعّلقة بربوبّي���ة الحق تع�ل���ى، اإذ ك�نوا يعتقدون ب����أّن معبوداتهم 

موؤث���رة - على نحو ال�صتقالل - ف���ي الأمور والأ�صي�ء، اأي اإنَّه� ف�ِعلة في �صفحة الكون 

م���ن دون اإذِن اهلل وم�صيئته بل ب�صورة م�صتقّلٍة وح�صب م�صيئته� واإرادته� ل غير، وهي 

من �صف�ت الربِّ الحقيقّي.

ولئ���ك الم�صركين عن عب����دة الأ�صن�م 
ُ
ولق���د َعَم���َد القراآُن الكري���ُم - بهدف منع اأ

ب�ص���ورة جذرية - اإلى اإبط�ل ه���ذا العتق�د الف��صد وهذا الت�صّور الخ�طئ، وق�ل ب�أّن 

هذه الأ�صن�م ل ت�صّر ول تنفع ول مثق�ل ذّرة، فلي�س لهم اأّي تدبير وربوبّية.

)1(  �صورة يو�صف، الآية 39.
)2(  �صورة مريم، الآية 81.

)3(  �صورة ي�س، الآيت�ن 74 و 75.
)4(  راجع: �صورة يون�س، الآية 18، و�صورة الفرق�ن، الآية 55.
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ففي بع�س الآي�ت ينّدد القراآُن ب�لم�صركين لكونهم يّتخذون هلل تع�لى نظيرًا ونّدًا، 

و�صبيه���ً� ومثي���اًل، اإذ يق���ول: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     

.
)1(

ڎڈ}

، ويّت�صح من 
)2(

���� خ���رى اأي�صً
ُ
وق���د ورد تقبي���ح اّتخ����ذ النّد هلِل ف���ي اآي����ت قراآنّية اأ

الآي����ت المذك���ورة اأّن الم�صركين ك�نوا يعتقدون ب�أّن لتلك الأ�صن����م �صوؤونً� مثل �صوؤون 

اهلِل �صبح�ن���ه، ث���م انطالقً� من ه���ذا الت�صّور ك�نوا يحّبون تل���ك الأ�صن�م ويوّدونه� بل 

ويعبدونه�!!.

خرى: لقد ك�ن الم�صركون يعبدون تلك الأوث�ن والأ�صن�م لكونه� - ح�صب 
ُ
وبعب�رة اأ

ت�صّوره���م وزعمهم - »اأندادًا« و »نظ���راء« هلل �صبح�َنه في التدبير. اإّن القراآن الكريم 

�صن�مهم: 
َ
نف�صهم وب�أ

َ
ينقل عن الم�صركين يوَم القي�مة ب�أّنهم يقولون تنديدًا ب�أ

،اأج���ل اإّن دائ���رَة ربوبّية 
)3(

{ڱ ں ں        ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}

مور ه�ّمة، ك�لرزق 
ُ
اهلل وا�صعة، ومن اأجل هذا ك�ن م�صركو ع�صر الر�ص�لة موّحدين في اأ

والإحي����ء والإم�تة والتدبير الكلي للكون كم���� يقول القراآن الكريم: {ۆ ۈ ۈ    

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ 
.
)4(

ائ ەئ ەئ وئ   وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
{ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
.
)5(

ۇئ   }

)1(  �صورة البقرة، الآية 165.
لت، الآية9. )2(  راجع �صور: البقرة، الآية21، اإبراهيم،الآية30، �صب�أ، الآية33، الزمر، الآية 8، ف�صّ

)3(  �صورة ال�صعراء، الآيت�ن 97 و 98.
)4(  �صورة يون�س، الآية 31.

)5(  �صورة الموؤمنون، الآي�ت 84 -87.
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َولكنَّ هوؤلء الأفراد اأنف�َصهم - كم� مّر في اآي�ت �صورة مريم - ين�صبون بع�س الأمور 

وال�ص���وؤون مثل الَن�صر في القت����ل والحْفظ في ال�َصَفر، َوم� �ص�بَه ذلك، اإلى َمْعُبوداتهم 

واأ�صن�ِمهْم وَيْعَتقدون بت�أثيره� الذاتّي والُم�صتقلِّ في م�ص�ئرهم.

واأْب���رُز من كل ذلك؛ ال�صف�عُة التي ك�نوا ي���رون اأّنه� حقٌّ طْلٌق لتلك الأ�صن�م وك�نوا 

َيعتق���دون ب�أّنه���� ت�صفع من غير اإذن اهلل، واأّن �صف�َعته� مفي���دٌة ل َمح�لة وموؤّثرة قطعً� 

وجزمً�.

وعلى هذا فال من�ف�ة بين اأن يكون بع�س الأفراد يعتقدون بتدبير اهلِل لبع�س الأمور 

دون �صواه فيكونون موّحدين في هذا المج�ل، بينم� يعتقدون بتدبير الأ�صن�م والأوث�ن 

خرى من م�ص�ئرهم و�صوؤونهم ك�ل�صف�عة والإ�صرار والإنف�ع والإعزاز 
ُ
لأمور وجوانب اأ

والمغف���رة، فيكونون م�صركين في ه���ذه المج�لت َولكّن »التوحيد ف���ي الربوبّية« يفّند 

كلَّ ل���وٍن من األوان ت�صّور ال�صتق���الل، والت�أثير الم�صتقّل عن الإذن الإَلهّي كلّيً� ك�ن، اأو 

جزئيً�.

فه���و ُيبطل اأّي اإ�صن�ٍد، لت�أثير غير اهلل ف���ي م�صير الإن�ص�ن والكون، وتدبير �صوؤونه� 

بمعزٍل عن الإذن الإَلهّي وبهذا ُيبطل ويرُف�ُس عب�دَة غير اهلِل تع�لى.

 الخلق، في 
ِ
اإنَّ الّدلي���ل على التوحيد الربوبّي وا�صٌح تم�َم الو�صوح، لأّن تدبيَر ع�لم

مج����ل الإن�ص�ن والكون، ل ينف�صل عن م�ص�ألة الَخْلِق، ولي����س �صيئً� غير عملّية الَخلق. 

ف�إذا ك�َن خ�لُق الكوِن والإن�ص�ن واحدًا، ك�ن مدّبرهم� ب�لطبع والبداهة واحدًا كذلك، 

لو�صوح العالقة الك�ملة بين عملّية التدبير وعملية الَخْلق للع�لم.

وله���ذا ف����إّن اهلل تع�لى عندم� ي�ص���ف نف�َصه بكونه خ�ِلَق الأ�صي����ء ي�صف نف�َصه في 

ذاِت الَوقِت ب�أّن���ه مدّبُره� {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

.
)1(

ڦ ڄڄ ڄ         ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ}

)1(  �صورة الرعد، الآية 2.
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خرى يعتبر التن��صَق والن�صج�م ال�ص�ئ���د والح�كم على الكون دلياًل على 
ُ
وف���ي اآية اأ

.
)1(

وحدة مدبر الع�لم اإذ يقول: {ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې}

خرى تقوُم بوظ�ئفه� ب�إذن اهلل في 
ُ
اإنَّ التوحيد في التدبير ل ين�في وجوَد مدّبراٍت اأ

�صفح���ة الكون، فهي ب�لحقيقِة مظ�ِهر ِلربوبّية الحّق تع�لى. ولهذا ف�إنَّ القراآن الكريم 

خرى 
ُ
م���ع ت�أكيده ال�صديد على التوحيد في الربوبّي���ة والتدبير ي�صّرح بوجود مدّبراٍت اأ

.
)2(

في �صفحة الكون اإذ يقول: {ے ے}

التوحيد في الحاكمّية والتقنين

بع���د اأن ثبت �ص�بًق� اأّن للكون مدّبرًا حقيقّيً� واحدًا هو اهلل تع�لى  واأّن تدبير الع�لم 

وحي�ة الإن�ص�ن بيده دون �صواه، ك�ن تدبير اأمر الإن�ص�ن في �صعيد ال�صريعة - �صواء في 

مج�ل الحكومة اأو التقنين اأو الط�عة اأو ال�صف�عة اأو المغفرة - برّمته بيده تع�لى، ومن 

ة به، فال يحّق لأحد اأن يت�صّرف في هذه المج�لت والأ�صعدة من دون  �صوؤون���ه الخ��صّ

اإذن اهلل تع�ل���ى، ولهذا ُيعتبر التوحيُد في الح�كمّية، والتوحيد في الت�صريع، والتوحيد 

في الط�عة، والتوحيد في ال�صف�عة والمغفرة.. من فروع التوحيد في التدبير و�صقوقه 

ولوازم���ه. ف����إذا ك�ن النبّي P ح�كم���ً� على الم�صلمين ف�إّن ه���ذا ن�بٌع من اختي�ر اهلل 

تع�ل���ى  اإّي�ه لهذا المن�ص���ب. وانطالقً� من هذه العّلة ذاته� تج���ب اإط�عتُه P بل اإّن 

. وق�ل 
)3(

اإط�عت���ه نف�س اإط�ع���ة اهلل، ق����ل تع�ل���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}

.
)4(

اأي�صً�:{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہھ}

)1(  �صورة الأنبي�ء، الآية 22.
)2(  �صورة الن�زع�ت، الآية 5.
)3(  �صورة الن�ص�ء، الآية 80.
)4(  �صورة الن�ص�ء، الآية 64.
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فل���و لم يكن الإذُن الإلهّي م���� ك�َن النبّي P ح�كمً� ول ُمط�عً�، فحكومتُه وط�عتُه 

مظه���ٌر لح�كمّية اهلل وط�عته. كم� اأّن تحديَد الوظيَفة وت�صخي�س التكليف بم� اأّنه من 

 به، واأن يق�صَي بغير 
ُ
�ُصوؤون الربوبّية، لم َيِحّق ول يحّق لأحٍد اأن يحكم بغير م� اأمر اهلل

.
)1(

م� اأنزل: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

َحٌد اأْن 
َ
وهكذا تكون ال�صف�عة ومغفرة الذنوب من حقوق اهلل الخ��صة به فال يقدر اأ

.
)2(

َي�ْصَفَع لأحٍد من ُدون اإذنِه تع�لى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ}

كوك الغف���ران وَبيُعه�، ت�صّورًا ب����أّن لأحٍد غير  َوَعل���ى هذا الأ�ص��س يك���وُن �صراء �صُ

المق����م الربوبّي اأن َيهَب الجّن���ة لأَحٍد، اأو يخّل�َس اأحدًا م���ن العذاب الأخروي كم� هو 

ة في نظر الإ�صالم كم� ج�ء  رائ���ٌج ف���ي الم�صيحّية، اأمرًا ب�طاًل ل اأ�ص��س له م���ن ال�صحَّ

.
)3(

في القراآن الكريم: {ڃ       ڃ ڃ ڃ چ چ چ}

ُد - في �صوء م� قلن�ه - يجب اأن يعتِقَد في مج�ل ال�صريعة ب�أّن اهلل وحده  ف�لمَوحِّ

الوظ�ئف  وبي�ِن  للقي�دة،  �صخ�صً�  اهلل  يعّين  اأْن  اإّل  والمرَجع،  الح�كم  هو  �صواه  ل 

الدينّية.

)1(   �صورة الم�ئدة، الآية 44.

)2(  �صورة البقرة، الآية 255.
)3(  �صورة اآل عمران، الآية 135.
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املفاهيم الرئي�سة

المرتب���ة الخ�م�صة من مراتب التوحيد هو: التوحيد في الربوبّية وتدبير الكون  -

والإن�ص�ن.

التوحيد الربوبي يكون في مج�لين: -

1. الَتدبير التكوينّي.

2. الَتدبير الت�صريعّي.

اإّن التوحيَد في العب�دة هو الأ�صل الم�صترك والق�عدة المتفق عليه� بين جميع  -

ال�صرائع ال�صم�وية.

مٌر م�صلٌَّم ل كالَم فيه،  -
َ
وج���وب عب�دة اهلل وحده، والجتن�ب عن عب����دة غيره اأ

واإّنم���� الكالم ه���و في اأّن بع�س الأعم�ل والمم�َر�ص����ت هل هي م�صداق لعب�دة 

غير اهلل اأم ل.

المرتبة ال�ص�د�صة من مراتب التوحيد هي التوحيد في الح�كمّية والتقنين. -

ُيعتب���ر التوحيُد ف���ي الح�كمية، والتوحيد في الت�صري���ع، والتوحيد في الط�عة،  -

والتوحي���د في ال�صف�ع���ة والمغفرة.. من ف���روع التوحيد ف���ي التدبير و�صقوقه 

ولوازمه.

���ُد يج���ب اأن يعتِقَد - في مج����ل ال�صريعة - ب�أّن اهلل وح���ده ل �صواه هو  - ف�لمَوحِّ

الح�كم والمرَجع، اإّل اأْن يعّين اهلل �صخ�صً� للقي�دة، وبي�ِن الوظ�ئف الدينّية.

اأ�سـئلـة الـدر�س

 م� هو المق�صود من التوحيد في الربوبّية؟1  

 م� هو الربط بين التوحيد في الربوبّية والتوحيد في الخ�لقّية؟2  

 عّرف التوحيد في الح�كمّية والتقنين.3  
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لــلــمــطــالــعــة

التوحيد

ع���ن محّمد ب���ن اأبي عمير، ق�ل: دخلت على �صّي���دي مو�صى بن جعفر L فقلت 

ل���ه: ي� ابن ر�ص���ول اهلل عّلمني التوحيد فق����ل: »يا اأبا اأحم���د ل تتجاوز ف���ي التوحيد 

م���ا ذك���ره اهلل تعال���ى ذكره في كتابه فتهلك واعل���م اأّن اهلل تعالى واحد، اأحد، �سمد، 

ل���م يل���د في���ورث، ولم يولد في�س���ارك، ولم يّتخذ �ساحب���ة ول ولداً ول �سري���كاً، واإّنه 

الحّي الذي ل يموت، والقادر الذي ل يعجز، والقاهر الذي ل يغلب، والحليم الذي 

ل يعج���ل، والدائ���م ال���ذي ل يبي���د، والباقي ال���ذي ل يفنى، والثابت ال���ذي ل يزول، 

والغنّي الذي ل يفتقر، والعزيز الذي ل يذّل، والعالم الذي ل يجهل، والعدل الذي 

ل يج���ور، والج���واد ال���ذي ل يبخ���ل، واإّن���ه ل تقّدره العق���ول، ول تقع علي���ه الأوهام، 

ول تحي���ط ب���ه الأقط���ار، ول يحويه م���كان، ول تدركه الأب�سار وه���و يدرك الأب�سار 

وه���و اللطي���ف الخبير، ولي����س كمثله �سيء وه���و ال�سميع الب�سي���ر {ڀ ٺ  ٺ 

ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ 
 وه���و الأّول ال���ذي ل �س���يء قبله، والآخر الذي ل �سيء بعده، وهو القديم 

)1(
ڄ ڄ}

.
)2(

وما �سواه مخلوق محدث، تعالى عن �سفات المخلوقين علّواً كبيراً«

)1(   �صورة المج�دلة، الآية 7.
)2(   ال�صدوق، التوحيد، �س74، ح32.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يفه���م الط���رق التي ي�صتف����د منه� يف معرفة �صف����ت اهلل اجلم�لّية 1. 

واجلاللّية.

ق بني ال�صف�ت الذاتّية وال�صف�ت الفعلّية.2.   يفرِّ

 يبنّي ال�صف�ت الثبوتّية مع اأمثلة له�.3. 

الدرس السابع

 الصفات اإللهية (1)
صفات الذات
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طرق معرفة الصفات اإللهّية

لق���د اأ�صلفن� في بحث المعرفة اأّن اأبرز طرق المعرفة ب�لحق�ئق تتمّثل في: الح�ّس، 

والعقل، والوحي.

ويمك���ن لمعرفة ال�صف����ت الإلهّية الجم�لّي���ة والجاللّية ال�صتف����دة من الطريقين 

الت�ليين:

1 � طريق العقل:

اإّن الت�أّم���ل في ع�ل���م الَخلق، ودرا�صة الأ�صرار الك�منة في���ه والتي تدل برّمته� على 

اأّنه� مخلوقة هلل، تقودن� اإلى كم�لت اهلل الوجودية، فهل يمكن اأن يت�صّور اأحٌد اأّن بن�ء 

 وقدرٍة واختي�ٍر.
ٍ
الَكون ال�ص�هق قد تّم من دون ِعلم

يي���دًا لحكم العقل ف���ي هذا المج����ل - ب�لتدّبر في 
ْ
اإّن الق���راآن الكري���م يدع���و - ت�أ

الآي����ت التكوينّية ف���ي �صعيد الآف����ق والأنف�س اإذ يق���ول: {ڈ ڈ ژ ژ ڑ   

نُظروا نظرة تدّبر وت�أمل لتكت�صفوا الحق�ئق العظيمة.
ُ
. اأي اأ

)1(
ڑک}

ّن من البديهّي اأّن العقَل ي�صلك هذا الطريق بمعونة الح�ّس، اأي اأّن الح�س يبداأ 
َ
على اأ

اأّوًل ب�كت�ص����ف واإدراك المو�صوع ب�ص���ورٍة عجيبٍة، ثم يعتبر العق���ل عظمة المو�صوع، 

وتكوينه العجيب، دلياًل على عظمة الخ�لق وجم�له.

)1(  �صورة يون�س، الآية 101.
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2 � طريق الوحي:

فبع���د اأن اأثبت���ت الأدّل���ة الق�طعُة النبّوَة والوح���َي، واّت�صح اأّن الكت����ب الذي اأتى به 

النبّيP وكذا قوله ك�ن برّمته من ج�نب اهلل، ك�ن من الطبيعّي اأن يكون في مقدور 

ّن���ة اأن ي�ص�عدا الب�صريَة في معرفة �صف����ت اهلل، فقد ُذِكرت �صف�ت اهلل  الكت����ب وال�صُّ

الجم�لّية والجاللّية في هذين الم�صدرين ب�أف�صل نحو.

ويكف���ي اأن نعرف اأّن���ه ج�ء بي�ن قراب���ة 140 �صفة هلل تع�لى  في الق���راآن الكريم، 

ونكتفي هن���� بذكر اآية واحدة تذك���ر بع�س تلك ال�صف����ت: {ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ   

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

.
)1(

ۇئ ۆئۆئ ۈئ    ۈئ     ېئ  }
الموجوِد  معرفة  عن  الب�صر  بعجز  احتج  من  هن�ك  اأّن  ب�لذكر  والجدير  هذا 

هم  الحقيقة  في  وه��وؤلء  ذلك،  عن  ونهى  اهلل،  �صف�ت  عن  البحَث  فترك  الأعلى 

العقُل  اإليه�  اأر�صد  التي  ال�ص�مية  المع�رف  من  الإن�ص�ن  َحَرموا  لأنَّهم  لة«  »المعِطّ

والوحُي معً�.

ول���و ك�َن البح���ُث والّنق�����س حوَل ه���ذه المع�رف َممُنوع���ً� حقً� لك�ن ِذك���ُر ّكِل هذه 

ال�صف�ت في القراآن الكريم، والأمُر ب�لتَدبر فيه� غيَر �صرورّي بل لغوًا.

ويج���ب اأن نق���ول مع ب�ل���غ الأ�صف اإّن ه���ذا الفريق حيث اإّنه اأو�صد عل���ى نف�صه ب�َب 

المعرفة، وقع نتيجًة لتعطي���ل البحث العلمّي في ورطة »تج�سيم اهلل وت�سبيهه واإثبات 

الجهة له �سبحانه«.

)1(  �صورة الح�صر، الآيت�ن 23 و 24.
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أقسام الصفات اإللهّية

تنق�صم ال�صف�ت الإلهّية اإلى ثالثة اأق�ص�م وهي:

ال�صف�ت الثبوتّية: ومنه� ال�صف�ت الذاتّية وال�صف�ت الفعلّية.  .1

ال�صف�ت ال�صلبّية.  .2

ال�صف�ت الخبرّية.  .3

الصفات الثبوتّية

حي���ث اإّن ال���ذاَت الإلهّية ل مثيَل له� ول نظير، ول ُيت�ص���ّور هلل عديل ول �صبيه، فهو 

�صبح�نه اأعلى من اأن يعرفه الإن�ص�ن ب�لُكْنه، اأي لي�س لالإن�ص�ن �صبيٌل اإلى معرفِة حقيقة 

الذات الإلهّية، على حين يمكن معرفته تع�لى  عن طريق �صف�ته الجم�لّية والجاللّية.

والمق�صود من ال�صف�ت الجم�لّية هي ال�صف�ت التي تدّل على كم�ِل اهلل في وجوده 

وذلك ك�لعلم والقدرة، والحي�ة، والإرادة والختي�ر وم� �ص�به ذلك. وُت�صّمى ب�ل�صف�ت 

الثبوتية اأي�صً�.

والمق�ص���ود م���ن ال�صف�ت الجاللّية هي ال�صف�ت التي يج���ّل اهلل تع�لى عن و�صفه 

به����، لأّن ه���ذه ال�صف�ت تدّل على نق�س المو�صوف به� وعجزه، واهلل تع�لى غنيٌّ ِغنًى 

مطلقً�، ومنّزه عن كلِّ نق�س وعيب.

والج�صم�نّي���ة، والحتي�ج اإلى الم���ك�ن والزم�ن، والتركي���ب واأمث�له من جملة هذه 

ال�صف�ت، وت�صّمى هذه ال�صف�ت اأي�صً� ب�ل�صف�ت ال�صلبية في مق�بل ال�صف�ت الثبوتية 

)الت���ي مرَّ ذكره���� اأّوًل( والمق�ص���ود في كلت� الت�صميتي���ن واحد. وال�صف����ت الثبوتّية 

بدوره� تنق�صم الي ق�صمين:

ف�ت الذات. الأول: �صِ

ف�ت الِفعل. الثاني: �صِ
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والمق�ص���وُد من )�صف�ت الذات( هي ال�صف�ت اّلتي تنتزع من مق�م الذات الإلهية 

مب��صرة، ك�لعلم والقدرة والحي�ة، واإن لم ي�صدر منه �صبح�نه فعٌل من الأفع�ل.

والمق�ص���ود م���ن )�صف�ت الِفعل( ه���ي ال�صف�ت الت���ي ُتو�صف ال���ذات الإلهّية به� 

بمالحظ���ة �ص���دور فعل ّم���� منه تع�ل���ى، ك�لخ�لقي���ة، والرازقي���ة وم� �ص�َب���َه ذلك من 

 تع�لى بعد مالحظة م� �صدر 
ُ
ف به���� اهلل ال�صف����ت التي تنتَزُع من مق�م الفعل، ويو�صَ

منه من الأفع�ل.

خرى م� لم ي�صدر من اهلل فعل ك�لخ�لقّية والرازقّية والغف�رّية والراحمّية 
ُ
وبعب�رٍة اأ

ل يمك���ن و�صفه فع���اًل ب�لخ�لق والرازق وب�لغّف����ر والرحيم، واإن ك�ن ق����درًا ذاتً� على 

الخلق والإرزاق والمغفرة والرحمة.

 تع�لى  ن�بعٌة من كم�له الذاتي، 
ُ
ونذّك���ر ب�أّن كلَّ �صف�ت الفعل التي يو�صف به���� اهلل

واأن الكم����ل الذاتي المطلق ل���ه تع�لى هو مبداأ جميع هذه الكم�لت الفعلية ومن�صوؤه�. 

وفيم� يلي �صوف نتحّدث عن ال�صف�ت الذاتّية، واأم� ال�صف�ت الفعلّية ف�صوف تكون في 

الدر�س الالحق.

الصفات الذاتية 

1. العلُم الأَزلّي:

، كم� اأّنه مثل ذاته مطلٌق، ول نه�ية له. اإّن اهلل  ِعل���ُم اهلل - لكون���ه عيَن ذاته - اأزليٌّ

تع�لى - م�ص�ًف� اإلى علمه بذاته - يعلم بكل �صيء مّم� �صوى ذاته، كلّيً� ك�ن اأم جزئيً�، 

قبل وقوعه وتحّقق���ه، وَبعد وقوعه وتحّققه. ولقد اأّكد القراآُن الكريُم على ذلك ت�أكيدًا 

. وق����ل اأي�ص���ً�: {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
)1(

كبي���رًا اإذ ق����ل: {ې  ى ى ائ ائ}

.
)2(

ٿ    }
)1(  �صورة العنكبوت، الآية 62.

)2(  �صورة الملك، الآية 14.
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 الإَله���ّي، و�صعته 
ِ
ولق���د َوَرَد مث���ل ه���ذا الت�أكي���د المك���ّرر والقويِّ عل���ى اأزلّية العل���م

 واإطالق���ه في الأح�ديث المروّي���َة عن اأئمة اأهل البيت R: مثل ق���ول الإم�م َجْعَفِر

َنُه َوَكذِلَك  ال�ص�دقQ: »َلَم َيَزل عاِلماً بالَمكاِن َقْبَل َتكوينه َكِعْلِمِه به َبْعَد ما كوَّ

.
)1(

ِعلُمُه ِبَجِمِيِع الأ�سياِء«

2. الُقدرُة الوا�ِسَعُة:

َزلّيٌة، َولكونه���� عيَن ذاته فهي مثُل ِعلِم���ِه تع�لى، مطلقٌة 
َ
اإّن ق���درَة اهلل مث���ُل ِعلمه اأ

وغي���ر مح���دودة. اإّن القراآن الكريم يوؤّكد على �ِصعِة ق���درة اهلل ويقول: {ۀ ۀ ہ 

. وق�َل الإم�م جعفُر 
)3(

. ويق���ول: {جث مث ىث يث حج مج جح  }
)2(

ہ ہ ہ}
.
)4(

�دق Q:  »الأ�سياُء َلُه �َسواٌء ِعلماً وُقْدرًة َو�ُسْلطاناً، وُمْلكاً واإحاطًة« ال�صّ

واأّم���� اإذا ك�ن اإيج����د الأ�صي�ء الم�صتحيلة والممتِنعة ذات���ً� خ�رجة عن اإط�ر الُقدرة 

الإلهّي���ة، فلي����س ذل���ك لأْجل نق�سٍ ف���ي القدرة الإلهّي���ة، َبْل لجل ع���دم ق�بلّية ال�صيء 

الممتنع، للتحّقق والوُجود )فهو َنْق�ٌس في ج�نب الق�بل ل في ج�نب الف�عل(.

Q في الرّد عل���ى من �َص�أَل حول اإيج����د الممتنع�ت: »اإّن اهلل  يق���ول الإم�م عليٌّ

.
)5(

تبارَك وتعالى ل ُين�َسُب اإلى الَعجز، واّلذي �َساأْلتِني ل َيُكوُن«

3. الحياة:

 الع�ِل���َم الق�دَر حيٌّ كذلك قطعً�، لأّن ال�صفتين ال�ص�بقتين من خ�صو�صي�ت 
َ
اإّن اهلل

ي�صً�.
َ
الموجود الحي وتوابعه، ومن هذا تت�صح دلئل الحي�ة الإلهّية اأ

)1(  ال�صدوق، التوحيد، �س 137، الب�ب 10، الحديث 9.
)2(  �صورة الأحزاب، الآية27.

)3(  �صورة الكهف، الآية 45.
)4(  ال�صدوق،  التوحيد، �س128،  الب�ب 9، الحديث 15.

)5(  م.ن، �س 125، ب�ب الُقدرة، ح9.
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فة الحي�ة الت���ي ُيو�صف به� الحقُّ تع�لى هي مثل �ص�ئر ال�صف�ت الإلهّية  عل���ى اأّن �صِ

فة في الإن�ص����ن وم� �ص�بهه  ه���ٌة ع���ن كّل نق�س، وم���ن كل خ�صو�صّي�ت ه���ذه ال�صّ منزَّ

 حّي ب�لذات لهذا ل �صبيَل للموت اإلى ذاته المقّد�صة 
َ
)كعرو�س الموت(، وحيث اإّن اهلل

.
)1(

كم� يقول: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

4. الإرادُة والختيار:

اإنَّ الف�عَل الواعي لفعله اأكمُل من الف�ِعِل غير الواعي لفعله، كم� اأّن الف�عَل المريَد 

لفعِل���ِه المخت�ر فيه )وهو اّل���ذي اإذا اأراد اأن يفعَل َفَعل، واإذا لم ُيرْد اأن يفَعَل لم يفعل( 

اأكم���ل من الف�عل الم�صطّر المجبور، اأي الذي لي����س اأم�َمه اإّل اأحد اأمرين: اإّم� الفعل 

واإّم� الترك.

وب�لنظر اإلى م� قلن�ه، وكذلك نظرًا اإلى اأّن اهلل اأكمُل الف�علين في �صفحة الُوجود، 

 ف�عٌل مخت�ٌر، ولي�س تع�لى بمجبوٍر من ج�نب غيرِه، 
َ
ف����إنَّ من البديهي اأن نقول اإنَّ اهلل

 مريٌد، هو اأّنه تع�لى مخت�ٌر 
َ
ول بم�صطٍر من ن�حية ذاته. والمق�صود من قولن�: اإن اهلل

ولي�س بمجبوٍر ول م�صَطّر.

اإّن الإرادة - بمعن�ه���� المع���روف في الإن�ص�ن والذي ه���و اأمر تدريجي وح�دث - ل 

مك�ن له� في الذات الإلهّية المقد�صة.

فت الإرادة الإلهّية ف���ي اأح�ديث اأهل البيت: ب�أّنه���� نف�ُس اإيج�د  م���ن اأجل ه���ذا ُو�صِ

الفع���ل وعيُن تحّققه، َمنعً� من وقوع الأ�صخ��س في النحراف والخط�أ في تف�صير هذه 

ال�صفة الإلهّية وتو�صيحه�.

)1(  �صورة الفرق�ن، الآية 58.
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ق����ل الإم�م مو�صى بن جعفرL: »الإرادة م���ن الَخلق: ال�سميُر وما َيْبُدو لهم 

بع���َد ذل���ك م���ن الِفْع���ل. واأّما ِم���َن اهلل تعال���ى فاإرادُت���ُه: اإحداُثه ل غير، ذل���ك َلنَّه ل 

فاُت الَخْلِق. فاإراَدُة اهلِل،  فاُت َمْنفّيٌة َعْنُه َوهَي �سِ ُر، وهذِه اِل�سّ ُيَرّوي ول َيِهمُّ ول َيَتَفكَّ

الِفْعَل؛ ل غير ذلَك َيقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن بال َلْفٍظ ول ُنْطٍق بل�سان ول هّمة ول تفّكر 

.
)1(

ول كيف ِلذِلَك، كما اأنَّه ل كيَف له«

فظه���ر مّم���� ذكرن�ه: اإّن و�صف���ه �صبح�نه  في مق����م الذات ب�أّنه مري���د، بمعنى اأّنه 

مخت�ر وو�صفه به في مق�م الفعل بمعنى اّنه موجد ومحدث.

)1(  الكليني، الك�في، ج1، �س109 ب�ب اِلرادة اّنه� من �صف�ت الفعل و�ص�ئر �صف�ت الفعل،الرواية 3.
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املفاهيم الرئي�سة

حي���ث اإّن ال���ذاَت الإلهّية ل مثيَل له� ول نظي���ر، ول ُيت�صّور هلل عديل ول �صبيه،  -

فه���و �صبح�نه اأعلى من اأن يعرف���ه الإن�ص�ن ب�لُكْنه، اأي لي�س لالإن�ص�ن �صبيٌل اإلى 

معرفِة حقيقة الذات الإلهّية.

المق�ص���ود م���ن ال�صف�ت الجم�لية هي ال�صف�ت التي ت���دّل على كم�ِل اهلل في  -

وجوده وذلك ك�لعلم والقدرة، والحي�ة، والإرادة والختي�ر وم� �ص�به ذلك.

المق�صود من ال�صف�ت الجاللية هي ال�صف�ت التي يجّل اهلل تع�لى عن و�صفه  -

به�.

يمكن لمعرفة ال�صف�ت الإلهّي���ة الجم�لية والجاللّية ال�صتف�دة من الطريقين  -

الت�ليين: طريق العقل وطريق الوحي.

ف�ت الإلهّية اإلى ق�صمين: تنق�صُم ال�صِ  -

ف����ت الذات: وه���ي ال�صف�ت اّلتي يالزم ت�صوُّره� ت�ص���ّوَر الذات الإلهّية،  1. �صِ

ك�لعلم والقدرة.

ف����ت الِفع���ل: وهي ال�صف����ت التي ُتو�ص���ف الذات الإلهّي���ة به� بمالحظة  2. �صِ

�صدور فعل ّم� منه تع�لى، ك�لخ�لقية، والرازقية...

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي الطرق التي ي�صتف�د منه� في معرفة ال�صف�ت الإلهية؟ وتكلم عنه�.1  

  م� هي ال�صف�ت الثبوتية؟ واإلى م�ذا تنق�صم؟ 2  

  م� هو المق�صود من ال�صف�ت الفعلّية؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

علم اهلل بالأ�شياء

حّدثن���� عب���د اهلل بن محّمد بن عب���د الوه�ب، ق����ل: حّدثن� اأحمد ب���ن الف�صل بن 

المغي���رة، ق�ل: حّدثن� اأبو ن�ص���ر من�صور بن عبد اهلل بن اإبراهي���م الإ�صفه�ني، ق�ل: 

حّدثن���� عل���ّي بن عبد اهلل، ق����ل: حّدثن� الح�صين ب���ن ب�ّص�ر، عن اأب���ي الح�صن علّي بن 

مو�ص���ى الر�ص�Q ق�ل: �ص�ألت���ه اأيعلم اهلل ال�صيء الذي لم يكن اأن لو ك�ن كيف ك�ن 

يكون اأو ل يعلم اإّل م� يكون؟ فق�ل: اإّن اهلل تع�لى هو الع�لم ب�لأ�صي�ء قبل كون الأ�صي�ء، 

 وق�ل لأهل الن�ر: {ڀ ڀ ڀ 
)1(

ق�ل اهلل عز وجل: {ائ ائ        ەئ ەئ وئ           وئ }

 فق���د علم اهلل عز وجل اأّنه لو رّدهم لع�دوا لم� نهو عنه، 
)2(

ڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ }
وق����ل للمالئك���ة لّم���� ق�ل���وا:{ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 فلم يزل اهلل عز وجل علمه �ص�بقً� 
)3(

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  }
لالأ�صي�ء قديمً� قبل اأن يخلقه�، فتب�رك رّبن� تع�لى علّوًا كبيرًا خلق الأ�صي�ء وعلمه به� 

.
)4(

�ص�بق له� كم� �ص�ء، كذلك لم يزل رّبن� عليمً� �صميعً� ب�صيرًا

)1(   �صورة الج�ثية، الآية 29.
)2(   �صورة الأنع�م، الآية 28.
)3(   �صورة البقرة، الآية 30.

)4(   ال�صدوق، التوحيد، �س132، ب�ب العلم، ح8.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 ي�صرح �صفة التكّلم.1. 

 يبنّي م�ص�ألة خلق القراآن وقدمه وربطه� ب�صفة التكّلم.2. 

 ي�صرح �صف�ت الفعل الت�لية: ال�صدق واحلكمة.3. 

الدرس الثامن

 الصفات اإللهية (2)
الصفات الفعلية





87

ا
صي
ف
ا
ال
م 
اا
بص
ال
و 
مم
ا 
اي
ا ل
 ا
م
اا
بص
ال

ّمه�ت المط�ل���ب المتعّلقة ب�صف�ت الذات ينبغي التعّرف على 
ُ
لعن� على اأ بع���د اأن اطَّ

بع�س �صف�ت الفعل. وندر�س هن� ثالث �صف�ت فقط من �صف�ت الِفعل:

1    التكّلم.

دق. 2   ال�صِ

3    الِحكمة.

ً
ما

ّ
كون الله متكل

اإّن الق���راآن الكري���م ي�ص���ُف اهلل تع�لى ب�صف���ة التكّلم اإذ يق���ول: {ڃ چ چ 

{ىئ ىئ        ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب  اأي�صً�:  . وق�ل 
)1(

چ}
ف�ت الإلهّية. . وَعلى هذا الأ�ص��س ل �صّك في كون التكّلم اإحدى ال�صّ

)2(
حب خب}

ف�ت الذات اأم  فة هل هي م���ن �صِ اإّنم���� الكالم هو في حقيق���ة التكّلم واأّن هذه ال�صِ

م���ن �صف����ت الفعل؟ اإْذ ِمَن الوا�صح اأّن التكّلم ب�ل�َص���كل الموجود عند الإن�ص�ن ل يجوُز 

ت�صّوُرُه في الحّق تع�لى.

ف به� اهلل، لذلك يجب  وحي���ث اإّن �صَفَة الَتكّلم مّم���� نطق به� القراآن الكريم، َوَو�صَ

الّرجوع اإلى القراآِن نف�صه ِلَفهم حقيقته كذلك. اإّن القراآن يق�ّصم تكّلم اهلِل مع عب�ده - 

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 164.
)2(  �صورة ال�صورى، الآية 51.
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كم� عرفن� - اإلى ثالثِة اأنواع، اإذ يقول: {ىئ ىئ        ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ 

يمك���ن  ف���ال  اإَذن   .
)1(

يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت   مت ىت}
للب�صر اأن يكّلمُه اهلل اإّل من ثالث طرق:

»َوْحياً« وهو الإله�م القلبّي.  .1

 الب�ص���َر م���ن دون اأن ي���راه كتكّلم اهلِل مع
ُ
»اأو ِم���ْن َوراِء ِحج���اٍب« ك�أن يكّل���م اهلل  .2 

.Qمو�صى 

»اأو ُير�ِسَل ر�سوًل« اأي َمَلكً� يوحي اإلى النبّي ِب�إذِن اهلل تع�لى.  .3

َن القراآُن تكلَُّم اهلِل ب�أّنه تع�لى يوجُد الَكالَم ت�رًة من دون وا�صطٍة،  ففي هذه الآية َبيَّ

َواأْحي�نً� مع الوا�صطِة، َعبر َملك من المالئكة.

كم� اأّن الِق�صَم الأّول ت�رًة يكون عن طريِق الإلق�ء والإله�م اإلى قلب النبي مب��صرًة، 

وت����رًة ب�لإلق����ء اإلى �َصْمِع���ِه ومنه ي�صُل ال���َكالُم اإلى قلبه. وعلى كّل ح����ل يكوُن التكّلم 

ف�ت الفعل. اإّن هذا الَتْف�صير والتحليل  وره الثالث بمعنى اإيج�د الكالم َوَهو من �صِ ِب�صُ

ل�صف���ة التكّلم الإَلهّي هو اأحُد التف��صير التي يمكن ا�صتف�دته� بمعونِة القراآِن واإر�ص�ده 

وهدايته.

 اعتب���ر مخلوق�تِه من كلم�ِته فق�ل: 
َ
 وهن����َك تف�صي���ٌر اآخٌر لهذه ال�صفة وهو: اأنَّ اهلل

.
)2(

{ۇئ ۆئ      ۆئ       ۈئ      ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ      ىئ ىئ ی ی       ی ی      جئ حئ     مئ}

ف�لمق�ص���وُد  من »الكلم�ت« في هذه الآية هو مخلوق�ت اهلل اّلتي ل يقدُر �صيٌء غيُر 

ذاته �صبح�نه على اإح�ص�ئه� وعّده�، ويدعم هذا التف�صيَر للكلمة و�صُف القراآن الكريم 

.
)3(

الم�صيَح ابَن مريمQ ب�أّنه »كلمة اهلل« اإذ ق�ل: {ٿ ٹ ٹ ٹ}

)1(  �صورة ال�صورى، الآية 51.
)2(  �صورة الكهف، الآية 109.
)3(  �صورة الن�ص�ء، الآية 171.
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اإّن الإم����م اأمي���َر الُموؤْمنين Q ف�ّصر َتَكّلم اهلل تع�لى في اإحدى ُخَطِبه واأح�ديثه 

ب�أّنه اإيج�ٌد وِفعٌل، فق�ل: »َيُقوُل ِلَمْن اأراَد َكْوَنُه؛ ُكْن، ل ب�َسوٍت َيقَرُع، ول بنداٍء ُي�ْسَمُع 

.
)1(

َواإّنما َكالُمُه �ُسبحاَنه ِفعٌل منه، اأن�َساأُه َوَمثَّله«

ف�إذا ك�ن الكالم اللفظّي معربً� عّم� في �صمير المتكّلم، فم� في الكون من عظ�ئم 

المخلوق�ت اإلى �صغ�ره� يعرب عن علم اهلل تع�لى وقدرته وحكمته.

هل القرآن مخلوق أم قديم؟

 اهلل، بنحوين، اأنَّ 
ِ
اّت�صح ِم���َن الَبْحث المَتَقّدم الّذي ت�صّمن تف�صي���رًا ِلحقيقة كالم

التف�صيَر الث�ني ل يخ�لف التف�صير اَلّول، واّنه �صبح�نه متكلم بكال الوجهين. كم� َثَبَت 

، لأّن كالَمُه هو ِفْعُله، ومن الوا�صح اأّن الِفعَل ح�دٌث، 
ٍ
اأنَّ كالَم اهلِل ح�دٌث ولي�س بقديم

َفَينُتُج من ذلك اأّن »التكّلم« اأمٌر ح�ِدٌث اأي�صً�.

ومع اأّن كالَم اهلل ح�دٌث قطعً� ف�إّنن� رع�يًة لالأدب، وكذا َدرءًا ل�صوِء الفهم ل نقول: 

اإّن كالم اهلل )الق���راآن( مخل���وق اإذ يمك���ن اأن ي�صف���ه اأحٌد في �صوء ذل���ك ب�لمجعول 

والمختلق واإّل ف�إّن م� �صوى اهلِل مخلوٌق قطعً�.

 :Qيقول �صليم�ن بن جعف���ر الجعفري: �ص�ألت الإم�م علَي بن مو�صى بن جعفر

ي���� ْابن ر�صول اهلل اأخِبرني عن الق���راآن اأخ�لٌق اأو مخلوٌق؟ ف�أج�بQ ق�ئاًل: »لي�س 

.
)2(

بخالٍق ول مخلوٍق، ولكّنه كالُم اهلل عّز وجّل«

وهن���� ل بّد من التذكير بنقطٍة ت�ريخيٍة في هذا المج�ل وهي اأّنه ُطرحت في اأوائل 

الق���رن الث�لث الهجري، في ع�م 212 ه� في اأو�ص�ط الم�صلمين م�ص�ألة ترتبط ب�لقراآن 

الكريم، وهي: هل القراآُن ح�دٌث اأو قديٌم؟

)1(  نهج البالغة، الخطبة: 186.
)2(  ال�صدوق، التوحيد، �س 223، ب�ب القراآن م� هو، الحديث 2.
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وقد �ص�رت ه���ذه الم�ص�ألة �صببً� للفرقة والختالف ال�صديدين، في حين لم يمتلك 

الق�ئلون ِبقَدم القراآن اأيَّ تبرير �صحيح لمزعمتهم، لأّن هن�ك احتم�لت يكون القراآُن 

ح�صب بع�صه� ح�دثً�، وح�صب بع�صه� الآخر قديمً�.

ف�إذا ك�ن المق�صود من القراآن هو كلم�ته التي ُتتلى وُتقَراأ، اأو الكلم�ت التي تلّق�ه� 

اَلميُن جبرائيل، واأنزله� على قلب ر�صول اهلل P ف�إّن كل ذلك ح�دٌث قطعً� ويقينً�.

واإذا ك�ن المق�ص���ود ه���و مف�هيم الآي����ت القراآنّية ومع�نيه����، والتي يرتبط ق�صٌم 

منه� بق�ص����س الأنبي�ء، وغزوات الر�صول الأكرم P، فهي اأي�صً� ل يمكن اأن تكون 

قديمً�.

واإذا ك�ن المق�ص���وُد هو علم اهلل ب�لقراآن لفظً� ومعنى ف�إّن من القطعّي والم�صلَّم 

ب���ه ه���و اأّن علم اهلل قديٌم، وهو م���ن �صف�ت الذات، ولكن العِلَم غي���ُر الكالم كم� هو 

وا�صٌح.

ً
كون الله صادقا

وم���ن �صف�ته �صبح�نه »ال�صدُق« وهو القول المط�بق للواقع في مق�بل الكذب الذي 

 تع�لى �ص����دٌق ل �صبيَل للكذب اإلى قوله، ودليُل ذلك 
ُ
ه���و القول المخ�لف للواقع. ف�هلل

وا�ص���ٌح تم�م الو�ص���وح، لأّن الكذَب �صيمُة الَجَهلة، والَعَج���زة والُجَبن�ء. واهلل منّزٌه عن 

خرى؛ اإنَّ الكذَب قبيٌح واهلل منّزٌه عن القبيح.
ُ
ذلك ُكّله. وبعب�رة اأ

ً
كون الله حكيما

ف�ت الكم�لّية الإلهّية »الحكمُة« كم� يوحي بذلك ت�صميتُه تع�لى ب�لحكيم.  وِمَن ال�صّ

والمق�صود من كون اهلل حكيمً�:

اأّوًل: اأّن اأفع�ل اهلل تع�لى تت�صم بمنتهى الإتق�ن والكم�ل.

ثانياً: اأنَّ اهلل تع�لى منّزٌه عن الأفع�ل الظ�لمة، والع�بثة.
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الَكون  �صرُح  قيم 
ُ
اأ حيث  الأّول  المعنى  على  العجيب  الرائع  الخلق  نظ�ُم  ويدل 

 .
)1(

{ىب يب جت   حت خت        متىت} يقول:  اإذ  �صورٍة،  واأح�صن   
ٍ
نظ�م اأتّم  على  العظيم 

 .
)2(

{ {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ تع�لى:  قوُله  الث�ني  ب�لمعنى  وي�صهد 

الكوِن  �صراِر 
َ
اأ على  َوَوقفن�  الزمُن،  بهم�  م  تقدَّ كلَّم�  والعْقُل  العلُم  َيْدَعُمه  اأمٌر  وهو 

وقوانينه.

)1(  �صورة النمل، الآية 88.
)2(  �صورة �س، الآية 27.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن القراآن يق�ّصم تكّلم اهلِل مع عب�ده، اإلى ثالثِة اأنواع، اإذ يقول: {ىئ ىئ        ىئ  -

جتحت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  ی  ی 
خت   مت ىت}.

ل يمكن للب�صر اأن يكّلمُه اهلل اإّل من ثالث طرق: -

1 . »َوْحيً�«.

2 . »اأو ِمْن َوراِء ِحج�ٍب«. 

 3 . »اأو ُير�ِصَل ر�صوًل...«. 

 اإذا ك�ن المق�ص���ود من الق���راآن هو كلم�ته التي ُتتلى وُتق���َراأ، اأو الكلم�ت التي  -

تلّق�ه� الأميُن جبرائيل، واأنزله� على قلب ر�صول اهلل P ف�إّن كل ذلك ح�دٌث 

قطعً� ويقينً�.

اإذا ك�ن المق�ص����ود هو مف�هيم الآي�����ت القراآنّية ومع�نيه�، والت����ي يرتبط ق�صٌم منه�  -

.
ً
 ل يمكن اأن تكون قديم�

ً
بق�ص�س الأنبي�ء، وغزوات الر�صول الأكرم P، فهي اأي�ص�

اإذا ك�ن المق�صوُد هو علم اهلل ب�لقراآن لفظً� ومعنى ف�إّن من الم�صلَّم به هو اأّن  -

علم اهلل قديٌم، وهو من �صف�ت الذات، ولكن العِلَم غيُر الكالم كم� هو وا�صٌح.

ف�ت الكم�لّية الإلهّية »الحكمُة« كم� يوحي بذلك ت�صميتُه تع�لى ب�لحكيم. - ِمَن ال�صّ

اأ�سـئلـة الـدر�س

 كيف ُتف�صر �صفة التكلم هلل �صبح�نه وتع�لى؟1  

 م� هو المق�صود من خلق القراآن وقدمه؟2  

 م� هو المق�صود من �صفة الحكمة؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

معرفة اهلل

ع���ن الإم�م اأبي عب���د اهلل ال�ص�دقQ ق�ل: »ا�سم اهلل غير اهلل، وكّل �سيء وقع 

علي���ه ا�س���م �س���يء فه���و مخل���وق ما خ���ال اهلل، فاأّما م���ا عّب���رت الأل�سن عن���ه اأو عملت 

الأي���دي في���ه فه���و مخل���وق واهلل غاي���ة م���ن غاي���اه، والمغّي���ى غي���ر الغاي���ة، والغاية 

مو�سوف���ة، وكّل مو�س���وف م�سنوع، و�سانع الأ�سياء غي���ر مو�سوف بحّد م�سّمى، لم 

يتكّون فتعرف كينونته ب�سنع غيره، ولم يتناه اإلى غاية اإّل كانت غيره، ل يذّل َمْن 

َفِه���م ه���ذا الحكم اأبداً وهو التوحي���د الخال�س، فاعتقدوه و�سّدق���وه وتفّهموه باإذن 

اهلل ع���ز وج���ل، ومن زعم اأّنه يعرف اهلل بحجاب اأو ب�سورة اأو بمثال فهو م�سرك لأّن 

الحج���اب والمثال وال�س���ورة غيره واإّنما هو واحد موّحد، فكيف يوّحد من زعم اأّنه 

عرف���ه بغي���ره، اإّنما عرف اهلل م���ن عرفه باهلل فمن لم يعرفه ب���ه فلي�س يعرفه، اإّنما 

يع���رف غي���ره، واهلل خال���ق الأ�سي���اء ل من �س���يء، ي�سّم���ى باأ�سمائه فهو غي���ر اأ�سمائه 

والأ�سم���اء غي���ره، والمو�سوف غير الوا�سف فمن زعم اأّن���ه يوؤمن بما ل يعرف فهو 

�س���اّل ع���ن المعرفة، ل يدرك مخل���وق �سيئاً اإّل باهلل، ول تدرك معرفة اهلل اإّل باهلل، 

واهلل ِخْل���و م���ن خلق���ه، وخلق���ه خل���و من���ه، اإذا اأراد اهلل �سيئ���اً كان كم���ا اأراد باأمره من 

غي���ر نط���ق، ل ملجاأ لعباده مّما ق�س���ى، ول حّجة لهم فيما ارت�سى، لم يقدروا على 

عمل ول معالجة مّما اأحدث في اأبدانهم المخلوقة اإّل برّبهم، فمن زعم اأّنه يقوى 

عل���ى عم���ل ل���م يرده اهلل عّز وج���ّل فقد زعم اأّن اإرادته تغل���ب اإرادة اهلل تبارك اهلل رّب 

.
)1(

العالمين«

)1( ال�صدوق، التوحيد، �س138، ب�ب �صف�ت الذات و�صف�ت الأفع�ل،  ح7.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 ي�صرح معنى ال�صف�ت ال�صلبّية.1. 

 ي�صرح معنى ال�صف�ت اخلربّية.2. 

 يبنّي املق�صود من عني اهلل ويد اهلل.3. 

الدرس التاسع

 الصفات اإللهية (3)
الصفات السلبّيُة والصفات الخبرّية
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الصفات السلبّية

تقّدم الكالم عن الق�صم الأول من ال�صف�ت الإلهّية والآن ي�أتي الحديث عن الق�صم 

الث�ني وهو ال�صف�ت ال�صلبّية.

ذَكْرن���� عند ت�صني���ف �صف�ت اهلل تع�لى  اأنَّ ال�صف�ت الإلهّي���ة على َنوعين: �صف�ت 

الجم����ل، و�صف�ت الج���الل، واأّن م� ه���و من �ِصنخ الكم����ل ومقولته ُي�صّم���ى »ال�سفات 

الجمالّي���ة« اأو »الثبوتي���ة«، وم���� ه���و م���ن مقول���ة النق�س و�صنخ���ه ي�صّم���ى »ال�سفات 

الجاللية« اأو »ال�سلبية«.

ف����ت ال�َصلبّية هو تنزيه ذات اهلل �صبح�نه من النق�س، والح�جة  والَهَدف من ال�صّ

والفقر.

ٌه ع���ن ُكّل و�صٍف يحكي  اإّن اهلل تع�ل���ى لكون���ه غنّيً� مو�صوف���ً� ب�لكم�ل المطلق، منزَّ

النق����س، والح�جة والفقر، ولهذا ق�ل علم�ء العقي���دة الم�صلمون )علم�ء الكالم( اإّن 

 ول ج�صم�ني، ول محاًل ِل�ص���يٍء، ول ح�لًّ في �صيء، ذلك لأّن كل هذه 
ٍ
اهلل لي����س بج�صم

الخ�صو�صي����ت مالزمة للنق�س والحتي����ج وم�صتتبعة للفقر والإم���ك�ن، وهي تع�ر�ُس 

كونه غنيً� غنًى مطلقً�، وتن�في كونه واجَب الوجود قطعً� ويقينً�.
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و�صوف نتن�ول م�ص�ألة تنزيه اهلل عن التج�صيم في نقطتين:

1. اإّن اهلل ل يرى بالعين مطلقًا:

هذا ومن ال�صف�ت التي تحكي النق�س كون ال�صيء مرئيً�، ذلك لأن ال�صيء ل يكون 

مرئيً� اإّل بعد تحّقق �صروط �صرورية هي:

 اأ. اأن يكون في مك�ٍن وجهٍة خ��صٍة.

 ب. اأن ل يكون في ظلمة، بل ي�صع عليه النور.

 ج. اأن يكون بينه وبين الرائي ف��صلة معينة وم�ص�فة من��صبة.

ومن الوا�صح اأّن هذه ال�صرائط من اآث�ر الك�ئن الج�صم�ني ومن خ�ص�ئ�س الموجود 

الم����ّدي ل اِلَله ذي الوج���ود الأ�صمى والأعلى من ذلك. هذا م�ص�ف���ً� اإلى اأّن كون اهلل 

مرئيً� ل يخلو من ح�لتين:

الأولى: اإّم� اأن يكوَن كّل وجوِده مرئيً�.

الث�نية: واإّم� اأن يكوَن بع�س وجوِده مرئيً�.

وفي ال�صورة الأولى يكون اهلل المحيط؛ ُمح�طً� ومحدودًا.

وفي ال�صورة الث�نّية يكوُن الحق تع�لى ذا اأجزاء واأبع��س.

وكال الأمرين ل يليق�ن ب�هلل �صبح�نه فهو تع�لى محيٌط غير مح�ط به، مطلق غير 

ب والتبعُّ�س. مقيد، منّزه عن التركُّ

عل���ى اأنَّ م� قلن�ه يرتبط ب�لروؤي���ة الح�ّصّية والب�صرّية، ل الروؤي���ة القلبّية، وال�صهود 

الب�طنّي اّلذي يتحّقق للمرء بف�صل الإيم�ن الك�مل، واليقين ال�ص�دق، ف�إّن هذا الق�صَم 

خ����رٌج عن مح���ّط البحث واإط�ر النق��س. ول ريب في اإم���ك�ن وقوعه بل وقوعه لأولي�ِء 

اهلل، وعب�ده ال�ص�لحين المقربين.

ق�ل ذعلب اليم�ن���ّي وهو من اأ�صح�ب الإم�م علي Q قلت لالإم�مQ: »هل 
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ْعُبُد ما ل اأرى، فقال ذعلب: 
َ
���ك يا اأميَر الموؤمنِين؟ قاَل الإم���ام Q: اأَفاأ راأي���َت ربَّ

وكي���ف ت���راُه ؟ فقال Q: َل تراُه الُعُي���وُن بم�ساهدة الَعياِن َولِك���ْن تدِركُه الُقُلوب 

.
)1(

ِبَحقاِئِق الإيمان«

اإّن الروؤي���ة ب�لب�صر عالوًة عل���ى كوِنه� ممتنعًة عقاًل، مرفو�ص���ًة من ج�نِب القراآن 

الكريم، فقد �صّرَح القراآن الكريم بنِفي اإمك�ن ذلك.

فعندم� َطَلب النبّي مو�صى Q من اهلل )تحت اإلح�ٍح و�صغٍط ِمن قومه( اأن يريه 

.
)2(

نف�َصه رّد عليه �صبح�نه ب�لنفي الموؤكد ق�ئاًل: {ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ}

2. روؤية اهلل في القراآن الكريم:

ل اأحد: اإذا ك�ن���ت روؤيُة اهلل ب�لب�صر والَعين غير ممكنة فلم�ذا ق�ل 
َ
ويمك���ن اأن َي�ص�أ

؟.
)3(

القراآن الكريم: {پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ       }

والج���واب عل���ى ذلك ه���و: اأّن المق�صود من النظ���ر في الآية الكريم���ة، هو انتظ�ر 

الرحمة الإلهّية، لأّن في الآية �ص�هدين على ذلك:

1 � اإن النظ���ر في هذه الآية ُن�ِصَب اإلى الوج���وه وق�ل م� معن�ه: اإّن الوجوه الم�صرورة 

تنظُر اإليه. ولو ك�ن المق�صود هو روؤية اهلل ب�لب�صر لُن�ِصَب النظر اإلى العيون ل 

اإلى الوجوه.

2 � اإن الكالم في هذه ال�صورة عن فريقين: فريق يتمّتع بوجوٍه م�صرورٍة م�صرقٍة وقد 

بّين ثواَبه� بقوله: {ڀ    ٺ ٺ       }.

وفري���ق يت�صم بوجوه َحزينة مكفهّرة وقد بّي���ن جزاءه� وعق�به� بقوله: {ٿ ٹ ٹ  

.
)4(

ٹ ٹ   }

)1(  نهج البالغة، الخطبة 179.
)2(  �صورة الأعراف، الآية 143.

)3( �صورة القي�مة، الآيت�ن 22 و23.
)4( �صورة القي�مة، الآية 25.
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والمق�صود من الفقرة الث�نّية وا�صح وهو اأّن هذا الفريق يعلم ب�أّنه �صي�صيبه عذاٌب 

يفقر الظهر، ويك�صره ولهذا فهو ينتظر مثل هذا العذاب الأليم.

وبقرينة المق�بلة بين هذين الفريقين يمكن معرفة المق�صود من الآية الأولى وهو 

اأنَّ اأ�صح�ب الوجوه الم�صرورة تنتظر رحمة اهلل، فقوله تع�لى: {ڀ    ٺ ٺ       } كن�يٌة عن 

حم���ة الإلهّية، ولهذا الّنوع من التكنية وذكر �ص���يء واإرادة �صيء اآخر كن�يًة  انتظ����ر الرَّ

نظ�ئ���ر في المح�ورات العرفية فيق�ل فالٌن عينه على يد فالن، اأي اأّنه ينتظر اإف�ص�له 

واإنع�مه عليه.

وخال�ص���ة الق���ول؛ اأّنه كم� ينتظ���ر اأ�صح�ُب الوج���وِه الحزينِة عذاب���ً� اإَلهّيً�، ينتظُر 

اأ�صح�ُب الوجوِه الم�صرورِة رحمًة اإَلهيًة ُكّني به� ب�لَنَظر اإليه جريً� على الع�دِة الم�ألوفِة 

ف���ي المح����ورات العرفّي���ة العربّية، وبقرين���ة المق�بل���ة التي هي من قواني���ن البالغة 

وقواعده�.

ه���ذا م�ص�فً� اإلى اأّنه يجب اأن ل ُيكتفى في تف�صير الآي�ت القراآنّية ب�آيٍة واحدٍة بل ل 

ب���ّد من ا�صتعرا�س م� ي�ص�بُهه� من الآي�ت من حي���ُث المو�صوع، والتو�صل اإلى المفهوم 

الحقيق���ي بعد مالحظة مجموعة تلك الآي�ت. وفي م�ص�ألة الُروؤية لو لحظن� كّل الآي�ت 

المتعّلق���ة به� في الق���راآن الكريم، ب�لإ�ص�فِة اإلى الأح�دي���ِث ال�صريفِة في هذا المج�ل 

لّت�صَح عدُم اإمك�ن روؤية اهلل تع�لى في نظر الإ�صالم من دون غمو�ٍس.

َبرّية 
َ

فات الخ الصِّ

ف�ِت الإلهّية )م� ع���دا التكّل���م( ك�َن برّمته ِمن نوع  ُكلُّ م���� ُذك���ر اإلى ُهن� م���ن ال�صّ

ف����ِت الّت���ي يق�صي العقُل ِب�إِثب�ِته���� هلِل اأو َنْفِيه� عنُه. َغي���ر اأنَّ هن�َك مجموعًة من  ال�صّ

دٍر �صوى  نة ولم يكن له� م���ن ُم�ْصَتَنٍد وَم�صْ ف����ت َوَرَدت في اآي�ِت الق���راآِن وفي ال�صُّ ال�صّ

النقِل مثل:
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.
)1(

1 � َيُد اهلل: {ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  }

.
)2(

2ـ  َوْجُه اهلل: {گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ}

.
)3(

3 � َعْيُن اهلل: {حب خب مب     ىب}

.
)4(

4 � ال�ْصتواء َعلى الَعر�س: {ڈ   ژ ژ ڑ}

والعّلة في ت�صمية هذا النوع من ال�صف�ت، ب�ل�صف�ت الخبرية، هو ثبوته� هلل ب�إخب�ر 

الكت�ِب وال�ُصّنة ِبه� فقط.

بيان لحقيقة الصفات الخبرية

للح�ص���ول على التف�صير الواقعّي له���ذا النوع من ال�صف�ت يجب اأي�صً� مالحظة كّل 

الآي����ت المتعّلق���ة بهذا المج����ل. كم� اأّنه يجب اأن نعل���م اأّن الّلغة العربّي���ة �ص�أنه� �ص�أن 

غيره� من الّلغ�ت الأخرى زاخرة ب�لكن�ي�ت وال�صتع�رات والمج�زات، وبم� اأّن القراآن 

ن���زل بلغة الق���وم لذلك ا�صتخدم هذه ال�ص�ليب اأي�صً�.  وفيم���� يلي بي�ن هذه ال�صف�ت 

وتف�صيره� على �صوِء م� مّر:

1. بيان معنى اليد:

 ف���ي الآية الأول���ى ق����ل تع�ل���ى: {ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ} لأّن مب�يعة 

الر�ص���ول بمنزلِة مب�يعِة المر�ِصِل، ثم َيُقول بعد ذلك: {پ پ پ ڀڀ  } وهذا يعني 

اأن ق���درة اهلل اأعلى واأقوى م���ن قدرتهم َول يعني اأّن هلل َيدًا ج�صم�نّية ِح�صّية تكون فوق 

اأي�ديه���م. وي�صه���د على ذلك اأّنُه ق����ل في خت�م الآية وعقيب م���� مّر: {ڀ ڀ ٺ 

. فم���ن نك���ث بيعت���ه 
)5(

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

)1(  �صورة الفتح، الآية 10.
)2(  �صورة البقرة، الآية 115.

)3( �صورة هود، الآية 37.
)4(  �صورة طه، الآية 5.

)5( �صورة الفتح، الآية 10.
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ف���ال ي�صّر اهلل �صيئً� لأّن ق���درة اهلل فوق قدرتهم. اإّن هذا النمط من الكالم والخط�ب 

ال���ذي يت�صم���ن تهديَد الن�كثي���ن لعهدهم والتندي���د بهم، وامت���داح الموفين بعهدهم 

وتب�صيره���م، يدل على اأّن المق�صود من »َيِد اهلل« ه���و القدرُة والح�كمية الإلهّية. على 

اأّن لفظة »الَيد« ُت�صتخَدم اأحي�نً� في جميع الُلغ�ت للكن�ية عن الُقدرِة والُقوِة، وال�ُصلطِة 

والح�كمي���ِة، وم���ن هذا الب�ب قوِلهم: َفْوَق كل يٍد يٌد، اأي ف���وَق ُكّل قوٍة قوٌة اأعلى، وفوق 

كّل قدرٍة قدرٌة اأكبر.

2.  بيان معنى الوجه:

اإّن المق�صوَد من الَوجه الذي ُن�ِصَب اإلى الحّق تع�لى هن� هو ذاته �صبح�نه ل الع�صُو 

الخ�����سُ الموجوُد في ج�صم الإن�ص�ن وم���� ي�ص�ِبُهُه. ف�لقراآُن عندم� يتحّدث عن هالك 

. ثم يخبر عقيَب ذل���ك مب��صرًة عن 
)1(

م���� �صوى اهلل وفن�ئ���ه يق���ول: {ڇ ڇ ڇ ڍ}

بق�ء الذات الإلهّية ودواِمه� واأّنه ل �صبيل للفن�ء اإليه� فيقول: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

، اأي َتبقى ذاته المقد�صة، ول تفنى اأبدًا. 
)2(

ڈ}
م���ن ه���ذا البي�ن يّت�صح بجالٍء معنى الآية المبحوثة هن����، ويتبّين اأّن المق�صوَد هو 

ْين�  اأّن اهلل لي����س في جه���ٍة اأو نقطٍة معّينٍة، بل وجوده محيط بجمي���ع الأ�صي�ء ف�أينم� َولَّ

ْين� وجوَهن� �صطرُه. ث���م اإّن القراآن اأتى لإثب�ت هذه الحقيقة العظيمة  ُوجوَهن����، فقد َولَّ

بو�صفين هلل تع�لى:

وا�صٌع: اأْي اإِّن وجود اهلل ل نه�ية له ول حدود. اأ. 

َعِلْيٌم: اأْي اإّنه ع�رٌف بجميع الأ�صي�ء. ب. 

)1(  �صورة الرحمن، الآية 26.

)2(  �صورة الرحمن، الآية 27.



103

ا
فيم
د
 ا
م
اا
بص
ال
و
ال 
تيم
صص
إ
ال
م 
اا
بص
ال
و 
مم
ا 
اي
ا ل
 ا
م
اا
بص
ال

3. بيان معنى عين اهلل: 

ف���ي الآية الث�لث���ة يذكر القراآُن الكري���م اأّن نوحً� Q ُكّلف م���ن ج�نب اهلِل ب�صنع 

�صفين���ة واإعداده�. وحي���ث اإّن �صنَع تلك ال�صفينة ك�ن في م���ك�ن بعيٍد عن البحر، لذلك 

ا�صته���زاأ قوُم���ه به، و�صخر به الجهل���ة منهم، واآَذوه. ولذا في مثل ه���ذه الظروف ق�ل له 

اهلل تع�ل���ى: ا�صن���ع اأن���َت ال�صفينة ول ُتب�لي، ف�أن���َت تفعل ذلك تح���ت اإ�صرافن�، وهو اأمٌر 

 هو اأن نوحً� 
)1(

ق���د اأوحين� نحن به اإليك. ف�لمق�صود من قول���ه {حب خب مب      }

ْنع ال�صفينة ح�صب اأم���ر اهلل له، ولهذا ف����إّن اهلل �صيحفظه ويَكاَلوؤه  ق����َم بم� ق�م م���ن �صُ

برع�يت���ه، ويحمي���ه، ولن َي�صل اإليه من الم�صتهزئين �ص���يٌء اإذ هو في رع�ية اهلل، ويعمل 

تحت عن�يته.

4. بيان معنى ال�ستواء على العر�س:

اإّن الَعر����سَ في اللغة العربّي���ة بمعنى ال�صرير، ولفظ »ال�ست���واء« اإذا ج�ء مع لفظة 

مراء بعد اأن جل�صوا 
ُ
»على« ك�ن المعنى هو ال�صتقرار وال�صتيالء. وحيث اإّن الملوك والأ

عل���ى من�صة العر�س يعمدون اإل���ى تدبير الأمور، وت�صييره� في بالدهم، لهذا ك�ن هذا 

الن���وُع من التعبي���ر )اأعني: ال�صتواء عل���ى العر�س( كن�ية عن ال�صتي���الء، وال�صي�دة، 

والق���درة على تدبير الأمور، خ��ص���ة اإذا ُن�ِصَب ذلك اإلى اهلل �صبح�نه. هذا م�ص�فً� اإلى 

اأّن الأدّلة الَعقلية والنقلية اأثبتت تنّزه الحق تع�لى عن المك�ن.

ومّم� ي�صهد ب�أّن الهدف من هذا النمط من التع�بير، لي�س هو الجلو�ُس على ال�َصرير 

مور الع�لم اأمران:
ُ
الم�دّي، بل هو كن�ية عن تدبير اأ

اإّن ه���ذه العب�رة ج�ءت في كثير من اآي�ت الكت�ب العزيز م�صبوقًة ب�لحديث عن  اأ. 

خل���ق ال�صم�وات والر�س، لالإ�ص�رة اإلى اأّن ه���ذا ال�صرح العظيم ق�ئم من غير 

اأعمدة مرئّية.

)1( �صورة هود، الآية 37.
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ب. اإن ه���ذه العب�رة ج�ءت ف���ي اآي�ت كثيرة من الكت�ب العزيز ملحوقًة ب�لكالم عن 

تدبير الع�لم.

اإّن ورود هذا التعبير في القراآن الكريم م�صبوقً� ت�رًة ب�لحديث عن الخلق، وملحوقً� 

خرى ب�لحديث عن التدبير يمكن اأن ي�ص�ِعَدن� على فهم المق�صود من ال�صتواء 
ُ
ت����رة اأ

عل���ى العر����س، واأّن القراآن ُيريُد به���ذه العب�رة اأن ُيَفّهَم الب�صري���َة اأنَّ خلق الوجود على 

�صعت���ه، وعظمتِه، لم يوجب خروج هذا الكون العظيم ع���ن نط�ق تدبيره وم�صيئته، بل 

اهلل تع�لى م�ص�فً� اإلى كونه خ�لَق الكون، وموجده، فهو مّدبُره، وم�صّرُف �صوؤونه. وه� 

نحن نخت�ُر من بين الآي�ت العديدة في هذا ال�صعيد اآيًة ج�معًة للح�لَتين )المذكورتين 

�ص�بقً�( تفيد م� ذكرن�ه:

ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 

.
)2(

،
)1(

ڎ ڈ    ڈ    ژ ژ ڑ}

)1(  �صورة يون�س، الآية 3.
)2( يراَجع في هذا ال�صدد الآي�ت: 2،  �صورة الرعد، 4، �صورة ال�صجدة، 54، �صورة الأعراف.
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املفاهيم الرئي�سة

ف����ت ال�َصلبّي���ة ه���و تنزي���ه ذات اهلل �صبح�نه م���ن النق�س،  - الَه���َدف م���ن ال�صّ

والح�جة والفقر.

ٌه عن ُكّل و�صٍف  -  اإّن اهلل - تع�ل���ى- لكونه غنّيً� مو�صوفً� ب�لكم����ل المطلق، منزَّ

يحكي النق�س، والح�جة والفقر.

اإّن كون اهلل مرئيً� ل يخلو من ح�لتين: -

1. اإّم� اأن يكوَن كّل وجوِده مرئيً�، وفي هذه ال�صورة يكون اهلل المحيط؛ ُمح�طً� 

ومحدودًا.

2. واإم� اأن يكوَن بع�س وجوِده مرئيً�، وفي هذه ال�صورة يكوُن الحق - تع�لى- ذا 

اأجزاء واأبع��س.

وكال الأمري���ن ل يليق����ن ب�هلل �صبح�ن���ه فهو تع�لى محيٌط غي���ر مح�ط به، 

مطلق غير مقيد، منّزه عن التركب والتبّع�س.

يجب اأن ل ُيكتفى في تف�صير الآي�ت القراآنّية ب�آيٍة واحدٍة بل ل بّد من ا�صتعرا�س  -

م���� ي�ص�بُهه� م���ن الآي�ت من حيُث المو�صوع، والتو�ص���ل اإلى المفهوم الحقيقي 

بعد مالحظة مجموعة تلك الآي�ت.

اإّن اهلل لي����س في جهٍة اأو نقطٍة معّينٍة، بل وجوده محيط بجميع الأ�صي�ء ف�أينم�  -

ْين� وجوَهن� �صطرُه. ْين� ُوجوَهن�، فقد َولَّ َولَّ

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو الدليل على نفي التج�صيم هلل؟1  

  كيف نفى القراآن الكريم القدرة على روؤية اهلل ؟2  

  م� هو المق�صود من ال�صف�ت الخبرية؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

الولية والتوحيد

ع���ن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دقQ ف���ي قول اهلل عز وجل:{ہ ہ 

 ق�ل: »اإّنا اهلل تبارك وتعالى ل ياأ�سف كاأ�سفنا، ولكّنه خلق اأولياء لنف�سه 
)1(

ھ }
ياأ�َسفون وير�سون، وهم مخلوقون مدّبرون، فجعل ر�ساهم لنف�سه ر�سى و�سخطهم 

لنف�سه �َسَخطاً، وذلك لأّنه جعلهم الدعاة اإليه والأدّلء عليه، فلذلك �ساروا كذلك، 

ولي����س اأّن ذل���ك ي�س���ل اإل���ى اهلل كم���ا ي�سل اإل���ى خلقه، ولك���ن هذا معنى م���ا قال من 

ذل���ك، وق���د ق���ال اأي�ساً: م���ن اأهان ل���ي ولّياً فق���د بارزن���ي بالمحاربة ودعان���ي اإليها. 

 وق���ال اأي�س���اً: {ٱ ٻ  ٻ 
)2(

وق���ال اأي�س���اً: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ }

 وكل ه���ذا و�سبه���ه عل���ى ما ذكرت ل���ك، وهكذا الر�س���ا والغ�سب 
)3(

ٻ ٻ پ}
وغيرهما من الأ�سياء مّما ي�ساكل ذلك ولو كان ي�سل اإلى المكّون الأ�َسف وال�سجر 

وهو الذي اأحدثهما واأن�ساأهما لجاز لقائل اأن يقول: اإّن المكّون َيبيد يوماً ما، لأّنه 

اإذا دخل���ه ال�سج���ر والغ�سب دخله التغيير واإذا دخله التغيير لم يوؤمن عليه الإبادة، 

ن، ول القادر م���ن المقدور، ول  ن من المك���وَّ ول���و كان ذل���ك كذل���ك لم يع���رف الُمكوِّ

الخالق من المخلوق، تعالى اهلل عن هذا القول علّواً كبيراً، هو الخالق لالأ�سياء ل 

.
)4(

لحاجة، فاإذا كان ل لحاجة ا�ستحال الحّد والكيف فيه، فافهم ذلك اإن �ساء اهلل«

)1(   �صورة الزخرف، الآية 55.
)2(   �صورة الن�ص�ء، الآية 80.

)3(   �صورة الفتح، الآية 10.
)4(    ال�صدوق، التوحيد،  �س164، ب�ب معنى ر�ص�ه عزوجل و�صخطه، ح2.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يذكر الأ�صب�ب التي توؤّدي اإىل فعل الظلم.1. 

 ي�صرح اأدّلة اإدراك العقل للح�صن والقبح.2. 

 يبنّي كيف يتجّلى العدل الإلهّي يف التكوين والتقنني.3. 

الدرس العاشر

الَعدُل اإِلَلهيُّ
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مقّدمة

ا طويلين، ويتبّين ذلك  اإّن لم�ص�أل���ة الع���دل الإلهي في الت�ري���خ الإ�صالمّي اأخ���ذًا وردًّ

ة في زمن الإم�مين  م���ن خالل النق��ص�ت التي دارت بي���ن المذاهب الإ�صالمية، وخ��صّ

ال�ص�دقي���نQ، فق���د كثر ال���كالم في زم�نهم� ع���ن الجبر والتفوي����س، واختي�رية 

الإن�ص����ن، وانق�صم الم�صلم���ون حينذاك اإلى فرق متعّددة يمكن ح�صره� في ثالث فرق 

وهي الأ�ص�عرة الذين ق�لوا ب�لجبر الإلهي، والمعتزلة الذين ق�لوا ب�لتفوي�س، والإم�مية 

الذين ق�لوا بدورهم ب�ختي�رّية الإن�ص�ن واأنه ل جبر ول تفوي�س ولكن اأمر بين اأمرين.

وقد اأطلق على كّل من الإم�مّية والمعتزلة و�صف العدلّية ان�صج�ًم� مع قولهم بعدم 

الجبر الإلهي ف���ي مق�بل الأ�ص�عرة الذين بقولهم ب�لجبر ن�صبوا الظلم اإليه تع�لى عن 

ا كبيًرا. ذلك علوًّ

والمالح���ظ اأن م�ص�ألة العدل الإلهي ترتبط بم�ص�ألة الق�ص�ء والقدر وبم�ص�ألة الجبر 

والتفوي����س، فكل ه���ذه الم�ص�ئل تن�صجم فيم���� بينه�، ولذلك �ص���وف نتكلم عن الجبر 

والتفوي�س في الدرو�س الالحقة.
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العدل من الصفات الجمالية

يعتق���ُد الم�صلمون جميعً� بعدل اهلل تع�لى  والَعدُل م���ن ال�صف�ت الإلهّية الجم�لّية. 

 الق���راآن لأّي نوٍع من 
ِ
َوَينطل���ُق اعتق����د الم�صلمي���ن جميًع� بعدل اهلل عّز وج���ّل ِمن نفي

اأن���واِع الُظْلم َعِن اهلِل تع�لى، وَو�صِفه بكونِه »ق�ئمً� ب�لِق�صط« كم� يقول: {ڃ ڃ ڃ ڃ 

. ويق���وُل كذل���ك: 
)2(

. ويق���ول اأي�ص���ً�: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}
)1(

 چ چچ}
.
)3(

{ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  }

اإّن العق���ل م�ص�ف���ً� اإلى الآي�ت المذكورة يحك���م بو�صوح ب�لَعدِل الإَله���ّي لأنَّ الَعْدَل 

، والعقُل يحكُم ب�أّن اهلل تع�لى ُم�صتجمٌع لجميع �صف�ِت  �صفُة كم�ٍل، والظلُم �صفُة نق�سٍ

ٌه عن كّل عيٍب ونق�سٍ في مق�م الذات والفعل. الكم�ِل، منزَّ

هة عن الظلم
ّ
الذات اإللهّية منز

َحِد عوامَل ثالثة:
َ
الظلُم اأ�ص��صً� ن�بٌع من اأ

1 � َجهل الف�عِل بقبح الُظلم.

2 � احتي�ج الف�عِل للُظلم اإلى الظلم مع ِعلمه بقبحه، اأو عجزه عن القي�م ب�لعدل.

3 � ك���ون ف�ع���ِل الُظلم �صفيهً� غيَر حكيم، فهو ل يب�لي ب�إتي�ن الأفع�ِل الظ�ِلمة رغم 

 ب�لعدل.
ِ
علمه بقبحه�، ورغَم قدرتِه على القي�م

وِمن البديهي اأّنه ل �صبيل لأّي واحٍد من هذه الَعوامل اإلى الذات الإلهّية المقّد�صة، 

فه، ولهذا ف�إّن جميع اأفع�لِه  فهو تع�لى منّزٌه ع���ن الَجهل، والَعجز، وعن الحتي�ج وال�صَّ

تت�صم ب�لَعدل والحكمة.

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 40.
)2(  �صورة يون�س، الآية 44.

)3(  �صورة اآل عمران، الآية 18.
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ولق���د اأ�ص����ر ال�صيخ ال�صدوق اإلى هذا اإذ ق����ل: »والدليل على اأّن���ه ل يقع منه عّز 

وج���ّل الظل���م ول يفعل���ُه اأّنه ق���د ثبت اأّنه تب���ارك وتعالى قديم غن���ٌي عالم ل يجهل، 

. كم� اأ�ص�ر اإليه 
)1(

والظلم ل يقع اإّل من جاهل بقبحه اأو محتاج اإلى فعله منتفع به«

المحّق���ق ن�صير الدي���ن الطو�صي بقوله: »وا�ستغناوؤه وعلمه ي���دّلن على انتفاء القبح 

.
)2(

عن اأْفعاِلِه تعالى«

معنى العدل

ونظرًا اإلى هذه الآي�ت اّتفَق الم�صلمون على ثبوت العدل هلل تع�لى والعتق�د بكونه 

ع����دًل، اإّل اأّنه���م اختلفوا في تف�صير العدل الإَلهي واخت����َر كُل فريٍق اإحدى النظرّيتين 

الت�ليتين:

اإّن العق���َل الب�ص���رّي ال�صليَم يدرك بنف�صه ح�صَن الأفع����ل وقبحه�، ويعتبر الفعَل   .1

الَح�َصن عالمًة لكم����ل ف�عله، والفعَل القبيَح عالمًة لنق�ص�ن ف�عله. وحيث اإّن 

اهلل م�صتجمٌع بذاته لجميع �صف�ت الكم�ل، لهذا ف�إّن فعَله ك�مٌل ومحموٌد، وذاته 

المقّد�صة منّزهٌة عن كل فعٍل قبيٍح. هذا ويجُدر التذكيُر بنقطة ه�ّمٍة هن�، وهي 

اأّن العق���َل ل يحكم على اهلل ب�صيٍء، ول يقول: يجب على اهلل اأن يكون ع�دًل، بل 

كُل م���� يفعلُه العقُل هن���� هو اأن يكت�صَف واقعّيَة الفعِل الإَله���ّي، يعني اأّنه ب�لَنَظِر 

ِهِه �صبح�نه عن كّل نق�سٍ وعيٍب، يكت�صف اأّن ِفعَله  اإل���ى كم�ِل اهلِل المطَلِق، وتنزُّ

ه اأي�ص���ً� عن النق�س، فه���و ب�لت�لي �صيع�مل  كذل���ك في غ�ية الكم����ل، واأّنه منزَّ

عب����ده ب�لعدل، ول يظلم اأحدًا منهم اأبدًا. وم���� ذَكَرتُه الآي�ُت القراآنّية في هذا 

المج�ل اإّنم� هو في الحقيقة ت�أكيٌد وت�أييٌد لم� اأدركه الإن�ص�ن من طريق العقل. 

ُطِلَح عليه ف���ي علم الكالم الإ�صالمّي بم�ص�أل���ة الُح�صن والُقبح  وه���ذا هو م� ا�صَ

)1( ال�صدوق، التوحيد،  �س 396 و 397.
)2(  الحلي، ك�صف المراد، تحقيق: ح�صن زادة اآملي، قم- اإيران، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي، 1417ه�، �س470.
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العقلّيي���ن، وُي�صّمى الق�ئلون بهذه النظرية ب�لَعدلّية، ويقف في طليعتهم ال�صيعُة 

الإم�مّيُة الثن� ع�صرية.

خرى وهي اأّن العق���َل الب�صرّي ع�جز عن اإدراك 
ُ
وتق�ب���ل تلك النظرية، نظريٌة اأ  .2

الُح�ص���ن والُقبح في الأفع�ل حتى ف���ي �صورته� الكلّية، وتح�صر الطريق لمعرفة 

الح�ص���ن والقب���ح ف���ي الوحي الإَله���ّي وهذا م� ي�صطل���ح عليه ب�لح�ص���ن والقبح 

 فه���و َح�َصٌن وم� نه���ى عنه فهو قبي���ٌح. وعلى هذا 
ُ
ال�صرعيي���ن، فم���� اأم���َر به اهلل

 ب�إلق�ِء اإن�ص�ن َب���ريء في الن�ر، اأو اإدخ�ل ع��ٍس في الجنة 
ُ
الأ�ص�����س فلو اأَمَر اهلل

ك�ن ذل���ك عيَن الح�صن والع���دل. وقول هذا الفريق ه���و: اإّن و�صف اهلل ب�لعدل 

لي�س اإّل لكون هذا الو�صف ج�ء في القراآن الكريم لي�س اإّل.

إدراك العقل للحسن والقبح

حيث اإّن م�ص�ألة الُح�صن والُقبح العقلّيين ُتَمّثُل الأ�ص��س والق�عدة للكثير من عق�ئد 

ال�صيعة الإم�مية، لذلك ن�صير فيم� ي�أتي اإلى دليَلين من اأدّلته� العديدة:

1. اإّن كلَّ اإن�ص�ن مهم� ك�ن دينه وم�صلكه، واأينم� حّل من بق�ع الأر�س � يدرك بنف�صه 

ُح�صَن الع���دل، وقبح الظلم، وكذلك يدرك ُح�صَن الوف����ِء ب�لعهد، وقبَح نق�صه، 

وح�ص���َن مق�بل���ة »الإح�س���ان بالإح�س���ان« وقب���ح مق�بل���ِة »الإح�س���ان بالإ�ساءة«. 

ودرا�ص���ُة الت�ريخ الب�ص���رّي ت�صهُد بهذه الحقيق���ة وتوؤّكُده�، ولم ُي���َر حتى اليوم 

اإن�ص�ٌن ع�قٌل ينكره� قط.

ن� اأّن العقل عجز تم�مً� عن اإدراك ح�صِن الأفع�ل وقبحه�، واحت�ج الن��س  2. لو َفَر�صْ

ف���ي معرفة ح�صن جميع الأفع�ل وقبحه���� اإلى ال�صرع، لزم من ذلك عدم اإمك�ِن 

اإثب����ت الح�ص���ن والقبح ال�صرعّيين اأي�صً� ذلك لأّنن� ل���و َفر�صن� اأن ال�ص�رع اأخَبَر 

ل اإلى معرفة ُح�صن ذلك الفعِل اأو  عن ُح�صن فعل اأو قبح اآخر ل يمكنن� اأْن نتو�صَّ

قبِحه، بوا�صطة هذا الإخب�ر، م� دمن� نحتمل الكذب في اإخب�ر ال�ص�رع وكالِمِه، 
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اإّل اإذا ثب���ت َقْبل ذلك قبُح الكذب وتنّزِه ال�ص����رع عن هذه ال�صفِة القبيحِة، ول 

.
)1(

يمكن اإثب�ت ذلك اإّل من طريق العقل

ه���ذا م�ص�ف���ً� اإلى اأّن���ه ُي�صتف�د من الآي����ت القراآنّي���ة اأّن العقل الب�ص���رّي ق�دٌر على 

اإدراك ح�صِن بع�س الأفع�ل اأو قبحه�، ولهذا احتكم القراآُن اإلى العقل واللّب، ودع� اإلى 

. وق�ل 
)2(

تحكيم���ه اأكثر من مرة اإذ ق�ل: {ەئ    ەئ وئ        وئ ۇئ ۇئ ۆئ       ۆئ}

.
)3(

اأي�صً�: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}

وهن� ُيطرح �صوؤال ل بّد من الإج�بة عليه وهو اأن اهلل تع�لى ق�ل: {وئ وئ  ۇئ ۇئ 

 عن اأّي فعل ق�َم به 
ُ
ل اهلل

َ
. وال�ُص���وؤال الآن ه���و: اإَذْن ل يمكن اأن ُي�ص����أ

)4(
ۆئ ۆئ}

 - �ً  قبيحً� - افترا�صَ
ُ
ْين اإذا َفَع���َل اهلل والح����ل اأّنه بن�ًء على كوِن الُح�ص���ن والقبح َعْقليَّ

ل وُيق�ل: لم�ذا َفَعَل هذا الِفْعل؟
َ
ُي�ص�أ

ل اهلل عن فعل���ه لأّنه حكي���ٌم، والحكي���م ل ي�صدر منه 
َ
والج���واب ه���و: اإّنم���� ل ُي�ص����أ

القبي���ُح قط، ففعلُه م���الزٌم للحكمة اأبدًا، ولهذا ل َيبقى هن�ك م���� َي�صتدعي الم�ص�ءلة 

وال�صتف�ص�ر.

يات العدل اإللهّي في مجالي التكوين والتقنين
ّ

تجل

اإّن للَع���دل الإَلهي في مج�لت التكوين والت�صريع والج���زاء، مظ�هر مختلفة نبّينه� 

واحدًا بعد اآخر:

الَعدُل التكوينّي: لقد اأعطى اهلل تع�لى لكّل مخلوٍق َخَلَقه، م� هو لئٌق به، ولزٌم   .1

له، ولم َتَغْب عنه الق�بلّي�ُت عند الإف��صة والإيج�د اأبدًا.

)1( وعب����رة المحّق���ق الطو�صي في تجريد العتق����د ت�صير اإلى هذا البره�ن حيث ق����ل: »ولنتف�ئهم� مطلقً� )اأي عقاًل 
و�صرع���ً�( ل���و ثبت���� �صرعً�« اأي ل���و انح�صر اإثب�ت الح�ص���ن والقبح في اإخب�ر ال�ص���رع لنتفى ح�ص���ُن اَلفع�ل وقبُحه� 

ب�لكلية، ولم يثُبت� ل �صرعً� ول عقاًل.

)2(  �صورة القلم، الآيت�ن 35 و 36.
)3(  �صورة الرحمن، الآية 60.
)4(  �صورة الأنبي�ء، الآية 23.
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.
)1(

يقول القراآُن الكريُم في هذا ال�صدد: {ىت يت جث مث ىث يث حج مج}

 الإن�ص�ن اّلذي يمتلُك ق�بلّية الُر�صد والتك�مل، 
ُ
العدُل الت�سريعّي: لقد هدى اهلل  .2

واكت�ص�ب الكم����لت المعنوّية، ب�إر�ص�ل الأنبي�ء، وت�صري���ع القوانين الدينّية له. 

كم���� اأّنه لم ُيكّلف الإن�ص�ن بم� هَو فوق ط�قته، وُو�صعه، كم� يقول: {چ چ چ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
.
)2(

ڈ ژ ژ  }
وحي���ث اإّن الَع���دل والإح�ص�ن واإيت����ء ذي القربى توجب كم����ل الإن�ص�ن وتوجب 

الأفع����ُل الثالث���ة الأخرى )الفح�ص����ء والُمنكر والبغي( �صقوَط���ه، اأمَر �صبح�نه 

ب�لأعم�ل الثالثة الأولى، ونهى عن الأفع�ل الأخيرة.

ويق���ول عن مالئمة التك�لي���ف الإلهّية ل�صتط�عة الإن�ص����ن وقدرته وعدم كونه� 

.
)3(

خ�رجة عن حدود هذه ال�صتط�عة اأي�صً�: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}

الع���دل ف���ي الج���زاء: اإّن اهلل ل ينظر اإلى الموؤمن والك�فر، والمح�صن والم�صيء   .3

من حيث الجزاء نظرًة �صواء قط، بل يج�زي ُكالًّ طبقً� ل�صتحق�قه ووفقً� ِلَعمله 

فيثيُب المح�صَن، ويع�قُب الم�صيء.

وعلى هذا الأ�ص��س ل يع�قُب َمن َلْم تبُلْغُه تك�ليفُه عن طريق الأنبي�ء والر�صل، ولم 

. ويقول اأي�صً�: 
)4(

 تتم عليه الحجُة كم� يقول: {ى ى      ائ ائ ەئ   ەئ}

.
)5(

{ڤ ڤ    ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ}

)1(  �صورة طه، الآية 50.
)2(  �صورة النحل، الآية 90.

)3(  �صورة البقرة، الآية 286.

)4(  �صورة الإ�صراء، الآية 15.
)5(  �صورة الأنبي�ء، الآية 47.
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الهدفّية في خلق اإلنسان

اإّن اهلل خل���ق الإن�ص����ن، وك�ن لخلقه واإيج�ده هدٌف خ��ٌس، وهو ُو�صول الإن�ص�ن اإلى 

الكم�ِل الإن�ص�ني المطلوِب الذي يتحّقق في ظّل ِعب�دِة اهلِل، وط�عتِه.

����أ �صبح�نه تلَك  فً� على مقّدم����ت، َهيَّ ول���و ك�ن و�ص���وُل الإن�ص����ن اإلى اله���دف متوقِّ

المقّدم����ت، و�صّهل َل���ه طريق الُو�صول اإلى الهدف، واإّل ك�ن خل���ُق الإن�ص�ن عبثً� خ�ليً� 

َعِن الَهَدف.

 اأنبي�َءه ور�ُصله وزّودهم ب�لبّين�ت والمع�جز، كم� اأّنه ترغيبً� لعب�ِدِه 
ُ
ِمن هن� بعث اهلل

َن تلَك الِر�ص�لت َوْعَده ووعيده، فب�ّصروا  ف���ي الط�عة، وتحذيرًا َلُهْم عن المع�صَيِة �صمَّ

واأنذروا.

وهذا اّلذي ُقلن�ه هو خال�صة م� ي�صّمى في كالم »العدلّية« ب� » قاعدِة اللُّطف« وهي 

ّنه� هي الأ�ص��س والمنطَلق للكثيِر من 
َ
م���ن ُفروع ق�عدة الُح�صِن والقبِح العقلّيين، كم� اأ

ق�ص�ي� العقيدة وم�ص�ئله�.
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املفاهيم الرئي�سة

يعتقُد الم�صلمون جميعً� بعدل اهلل تع�لى والَعدُل من ال�صف�ت الإلهّية الجم�لّية. -

اإّن العقل م�ص�فً� اإلى الآي�ت المذكورة يحكم بو�صوح ب�لَعدِل الإَلهّي َلنَّ الَعْدَل  -

. �صفُة كم�ٍل، والظلُم �صفُة نق�سٍ

َحِد عوامَل ثالثة: -
َ
الظلُم ن�بٌع من اأ

1. َجهل الف�عِل بقبح الُظلم. 

2. احتي����ج الف�ع���ِل للُظلم اإل���ى الظلم مع ِعلم���ه بقبحه، اأو عج���زه عن القي�م 

ب�لعدل.

3. ك���ون ف�عِل الُظلم �صفيه���ً� غيَر حكيم، فهو ل يب�لي ب�إتي����ن الأفع�ِل الظ�ِلمة 

 ب�لعدل.
ِ
رغم علمه بقبحه�، ورغَم قدرتِه على القي�م

 وِم���ن البديه���ي اأّن���ه ل �صبي���ل لأّي واحٍد من ه���ذه الَعوامل اإلى ال���ذات الإلهّية  -

المقّد�صة، فهو تع�لى منّزٌه عن الَجهل، والَعجز، وعن الحتي�ج وال�َصفه.

اختل���ف الم�صلمون في تف�صير الع���دل الإَلهي فمنهم من ق����ل بنظرّية الح�صن  -

والقبح العقليين ومنهم من ق�ل ب�لح�صن والقبح ال�صرعيين. 

اإّن اهلل خل���ق الإن�ص�ن، وك�ن لخلقه واإيج�ده هدٌف خ��ٌس، وهو ُو�صول الإن�ص�ن  -

اإلى الكم�ِل الإن�ص�ني المطلوِب الذي يتحّقق في ظّل ِعب�دِة اهلِل وط�عتِه.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� معنى العدل؟ بّين ذلك.1  

  م� هو الدليل الذي يطرح على كون الح�صن والقبح عقليّين؟2  

  اذكر بع�س المظ�هر التي تتجّلى فيه� عدالة اهلل �صبح�نه وتع�لى.3  
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الحكمة في اأفعال اهلل

 :L عن ج�بر بن يزيد الُجْعفي، ق�ل: »قلت لأبي جعفر محّمد بن علّي الباقر

ي���ا اب���ن ر�سول اهلل اإّنا نرى من الأطفال من يولد مّيتاً، ومنهم من ي�سُقط غير تاّم، 

ومنه���م م���ن يول���د اأعمى اأو اأخر����س اأو اأ�سّم، ومنهم من يموت م���ن �ساعته اإذا �سقط 

ر حّتى ي�سير �سيخاً،  عل���ى الأر����س، ومنهم من يبقى اإلى الحتالم، ومنه���م من يعمَّ

فكيف ذلك وما وجهه؟ فقالQ: اإّن اهلل تبارك وتعالى اأولى بما يدّبره من اأمر 

خلقه منهم، وهو الخالق والمالك لهم، فمن منعه التعمير فاإّنما منعه ما لي�س له، 

ل بما اأعط���اه وعادل فيما منع،  وم���ن عّم���ره فاإّنم���ا اأعطاه ما لي�س ل���ه، فهو المتف�سّ

ول ي�س���األ عّم���ا يفعل وهم ي�ساألون، قال جابر: فقلت له: يا ابن ر�سول اهلل وكيف ل 

ي�ساأل عّما يفعل؟ قال: لأّنه ل يفعل اإّل ما كان حكمة و�سواباً؛ وهو المتكّبر الجّبار 

والواحد القّهار فمن وجد في نف�سه حرجاً في �سيء مّما ق�سى اهلل فقد كفر، ومن 

.
)1(

اأنكر �سيئاً من اأفعاله جحد«

)1(    ال�صدوق، التوحيد،  م�صدر �ص�بق، �س386، ح13.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي معنى الق�ص�ء والقدر لغة.1. 

 ي�صرح املعنى ال�صطالحي للق�ص�ء والقدر.2. 

 يذكر من�ذج من الكت�ب وال�صنة تتحّدث عن الق�ص�ء والقدر.3. 

القضاء والَقَدر (1)

الدرس الحادي عشر
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القدر والقضاء لغة

1.  لغة:

الق���در: ق�ل اب���ن ف�ر�س: »القدر بفتح ال���دال و�سكونه ح���ّد كل �سيء ومقداره  اأ. 

 اأي قدر بمقدار 
)1(

وقيمت���ه وثمن���ه، ومنه قوله تعال���ى: {چ چ ڇ ڇ}

.
)2(

قليل«

وق����ل الراغ���ب: »الق���در والتقدير تبي���ن كمية ال�س���يء، يقال قدرت���ه وقّدرته 

وق���ّدره بالت�سدي���د: اأعط���اه الق���درة فتقدير الأ�سي���اء على وجهي���ن: اأحدهما  

باإعطاء القدرة، والثاني )وهو ما يهمنا( باأن يجعلها على مقدار مخ�سو�س 

.
)3(

ووجه مخ�سو�س  ح�سب ما اقت�ست الحكمة«

ب. الق�س���اء: )ق�ص���ى( الق����ف وال�ص�د والح���رف المعتل اأ�صل �صحي���ح يدل على 

اإح���ك�م اأمر واإتق�ن���ه واإنف�ذه لجهته ق����ل اهلل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

 اأي اأحك���م خلقهن. والق�ص�ء الحك���م. ق�ل اهلل �صبح�نه في ذكر من 
)4(

ٻ}

)1(  �صورة الطالق، الآية 7.
)2(    ابن ف�ر�س، معجم مق�يي�س اللغة، تحقيق: عبد ال�صالم محمد ه�رون، مكتبة الإعالم الإ�صالمي، 1404ه�، ج5، �س36.
)3(   الراغب الأ�صفه�ني، مفردات غريب القراآن، تحقيق نديم مرع�صلي، ط دار الكت�ب العربي،  م�دة»قدر«، �س409.

)4(  �صورة ف�صلت، الآية: 12.
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 اأي اأ�صنع واحك���م. ولذلك �ُصمي الق��صي ق��صيً� 
)1(

ق����ل: {ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ}

.
)2(

لأنه يحكم الأحك�م وينفذه�

2. ا�سطالًحا:

َح معنى اْلَقدر والق�ص�ء من حيث اللُّغة، َنْعَمُد اإلى بي�ن معن�هم� ح�صب  بعد اأن اتَّ�صَ

الم�صطَلح الديني:

الَق���َدر: اإنَّ ِلُوج���ود كّل مخل���وٍق م���ن المخلوق����ت بحكم كونه م���ن الموجودات  اأ. 

ً�. فلوجود  الممكن���ة )اأي مو�صوفً� ب�صفة الإمك�ن( َحّدًا معينً�، ومق���دارًا خ��صّ

»الجم���اد« مثاًل حّد خ��س، ومقدار معّين، ولوجود »النبات« و»الحيوان« مقدار 

وَحّد اآخر.

ر ل���كّل �صيء هو بدوره مخلوق هلل تع�ل���ى، لذا ف�إّن من  وحي���ث اإّن الوجود المقدَّ

الطبيعي اأن يكوَن التقديُر والتحديُد نف�صه تقديرًا اإَلهيً�.

كم� اأّن هذا التقديَر من جهة كونه ِفعَل اهلل ي�صّمى »التقدير الِفعلي« ومن جهة 

كون اهلل يعلم به قبل َخْلقه ُي�صّمى »التقدير الِعلمّي«. وفي الحقيقة اإن العتق�د 

ب�لَقَدر، اعتق�ٌد بخ�لقية اهلل بلح�ظ خ�صو�صي�ت الأ�صي�ء.

وحي���ث اإّن هذا التقدير الفعلّي ُم�صتن���ٌد اإلى علم اهلل الأزلّي، لهذا ف�إنَّ العتق�د 

 اهلل الأزلي.
ِ
ب�لَقَدر الِعلمّي يكون في حقيقته اعتق�دًا بعلم

الق�س���اء: اإّن »الق�س���اء« كم� اأ�صلفن� يعني الَحتَم والَج���زَم بوجود ال�صيء، ومن  ب. 

الُم�صلَّ���م اأّن حتمي���ة وجود اأّي �صيء وتحّققه على اأ�ص�����س العلّية والمعلولية رهن 

تحّق���ق عّلت���ه الت�ّمة، وحي���ث اإّن �صل�صلة العل���ل والمعل���ولت )وب�لأحرى النظ�م 

الِعّل���ي( تنتهي اإل���ى اهلل تع�لى، لهذا ف����إّن حتمية تحّقق اأّي �ص���يٍء ي�صتند - في 

)1(   �صورة طه، الآية: 72.
)2(   ابن ف�ر�س، معجم مق�يي�س اللغة، ج5، �س99.
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 الفعل 
ِ
الحقيقة - اإلى قدرِة اهلل وم�صيئته �صبح�نه. وهذا هو ق�ص�ُء اهلل في مق�م

والَخلق. وعلُم اهلِل الأَزلّي في مج�ل هذه الحتمّية يكون ق�ص�َء اهلل الذاتّي.

مّم���� تق���ّدم يتبّين معن� اأن القدر متق���ّدم على الق�ص�ء، ف�إّن الق�ص����ء هو نتيجة م� 

قّدر، ولكن درج بين العلم�ء اأن يذكروا الق�ص�ء قبل القدر ل�صهولة التلفظ به� ل اأكثر.

كلُّ م���� �َصَلف يرتبط بق�ص�ِء اهلل وَقَدره التكوينيي���ن، فعلّيً� ك�ن اأم ذاتيً�، وقد يكوُن 

»الق�ساء والقدر« مرتبطين بع�لم الت�صريع ومج�له، بمعنى اأّن اأ�صَل الت�صريع، والتكليف 

الإَله���ّي يكون ق�ص�َء اهلل، وكذا تكون كيفيت���ه وخ�صو�صّيته ك�لوجوب، والحرمة، وغير 

ذلك تقديرًا ت�صريعيً� هلل تع�لى.

وعلي���ه يكون معنى الق�ص�ء والقدر الت�صريعي؛ الأوامر والنواهي الإلهية الواردة في 

الكت����ب وال�صّنة. وقد ذّكر الإم�م اأمي���ر الموؤمنين عليُّ بن اأبي ط�لبQ في جواب 

ل ع���ن حقيقة الق�ص�ء به���ذه المرحلة من »الق�س���اء والق���در« اإذ ق�ل: »الأمُر 
َ
م���ن �َص�أ

َية،  َي���ِة، والَتْمِكيُن ِم���ن ِفْع���ِل اْلَح�َسَنِة، وت���رُك الَمْع�سِ ْه���ُي َع���ِن المع�سِ بالطاَع���ة، والنَّ

والمُعوَن���ُة عل���ى الُقْربِة اإَلْي���ه، والِخْذلُن ِلَمْن ع�س���اُه، والَوْعُد والَوِعْي���ُد، والَتْرِغْيب 

.
)1(

والَتْرِهْيُب ُكلُّ ذلَك ق�ساُء اهلل في اأفعالنا وَقَدُرُه لأعمالنا«

ه���ذا ولعّل اقت�ص�ر الإم�م اأمير الموؤمنينQ - ف���ي الإج�بِة على �صوؤال ال�ص�ئل 

 »الق�ساء والَق���َدر« الت�صريعيين، ك�ن رع�يًة لح�ل ال�ص�ئل، اأو الح��صرين 
ِ
- عل���ى �صرح

في ذلك المجل�س، لأّنه ك�ن ُي�صتنبُط ِمَن الق�ص�ء والقدر التكوينيين و�صمولهم� لأفع�ل 

الإن�ص�ن في ذلك اليوم الَجْبُر و�صلُب الختي�ر.

���ُه َفاإِنَّ  وله���ذا خت���م الإم�مQ كالمه المذك���ور بقوله: »اأّما غي���ر ذلك فال َتُظنَّ

. والمق�صود هو اأنَّ قيمَة الأعم�ل تنُبُع من كوِن الإن�ص�ن 
)2(

الّظنَّ َلُه ُمْحِبٌط ِلالأعمال«

)1(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج5، �س84، ح20.
)2(  م.ن.
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ُة قيمٍة.  مخت�رًا ي�أتي ب�أفع�له ب�ختي�ٍر واإرادٍة منه، ومع َفر�ِس الَجْبِر ل تبقى لالأفع�ِل اأيَّ

والح��ص���ُل اأّن »الَق�ساء والقدر« َق���د يكون�ن في مج�ل التكوين، وقد يكون�ن في مج�ل 

الت�صريع.

ة
ّ
القضاء والقدر في الكتاب والسن

نة،  الق�ص����ُء والقدُر من العق�ئ���د الإ�صالمية الم�صلَّمة اّلتي َوَرَدت ف���ي الكت�ب وال�صُّ

َدْته� الأدّلة والبراهيُن العقلّيُة الق�طعُة. واأيَّ

1. الآيات القراآنّية:

ُث عن »الق�ساء والقدر« كثيرة جدًا ونحن ن�أتي بنم�ذج منه�  اإّن الآي����ت التي َتَتحدَّ

هن�:

.
)1(

يقول القراآن حول القدر: {حت خت            مت ىت يت       }

.
)2(

ويقول اأي�صً�: {چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ     ڎ}

.
)3(

ويقول تع�لى: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}

.
)4(

كم� يقول حول الق�ص�ء: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}

.
)5(

ويقول اأي�صً�: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ}

2.  الروايات:

هن����ك العدي���د من الرواي����ت الواردة ع���ن المع�صومين R ف���ي م�ص�ألة القدر 

والق�ص����ء، منه� م���� يحكي عنه� م���ن الن�حي���ة العق�ئدّية، ومنه� م� يحك���ي عنه� من 

)1(   �صورة القمر، الآية49.
)2(   �صورة الحجر، الية 21.
)3(   �صورة الطالق، الآية 3.

)4(   �صورة البقرة، الآية 117.
)5(   �صورة الأنع�م، الآية2.
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الن�حية العب�دّية، وهذا طبًع� يرجع لالرتب�ط والن�صج�م بين الإيم�ن ب�لق�ص�ء والقدر 

عند الإن�ص�ن وبين عمله.

وف���ي تف�صير الق�ص�ء والق���در يقول الإم�م الّر�ص���� Q: »الَقَدُر ه���ي الَهْنَد�َسة، 

.
)1(

ُع الُحدود من البقاء والَفناء. والق�ساء هو الإبراُم، واإقامة الَعْين« َوَو�سْ

عن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Q ق�ل: »كان اأمير الموؤمنين Q يقول: 

ل يج���د عب���د طعم الإيمان حتى يعلم اأن ما اأ�سابه ل���م يكن ليخطئه واأن ما اأخطاأه 

.
)2(

لم يكن لي�سيبه واأن ال�سار النافع هو اهلل عز وجل« 

� اأّنه ق�ل لأحد اأ�صح�به:»اأو تدري ما »قدر؟، قال: ل. قال: هو  وعن���ه Q اأي�صً

الهند�سة من الطول والعر�س والبقاء، ثّم قال: اإن اهلل اإذا �ساء �سيًئا اأراده، واإذا اأراده 

.
)3(

قّدره، واإذا قّدره ق�ساه، واإذا ق�ساه اأم�ساه«

وعن���هQ اأّنه ق����ل: »اإن الق�ساء والق���در خلقان من خل���ق اهلل، واهلل يزيد في 

.
)4(

الخلق ما ي�ساء«

عن الأ�صبغ بن نب�تة، ق�ل: اإّن اأمير الموؤمنينQ عدل من عند ح�ئط م�ئل اإلى 

ح�ئ���ط اآخر، فقيل له: ي� اأمير الموؤمنين اأتفّر م���ن ق�ص�ء اهلل؟ فق�ل: »اأفّر من ق�ساء 

.
)5(

اهلل اإلى قدر اهلل عّز وجّل«

لق���د تبّي���ن اأّن لعم���ل الإن�ص�ن دخ�ل���ة في القدر، ويمك���ن لالإن�ص����ن اأن يت�صّرف به 

حينئ���ٍذ، وه���ذا - طبًع�- يرجع لحّرية الختي�ر التي اأوله���� اهلل اإليه، اأّم� الق�ص�ء فهو 

م���� حكم به اهلل عّز وجّل ويكون مت�أخًرا ع���ن القدر رتبة، ويبتني عليه، وبعب�رة اأخرى 

)1(  الكليني، الك�في، ج 1، �س 158.
)2(   م.ن، الك�في، ج2، �س58، ح7.

)3(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج5، �س122، ح69.
)4(   ال�صدوق، التوحيد، �س354، ب�ب الق�ص�ء والقدر..، ح1.

)5(   م.ن، �س 369، بي�نه في حديث ال�صقي من �صقي، ح 8.
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ح�ص���ب القدر يكون الق�ص����ء، وذلك كّله يرجع بنه�يته اإل���ى اإذن اهلل �صبح�نه وتع�لى، 

ولذلك ين�صب اإليه. 

َوب�لَنَظ���ر اإلى هذه الآي�ت والّرواي�ت العديدة في ه���ذا ال�صعيد ل ُيمكُن لم�صلم اأن 

يل هذه الم�ص�ألة ومعرفُة جزئي�ِته�. ُينكر »الق�ساَء والقدَر« واإْن َلم يجب الإلم�ُم بتف��صِ

ُل���ح الَخو����سُ في ه���ذه الم�ص�ئل الدقيق���ة لمن لم يمتل���ك الق�بلية  واأ�ص��ص���ً� ل َي�صْ

الذهنّية والفكرية الالزمة لمثل هذه الحق�ئق الدقيقة، اإذ ط�لم� يمكن اأن يتوّرط مثل 

هذا في �صكٍّ اأو ترّدد في عقيدته، ويقَع في ال�صالل في نه�ية المط�ف.

ولهذا ق�ل الإم�م علي Q مخ�طبً� هذا الفريق من الن��س:

.
)1(

»َطريٌق ُمْظلٌم َفال َت�ْسلكوُه، وَبحٌر َعميق َفال َتِلُجوُه، و�ِسرُّ اهلل فال َتتَكلَّفوه«

نعم تحذير الإم�م Q هذا ُمَوّجه اإلى َمن ل يمكنه فهُم هذه المع�رف الدقيقة، 

وه�صمه� وا�صتيع�به�، بل ورّبم� ُيوؤّدي به الُدخول فيه� اإلى ال�صالل والنحراف.

خرى - اإلى 
ُ
وي�صه���د بهذا المو�ص���وع اأّنه Q ط�َلم� َعَمد- في م���وارد وموا�صع اأ

.
)2(

�صرح وَبي�ن م�ص�ألة الق�ص�ء والقدر

)1(  نهج البالغة، الكلم�ت الق�ص�ر، 287.
)2(  الكليني، الك�في، ج 1، �س 158.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن �صل�صل���ة العلل والمعلولت تنتهي اإل���ى اهلل تع�لى، لهذا ف�إّن حتمية تحّقق اأّي  -

 
ِ
�ص���يٍء ي�صتند اإلى ق���درِة اهلل وم�صيئته �صبح�نه، وهذا ه���و ق�ص�ُء اهلل في مق�م

الفعل والَخلق.

نة. - الق�ص�ُء والقدُر من العق�ئد الإ�صالمّية الم�صلَّمة اّلتي َوَرَدت في الكت�ب وال�صُّ

ر ل���كّل �صيء ه���و بدوره مخل���وق هلل- تع�لى-، ل���ذا ف�إّن من  - اإّن الوج���ود المق���دَّ

الطبيعّي اأن يكوَن التقديُر والتحديُد نف�صه تقديرًا اإَلهيً�.

التقدي���ر من جهة كونه ِفعَل اهلل ي�صّمى »التقدي���ر الِفعلّي« ومن جهة كون اهلل  -

يعلم به قبل َخْلقه ُي�صّمى »التقدير الِعلمّي«.

ب�لَنَظ���ر اإلى الآي����ت والرواي����ت العديدة ل ُيمك���ُن لم�صلم اأن ُينك���ر »الق�ساَء  -

يل هذه الم�ص�ألة ومعرفُة جزئي�ِته�. والقدَر« واإْن َلم يجب الإلم�ُم بتف��صِ

اإّن اأ�ص���َل الت�صري���ع، والتكلي���ف الإَله���ّي يكون ق�ص����َء اهلل، وكذا تك���ون كيفيته  -

وخ�صو�صّيته ك�لوجوب، والحرمة، وغير ذلك تقديرًا ت�صريعيً� هلل تع�لى.

ُل���ح الَخو�ُس في هذه الم�ص�ئل الدقيقة لمن ل���م يمتلك الق�بلية الذهنّية  - ل َي�صْ

والفكرّية الالزمة.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو المعنى ال�صطالحي للق�ص�ء والقدر ؟1  

  م� الذي يتقّدم رتبة الق�ص�ء اأم القدر؟ ولم�ذا؟2  

  اذكر اآيتين من الآي�ت التي تحكي عن الق�ص�ء والقدر.3  
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لــلــمــطــالــعــة

�شّر اهلل

روي اأّن���ه ج�ء رجل اإل���ى اأمير الموؤمنينQ فق�ل: ي� اأمي���ر الموؤمنين اأخبرني عن 

الَقَدر، ق�لQ: بحر عميق فال تلجه، ق�ل: ي� اأمير الموؤمنين اأخبرني عن القدر، ق�ل

 :Qطريق مظلم فال ت�صلكه، ق�ل: ي� اأمير الموؤمنين اأخبرني عن القدر، ق�ل :Q

 ق����ل: ي� اأمير الموؤمنين اأخبرني عن الق���در، فق�ل اأمير الموؤمنين
)1(

�ص���ّر اهلل فال تكّلفه

Q: اأّم���� اإذا اأبيت ف�إّني �ص�ئلك، اأخبرني اأك�نت رحم���ة اهلل للعب�د قبل اأعم�ل العب�د 

اأم ك�ن���ت العب�د قبل رحم���ة اهلل؟! ق�ل: فق�ل له الرجل: بل ك�ن���ت رحمة اهلل للعب�د قبل 

اأعم����ل العب�د، فق�ل اأمي���ر الموؤمنينQ: قوموا ف�صّلموا على اأخيك���م فقد اأ�صلم وقد 

ك�ن ك�ف���رًا، ق����ل: وانطلق الرجل غير بعيد، ثّم ان�صرف اإليه فق�ل له: ي� اأمير الموؤمنين 

اأب�لم�صّية الأولى نقوم ونقعد ونقب�س ونب�صط؟ فق�ل له اأمير الموؤمنينQ: واإّنك لَبْعُد 

 اأم� اإّني �ص�ئلك عن ثالث ل يجعل اهلل لك في �صيء منه� مخرجً�: اأخبرني 
)2(

في الم�صّية

اأخل���ق اهلل العب�د كم� �ص�ء اأو كم� �ص����وؤوا؟ فق�ل: كم� �ص�ء، ق�لQ: فخلق اهلل العب�د 

لم���� �ص����ء اأو لم� �ص�وؤوا؟ فق�ل: لم� �ص�ء، ق�لQ: ي�أتونه ي���وم القي�مة كم� �ص�ء اأو كم� 

.
)4(

 
)3(

�ص�وؤوا؟ ق�ل: ي�أتونه كم� �ص�ء. ق�لQ: قم فلي�س اإليك من الم�صّية �صيء

)1(  في البح�ر ب�ب الق�ص�ء والقدر: »فال تتكلفه«.
)2(  وفي ن�صخ اأخرى: »واإنك لبعيد في الم�صيئة«.

)3(   اإّن ال�ص�ئل توّهم اأّن اأعم�ل العب�د لو ك�نت واقعة بقدر اهلل تع�لى لزم الظلم اإذا عّذبوا عليه� اإذ ل محي�س لهم عن القدر، 

كم���� اأّن ه���ذا التوّهم األج�أ المفّو�صة اإلى التفوي�س ونفي القدر ف�أج�بQ اأّن اأعم�ل العب�د م�صبوقة برحمته، مرتبطة 

به�، مقّدرة به� ك�ص�ئر الأ�صي�ء، ف�إّن رحمته و�صعت كّل �صيء، ف�إن ك�نت مقّدرة به� فال معنى لأّن يكون في التقدير ظلم، 

ف�لجواب يرجع اإلى نفي المالزمة ب�إثب�ت �صّد الظلم في القدر، وحيث اإّنهQ نفى التفوي�س واأثبت القدر توّهم الجبر 

فرج���ع وق����ل: »اأب� لم�صيئة الأولى - اإل���خ« اإذ اإثب�ت القدر في الأعم�ل ي�صتلزم كونه� بم�صيئته، وهذا من عجيب اأمر هذا 

المبحث اإذ نفي اأحد الطرفين يجّر اإلى الطرف الآخر والقرار في الو�صط يحت�ج اإلى قريحة لطيفة وفكرة دقيقة، ف�أثبت

Q للعبد م�صيئة وهلل تع�لى الم�صيئة اإّل اأّنه� متقّدمة ح�كمة عليه� موؤّثرة فيه�. وقوله:»فلي�س اإليك من الم�صيئة �صيء« 

اأي لي����س �ص���يء من م�صيئتك مفّو�س اإليك من دون ت�أثير م�صيئته، وه���ذا هو الأمر بين اأمرين، وفي ن�صخة اآخرى »فلي�س 

اإليك في الم�صيئة �صيء« وفي ن�صخة اأخرى »فلي�س لك من الم�صيئة �صيء« وفي ن�صخة اأخرى»لي�س لك في الم�صيئة �صيء«.

)4(  ال�صدوق، التوحيد، �س353، ح12.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي كيف ل يتن�فى الق�ص�ء والقدر مع الختي�ر.1. 
  ي�صرح م�ص�ألة » ل جرب ول تفوي�س ولكن اأمر بني اأمرين«.2. 
  يبنّي عدم التن�يف بني علم اهلل الأزيل وحرّية الإن�ص�ن.3. 

القضاء والقدر (2) 

الدرس الثاني عشر





131

و 
مم
ر 
د
د
ال
و
 َ
صا
ر
د
ال

���� اإلى الحديث ع���ن اختي�رية الإن�ص�ن  الحدي���ث عن الق�ص����ء والقدر يجّرن� تلق�ئيًّ

وحّرّيت���ه، وذل���ك لالرتب�ط الوثيق بينهم����، و�صوف نتن�ول ه���ذه الم�ص�ألة �صمن نق�ط 

اأربع:

ال تنافي بين القضاء والقدر واالختيار

اإّن »الَق�ص����ء والَقَدر« في مج�ل اأفع�ل الإن�ص����ن ل ين�في�ن اختي�ره، وم� يو�صف به 

ة وهو  من حّرية الإرادة قط، لأنَّ التقديَر الإَلهيَّ في مج�ل الإن�ص�ن هو ف�علّيُتُه الخ��صّ

كونه ف�عاًل مخت�رًا مريدًا، واأن يكون فعُلُه وترُكُه لأّي َعَمٍل تحت اختي�ره وب�إرادته.

قُه القطعيُّ بعد اختي�ر  ُتُه وتحقُّ اإّن الق�ص����ء الإَلهي في مج�ل فعِل الإن�ص�ن هو حتميَّ

خرى؛ اإّن خْلَقَة الإن�ص�ن مجبولٌة على الختي�ر، ومزيجٌة 
ُ
الإن�ص����ن له ب�إرادته. وبعب�رٍة اأ

بحّري���ة الإرادة ومقّدرة بذلك، واإّن الق�ص�َء الإَلهيَّ لي�س اإّل هذا، وهو اأنَّ الإن�ص�ن متى 

م� اأْوَجَد اأ�صب�ب وقوِع ِفْعٍل ّم� تمَّ التنفيذ الإَلهّي من هذا الطريق.

ر  اإّن بع�س الأ�صخ��س َيعَتبر اأن الع�صي�ن، ظ�هرة ن��صئة من التقدير الإَلهّي، ويت�صوَّ

اأّن الع��ص���ي ل يق���در على اختي�ر طريق اآخ���ر غير م� ي�صلكُه، في حي���ن َيرُف�ُس العقُل 

والوح���ُي هذا الت�صّوَر لأّن العق���َل يق�صي ب�أنَّ الإن�ص�ن هو اّلذي يخت����ر بنف�ِصِه م�صيَره 

 يْق���ِدر اْن يكون اإن�ص�نً� 
ِ
وه���و كذل���ك في نظر ال�صرع اأي�ص���ً�، اأي اإّنه َح�ْصب نظ���ِر الَوْحي

.
)1(

�ص�ِكرًا �ص�لحً�، اأو ك�فرًا ط�ِلحً�. {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ           }

)1(  �صورة الإن�ص�ن، الآية 3.
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وفي ع�صر الّر�ص�لة ك�ن ثّمت فريق من الوثنّيين يت�صّورون اأّن �صالَلهم ن��صٌئ من 

 اأن نَكون م�صركين لم� كن� م�صركين.
ُ
الَم�صيئة الإلهّية. وك�نوا يقولون: َلْو َلْم ُيِرِد اهلل

اإّن القراآن الكريم يروي منِطَقهم وت�صوَُّرهم هذا بقوله: {ٺ ٺ ٺ          ٿ ٿ 

. ث���م يق���ول في معر����س الرّد عليهم: 
)1(

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ  }

.
)2(

{ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ  }

وف���ي الخت�م ُنَذّكر ب����أّن �ُصَنَن اهلل الكلّية ف���ي ع�لم الخلق والتي ت���وؤّدي اإلى �صع�دِة 

خرى، هي م���ن مظ�هر »الق�ص�ء والَقَدر« 
ُ
الإن�ص����ن ت�رًة، واإل���ى �صق�ئه وُخ�صرانِه ت�رة اأ

موٍر 
ُ
الإَلهّيي���ن، واأّن الب�صر هو اّلذي يخت�ر اأحد هذي���ن بنف�صه. وقد مّرت الإ�ص�َرُة اإلى اأ

ف���ي هذا المج�ل ف���ي الأبح�ث ال�ص�بقة المتعّلقة ب�لإن�ص����ن وموِقِعِه في نظرِة الإ�صالم 

اإلى الحي�ة.

مة
ّ

االختيار حقيقة مسل

اإّن اختي����ر الإن�ص�ن، وحرّية اإرادته، حقيقة م�صّلم���ٌة ووا�صحٌة، وفي مقدور كّل اأَحٍد 

اأن ُيدرَكه، ويقف عليه من ُطُرٍق مختِلفٍة ن�صير اإليه� فيم� ي�أتي:

اإّن وج���دان ُكّل �صخ����س ي�صَه���د ب�أّن���ه ق����دٌر � في قرارات���ه � على اأن يخت����َر اأحَد   .1

الطرفي���ن: الفعَل اأو الترَك، ولو اأّن اأح���دًا ترّدد في هذا الإدراك البديهي وجب 

اأن ل يقبل اأيَّة حقيقٍة بديهيٍة اأي�صً�.

اإنَّ الم���دَح والقدَح لالأ�صخ��س المختلفين ف���ي كّل المجتمع�ت الب�صرية الدينّية   .2

ن الم�دَح اأو الق�دَح اعتبر المم���دوح، اأو المقدوَح 
َ
وغي���ر الدينّية، عالمٌة عل���ى اأ

رًا. فيه، مخت�رًا في فعلِه، واإّل َلم� ك�َن المدُح والقدح منطقيً�، ول ُمبرَّ

)1(  �صورة الأنع�م، الآية 148.

)2(  �صورة الأنع�م، الآية 148.
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اإذا َتج�َهلن���� اختي�َر الإن�ص�ن وحّرية اإرادته، ك�ن الت�صريُع اأْمرًا َلغوًا وغيَر مفيد   .3

اأي�ص���ً�، لأّن الإن�ص����ن اإذا ك�ن م�صطرًا على �صلوك دون اختي�ره، بحيث ل يمكنه 

تج����وزه، والخ���روَج عنه، لم يك���ن لالأمِر والنه���ي والَوعد والوعي���د، ول الثواب 

والعق�ب اأيُّ َمعنى.

َنح���ُن ن���رى طواَل الت�ري���خ الب�ص���ري اأ�صخ��صً� اأقَدم���وا على اإ�ص���الح الفرِد، اأو   .4

ُلوا على نت�ئجه� وثم�ره�. المجتمع الب�صري وبَذلوا جهودًا في هذا ال�صبيل َفَح�صَ

اإّن ِمَن الَبِديهي اأّن تحّقق هذه النت�ئج ل يتن��صب مع كون الإن�ص�ن مجبورًا، لأّنه 

مع ه���ذا الَفر�س تكوُن كلُّ تل���ك الجهود لغيًة وغيَر منتج���ة. اإنَّ هذه ال�صواهَد 

 الختي����ر، وحري���ة الإرادة، وتجعله حقيق���ة ل تقبل ال�صك 
َ
الأربع���َة توؤّك���ُد مبداأ

والترديد.

عل���ى اأّنن� يج���ب اأن ل ن�صتنتج من مبداأ حري���ة الإن�ص�ن وكونه مخت����رًا اأن الإن�ص�ن 

متروٌك لح�لِه، واأن اإرادته مطلقُة العن�ن، واأّنه لي�س هلل اأّي ت�أثيٍر في فعله، لأّن مثل هذه 

العقيدة التي تعني التفوي�س تن�في اأ�صل احتي�ج الإن�ص�ن الدائم اإلى اهلل، كم� اأّن ذلك 

يحّدد دائرَة الُق���درة والخ�لقية الإَلهّيتين، ويقّيدهم�، بل حقيقة الأمر هي على النحو 

الذي �صي�أتي بي�نُه في الدر�س الالحق اإن �ص�ء اهلل.

ال جبر وال تفويض بل أمر بين أمرين

ة ف���ي المجتمع الإ�صالمي منه�  بع���د َوف�ة النب���ّي الأكرم P ُطرَحت م�ص�ئل خ��صّ

م�ص�أل���ة كيفية �ص���دوِر الِفعل من الإن�ص�ن. فقد َذَهَب فريق اإل���ى اختي�ر عقيدِة الجبر، 

وق�ل���وا ب����أنَّ الإن�ص�ن ف�عٌل مجب���ور، م�صيَّر. وفي المق�بل َذَهَب فري���ٌق اآخر اإلى اختي�ر 

نظري���ة مخ�لفة، وق�لوا اإّن الإن�ص����ن ك�ئن متروٌك لح�له، مفّو�ٌس اإلي���ه، واأّن اأفع�له ل 

ت�صتند اإلى اهلل مطلقً�.
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اإّن كال الفريقي���ن ت�ص���ّورا � ف���ي الحقيق���ة � اأّن الِفع���ل اإّم� اأّنه يج���ب اأن ي�صتند اإلى 

الإن�ص����ن، اأو ي�صتند اإل���ى اهلل، اأي اإّم� اأن تكون القدرة الب�صري���ة لوحده� هي الموؤثرة، 

واإّم� اأن تكون القدرُة الإلهّية هي الموؤّثرُة، لي�س اإّل. في حين هن�ك طريق ث�لث اأر�صدن� 

اإليه الأئم���ة المع�صومون. يقول الإم�م جعفر ال�ص�دق Q: »ل َجْبَر ول تفوي�َس، 

.
)1(

ولكن اأمٌر َبين الأمرين«

يعن���ي اأّن فعل الإن�ص�ن في ح�ل كونه م�صتندًا اإلى العبد، م�صتند اإلى اهلل اأي�صً�، لأّن 

الفعَل �ص�دٌر ِم���ن الف�عل، وفي نف�س الوقت يكون الف�عُل وقدرتُه مخلوقين هلل، فكيف 

يمكن اأن ينقطع عن اهلل تع�لى؟ اإّن طريقة اأهل البيت: في بي�ن حقيقة الفعل الب�صرّي 

تتط�بق تم�مً� مع م� ج�ء في القراآن الكريم.

ف����إّن هذا الكت����ب ال�صم�وي رّبم� َن�َصب ِفعاًل � مع ِن�صَبِته واإ�صن�ده اإلى ف�عله اإلى اهلل 

تع�ل���ى اأي�صً�، يعني اأنه يقبل ِكال الإ�صن�دي���ن وكلت� الِن�صبتين، اإذ يقول: {پ پ 

. والم���راد هو اأّن النبيَّ الأكرَم P عندم� ق�م بفعل لم 
)2(

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ}
يفَعْله بنف�صه، بل َفَعله ب�لُقدرِة الإلهّية، وعلى هذا الأ�ص��س ت�صّح كلت� الن�صبتين.

ال تنافي بين علم الله األزلي وحّرية اإلنسان

ع�لمً�  ك�ن   
َ
اهلل اأّن  نعتقد  اإرادت��ه،  وحرّية  الإن�ص�ن،  ب�ختي�ر  اإعتق�دن�  مع  نحن 

بفعلن� من الأّول، ول من�ف�ة بين العقيدتين، ف�إّن على الذين ل يمكُنهم الجمُع بين 

الإن�ص�ن  ِمن  الِفعِل  ُدور  ب�صُ تعلََّق  الأزلّي  ِعلم اهلل  ب�أنَّ  يعلموا  اأّن  العتق�دين  هذين 

الإن�ص�ن  حرّية  مع  العلم  هذا  ِمثُل  يَتن�فى  ل  اأن  الطبيعّي  وِمن  الختي�ر،  نحو  على 

وكونِه مخت�رًا.

)1(  ال�صدوق، التوحيد، �س352،  الب�ب 59 الحديث 8.
)2(  �صورة الأنف�ل، الآية 17.
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ُدور الِفعل ِم���َن الإن�ص�ن تعّلق  خ���رى؛ اإّن العلم الإَلهّي كم���� تعّلق ب�أ�صِل �صُ
ُ
وبعب����رٍة اأ

ُدور الِفعل عنه )وهو اختي�ر الإن�ص�ن وانتخ�به بنف�صه(. كذلك ِبكيفّية �صُ

اإّن مث���ل ه���ذا الِعلم الأَزلّي لي�س فقط ل يتن�فى مع اختي����ر الإن�ص�ن بل ُيثبُت ذلك، 

ويوؤّك���ُدُه، لأّن الفعَل اإذا لم ي�صُدر من اختي�ر الإن�ص����ن لم يكن علُم اهلِل اآنذاك ك��صفً� 

 اإّنم� تك���ون اإذا تحّققت على النحو اّلذي تعّلق ب�ل�صيء. 
ِ
ع���ن الواقع، لأّن ك��صفّية العلم

وم���ن الطبيع���ّي اأّن العلَم الإَلهّي تعّلق ب�ص���دوِر الِفعل الب�صريِّ عل���ى النحو الختي�رّي، 

يعن���ي اأن يقوم الإن�ص�ن بهذا الَعَمل ب�صورٍة حّرة وب�ختي�ره واإرادته، ففي هذه ال�صورة 

يجب اأن يقع الفعل ويتحّقق بهذه الخ�صو�صية، ل على نحو الجبر وال�صطرار.

َح عدُم تن�في اإرادة اهلِل الأزلّية مع اختي�ر الإن�ص�ن، وكونه حّرًا  ِمن هذا الَبي�ن اّت�صَ

في اإرادته.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن »الَق�ساء والَقَدر« في مج�ل اأفع�ل الإن�ص�ن ل ين�في�ن اختي�ره. -

ق���ُه القطعيُّ بعد  - ُتُه وتحقُّ اإّن الق�ص����ء الإَله���ي في مج�ل فع���ِل الإن�ص�ن هو حتميَّ

اختي�ر الإن�ص�ن له ب�إرادته.

اإّن اختي����ر الإن�ص�ن، وحرّية اإرادته، حقيقة م�صّلم���ٌة ووا�صحٌة، وفي مقدور كّل  -

اأَحٍد اأن ُيدرَكه، ويقف عليه من ُطُرٍق مختِلفٍة.

 َذَهَب فريق اإلى اختي�ر عقيدِة الجبر، وق�لوا ب�أنَّ الإن�ص�ن ف�عٌل مجبور، م�صيَّر،  -

وف���ي المق�بل َذَهَب فريٌق اآخر اإلى اختي�ر نظرّي���ة مخ�لفة، وق�لوا اإّن الإن�ص�ن 

ك�ئن متروٌك لح�له، مفّو�ٌس اإليه، واأّن اأفع�له ل ت�صتند اإلى اهلل مطلقً�.

 ك�ن ع�لمً� بفعلن�  -
َ
مع اعتق�دن� ب�ختي����ر الإن�ص�ن، وحرّية اإرادته، نعتقد اأّن اهلل

من الأّول، ول من�ف�ة بين العقيدتين.

ُدور الِفعل ِمَن الإن�ص�ن تعّلق كذلك ِبكيفّية  - اإّن العل���م الإَلهّي كم� تعّل���ق ب�أ�صِل �صُ

ُدور الِفعل عنه )وهو اختي�ر الإن�ص�ن وانتخ�به بنف�صه(. �صُ

اأ�سـئلـة الـدر�س

 لم�ذا ل يتن�فى الق�ص�ء والقدر مع اختي�ر الإن�ص�ن؟  بّين ذلك؟1  

  ا�صرح الم�صطلح�ت الت�لية: الجبر- التفوي�س- الختي�ر.2  

  كيف يمكن الجمع بين القول بعلم اهلل الأزلي ب�أفع�ل الإن�ص�ن واختي�رّية الإن�ص�ن؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

الت�شبيه والجبر

ع���ن الح�صي���ن بن خ�لد، عن اأبي الح�صن علّي بن مو�ص���ى الر�ص�R، ق�ل: قلت 

ل���ه: ي���� ابن ر�ص���ول اهلل اإّن الن��س ين�صبونن� اإل���ى القول ب�لت�صبي���ه والجبر لم� روي من 

الأخب����ر في ذل���ك عن اآب�ئك الأئّمة R، فق�ل: »يا ابن خالد اأخبرني عن الأخبار 

التي رويت عن اآبائي الأئّمة R في الت�سبيه والجبر اأكثر اأم الأخبار التي رويت 

ع���ن النب���ي P ف���ي ذل���ك؟!«، فقلت: بل م� روي عن النب���ّي P في ذلك اأكثر، ق�ل: 

»فليقول���وا: اإّن ر�س���ول اهلل P كان يق���ول بالت�سبي���ه والجب���ر اإذاً، فقل���ت ل���ه: اإّنه���م 

يقولون: اإّن ر�سول اهلل P لم يقل من ذلك �سيئاً واإّنما روي عليه، قال: فليقولوا 

 :Qاإّنهم لم يقولوا من ذلك �سيئاً واإّنما روي عليهم، ثّم قال :R ف���ي اآبائ���ي

من قال بالت�سبيه والجبر فهو كافر م�سرك ونحن منه براء في الدنيا والآخرة، يا 

اب���ن خال���د اإّنما و�سع الأخبار عّنا ف���ي الت�سبيه والجبر الغالة الذين �سّغروا عظمة 

اهلل، فم���ن اأحّبه���م فقد اأبغ�سنا، وم���ن اأبغ�سهم فقد اأحّبنا، ومن والهم فقد عادانا، 

ومن عاداهم فقد والنا، ومن و�سلهم فقد قطعنا، ومن قطعهم فقد و�سلنا، ومن 

جفاه���م فق���د بّرنا، ومن بّرهم فق���د جفانا، ومن اأكرمهم فق���د اأهاننا، ومن اأهانهم 

فق���د اأكرمن���ا، ومن َقِبلهم فقد رّدنا، ومن رّدهم فقد قبلن���ا، ومن اأح�سن اإليهم فقد 

اأ�ساء اإلينا، ومن اأ�ساء اإليهم فقد اأح�سن اإلينا، ومن �سّدقهم فقد كّذبنا، ومن كّذبهم 

فقد �سّدقنا، ومن اأعطاهم فقد َحَرمنا، ومن حرمهم فقد اأعطانا، يا ابن خالد من 

.
)1(

كان من �سيعتنا فال يّتخذّن منهم ولّياً ول ن�سيراً«

)1(   ال�صدوق، التوحيد، �س353، ح12.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي معنى البداء.1. 
ح اأ�صل اإطالق لفظة البداء يف الت�ريخ الإ�صالمّي.2.    يو�صّ
  يبنّي م� هو اأثر العتق�د ب�لبداء.3. 

الَبداء

الدرس الثالث عشر
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مقدمة

اإّن هلل تع�لى في �ص�أِن الإن�ص�ن نوعين من التقدير:

1. تقدير محتوٌم وقطعيٌّ ل يقبل التغييَر والتبديَل مطلقً�.

2. تقديٌر معلٌَّق وم�صروٌط وهو يتغيَّر وَيَتَبّدُل مع فقدان بع�ِس ال�صرائِط، ويحلُّ محلَّه 

تقديٌر اآخٌر.

�صول العتق�دّية 
ُ
ُر ب�أن العتق�د ب�لَبداء ه���و اأَحُد الأ َظ���ر اإلى ه���ذا الأ�صل ُنَذِكّ وب�لنَّ

َفَقْت جميُع الِفَرِق الإ�صالمّية على العتق�ِد به� اإجم�ًل، واإْن  ْيَلة التي اتَّ الإ�صالمّية الأ�صِ

اأحَج���َم البع�ُس ع���ن ا�صتخدام َلفظة »الَب���داِء« وهذا ال�صتيح��س م���ن ا�صتعم�ل لفظة 

ّية اأي�صً�، اإذ اإّن المق�صود هو َبي�ن محتوى »الَبداء« ومعن�ه، ل  رُّ ب�لَق�صِ »الَب���داء« ل َي�صُ

لفظه وا�صمه.

حقيقة البداء

اإّن حقيقَة »الَبداء« تقوُم في الحقيقة على اأ�صلين:

الأّول: اأّن هلل تع�ل���ى قدرًة و�صلط���ًة ُمطلقًة، فهو ق�دٌر على تغيي���ر اأّي تقديٍر، واإحالِل 

تقدي���ٍر اآخ���ر محلَّه متى �ص�َء، في حي���ن يعلم �صلفً� بكال التقديري���ن، ول �صبيل لأّي 

تغيي���ر اإل���ى ِعلمه قط اأي�ص���ً�، لأّن التقديَر الأّول لم يكن بحي���ث يحدُّ من قدرِة اهلل 

اأو َي�صُل���َب من���ه الق���درَة، ف�إّن ق���درة اهلل تع�لى على خ���الف م� تعتِق���ُدُه اليهود من 
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َكونه���� مح���دودًة لقوله���م: {ې ې ېى}، ق���درٌة مطلق���ٌة، اأو كم� ق����ل القراآن: 
 

.
)1(

{وئ ۇئ ۇئ}

لطة والُقدرة من ج�نبِه تع�لى م�صتمٌر،  خرى: اإّن خاّلقية اهلل واإعم�ل ال�صُّ
ُ
وبعبارٍة اأ

 ف�هلل تع�لى لم يفرغ �صبح�نه عن اأمر الخلِق، 
)2(

وبحكم قوله تع�لى: {ڳ       ڳ    ڳ ڳ ڱ}

لة وم�صتمرة. بل عملّية الَخلق ل تزال متوا�صِ

 روى ال�ص���دوق ب�إ�صن�ده عن الإم�م ال�ص�دقQ: اأّنه ق�ل في قول اهلل عّز وجل: 

{ۉ ې ې ې ېى} ل���م يعنوا اأّن���ه هكذا، ولكّنهم ق�لوا قد ف���َرَغ من الأمر فال 

يزي���ُد ول ينق����س )اأي ف���ي العمر وال���ّرزق وغيرهم�(، فق����ل اهلل جّل جالُل���ه َتكذيبً� 

ل���م ت�َصمع اهلل 
َ
. اأ

)3(
لقوله���م: {ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئۈئ}

.
)5(

،
)4(

عزَّ وَجَل يقول: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ}

ف�لعقيدة الإ�صالمّية تقوُم على اأ�ص��س العتراف بقدرة اهلل المطلقة و�صلطتِه التي 

، وبدوام خاّلقيته وا�صتمراره�، وب�أّن اهلل تع�لى ق����در كّلم� �ص�َء ومتى �ص�ء اأن  ل ُتح���دُّ

رات المرتبطة ب�لإن�ص�ن في مج�ل الُعمِر والِرزِق وغيرهم�، وُيحلَّ َمَحلَّ ذلك  ُيغّير المقدَّ

ّم الكت�ب« وفي علم اهلل �صبح�نه.
ُ
خرى، وكال التقديرين موجودان في »اأ

ُ
مقدراٍت اأ

لَطة من ج�نِب اهلل تع�لى، واإقداَمه على اإحالل تقديٍر  الثاني: اإّن اإعم�َل الُقدرِة وال�صُّ

مك�ن تقديٍر اآخر ل يتمُّ من دون حكمٍة وم�صَلحٍة، واإن ق�صمً� من هذا التغيير يرتبط 

في الحقيقة ِبَعمل الإن�ص�ن و�صلوكه، واإنتخ�به، واختي�ره، وبنمط حي�ته ال�ص�لح اأو 

ُى اأر�صّية التغيير في م�صيره. ال�صّيء، فهو بهذه الأمور ُيهيِّ

)1(  �صورة الم�ئدة، الآية 64.
)2(  �صورة الرحمن، الآية 29.

)3( �صورة الم�ئدة، الآية 64.
)4(  �صورة الرعد، الآية 39.

)5( ال�صدوق،التوحيد، �س 167، الب�ب 25، ح 1.
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 - حقوَق والَديه، ف�إن مَن الطبيعّي اأّن 
ُ
َوْلنفتر����س اأنَّ اإن�ص�ن���ً� لم يراِع - ل �صمح اهلل

هذا الَعمل غير ال�ص�لح �صيكوُن له ت�أثيٌر غير مرغوب في م�صيره.

ف�إذا غيَّر من �ُصُلوِكِه هذا في الن�صِف الآخر من حي�تِه، واهتمَّ ِبرع�ية حقوِق والَدْيِه 

�أ الأْر�صّية لتغيير م�صيِرِه، و�ص�ر م�صموًل لقوِلِه تع�لى:  ف�إنَّه في هذه الح�لة يكون قد َهيَّ

{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ}. وينعك�س هذا اّلذي ذكرن�ه اإذا انعك�َس الأمر.

اإنَّ الآي�ت والّرواي�ت في هذا المج�ل كثيرٌة نذكُر بع�صه� هن�:

.
)1(

1. {ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ  }

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  2.{ٱ 

.
)2(

ٺ          ٺ ٺ ٺ ٿ}
 Q�ً3. يروي ال�صيوطُي في تف�صيره »الدّر المنثور« اأنَّ الإم�م اأمير الموؤمنين علي

ِقرنَّ 
ُ
�ص�أل ر�صول اهلل P عن قوله: {ڭ ڭ ۇ ۇ}. فق�ل النبي P: »لأ

َدقُة على َوجهها،  ّمتي َبعدي بتف�سيرها: ال�سّ
ُ
ِقَرنَّ َعين اأ

ُ
َعْيَنك ِبتف�سيرها وَلأ

وِب���رُّ الواِلَدي���ن َوا�سِطناُع المع���روف ُيحّوُل ال�سق���اَء �سعادًة ويزي���ُد في الُعُمر 

 .
)3(

وء« ويقي م�ساَرع ال�سُّ

لُة الأرحام ُتَزّكي الأْعماَل، وُتنّمي الأمواَل، َوَتْدَفُع  وق�َل الإم�م الب�ُقر Q: »�سِ

 .
)4(

َجِل«
َ
ُر الِح�ساب، َوُتْن�ِسُئ ِفي اْلأ الَبلوى، وُتَي�سِّ

وب�لَنظ���ر اإلى هذين الأ�صلين يتَّ�صح اأن العتق����د ب�لبداء عقيدة اإ�صالمّية قطعّية، 

واأّن جمي���ع الفرق الإ�صالمية تعتقد به بغ����سِّ النظر عن التعبير والت�صِمية، وا�صتخدام 

لفظ »الَبداء«.

)1(  �صورة الرعد، الآية 11.
)2(  �صورة الأعراف، الآية 96.

)3(  ال�صيوطي، الدر المنثور، بيروت- لبن�ن، دار المعرفة للطب�عة والن�صر،  ج 4، �س66.
)4( الكليني، الك�في، ج2، �س 470، الحديث 13.
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أصل لفظة البداء

طلقت لفظة »البَداء« على هذه الم�ص�ألة 
ُ
وفي الخت�م ُنَذّكُر ُبنقطتين لنعرف لم�ذا اأ

في الّرواي�ت فج�ء التعبير عن هذه العقيدة الإ�صالمية بقولهم: »َبدا هلل«:

اإّن ا�صتخ���داَم ه���ذه اللََّفظة في هذه الم�ص�ألة ج�ء تبع���ً� للَنبّي اَلكرم P، فقد   .1

روى البخ�رُي في �صحيحه اأّن النبّي ق�ل في �ص�أن ثالثة اأ�صخ��س: اأبر�س واأقرع 

تهم ب�صورٍة  . ثم ذكر بعد ذلك ق�صّ
)1(

واأعمى: »بدا هلل عزَّ وجّل اأن َيْبَتِليُهْم...«

���ن كي���ف اأن اثنين منه���م �ُصلَبت منهم���� �صالمُتهم���� ب�صبب كفران  ل���ٍة وبيَّ مف�صَّ

النعمة، واأ�ص�َبهم� م� اأ�صيب به اأ�صالُفهم من الأمرا�س.

اإّن ه���ذا الّنوع م���ن ال�صتعم�ل من ب�ب الم�ص�كلة، والتح���ّدث بل�ص�ن القوم حتى   .2

َر اأحد  ه اإذا غيَّ يفقهوا، ويفهموا المو�صوع. فقد تع�َرَف في العرف الجتم�عي اأنَّ

ث اأئمُة الدين بل�ص�ن القوم ليمكنهم  قرارًا قد اتخذه اأن يقول بدا لي. وقد َتحدَّ

تفهيم مخ�طِبيهم، وقد ا�صتعملوا مثَل هذه اللفظة في حق اهلل تع�لى.

كر اأّن القراآَن الكريَم ا�صتخدَم في �ص����أن اهلل تع�لى األف�ظً� و�صف�ت  والجدي���ر ب�لذِّ

ٌه عن مثل  مث���ل المكر والكيد، والخداع والن�صي�ن، في حين اأّنن� نعلم اأّن اهلل تع�لى منزَّ

ه���ذه الأمور )ِبمع�نيه� ومف�هيمه� الرائجة بين الب�صر( قطع���ً� ويقينً�، ومع ذلك كّرَر 

ف�ت وا�صتعمل الألف�ظ في حق اهلل �صبح�نه: القراآُن الكريُم هذه ال�صِ

.
)2(

-  {گ گ گ          ڳ ڳ ڳ       }

.
)3(

-  {ڳ ڳ  ڳ ڱ}

)1(  البخ�ري، ال�صحيح،  ج 4، �س 171 - 172، ب�ب حديث اأعمى واأبر�س واأقرع.
)2(  �صورة الط�رق الأيت�ن15 ـ 16.

)3(   �صورة النمل، الآية 50.
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)1(

-  {ڃ ڃ چ چ چ چ}

.
)2(

-  {ڭ ڭ ڭڭ  }

وَعلى كّل ح�ٍل ف�إّن لمحّققي ال�صيعة حول ا�صتعم�ل لفظ البداء، ب�لنظر اإلى امتن�ع 

قًة ل مج�ل  ح�ص���ول التغّير، والتب���ّدل في علم اهلل تع�لى درا�ص�ٍت وتحقيق�ٍت َقوّيًة و�صيِّ

لذكره� هن�، ونحن نحيل من يحب الّطالَع عليه� اإلى الكتب والموؤّلف�ت التي تت�صمن 

.
)3(

هذه الأبح�ث

أثر االعتقاد بالَبداء

ل���و اعتقد الإن�ص�ن اأّن ِمَن الن��س من كتب ف���ي ال�صعداء فلن تتبّدل ح�له ولن يكتب 

ف���ي الأ�صقي�ء، ومنهم من كتب في الأ�صقي�ء فل���ن تتبّدل ح�له ولن يكتب في ال�صعداء، 

وج���ّف القلم بم� جرى ل���كّل اإن�ص�ن، عندئذ ل يتوب الع��صي م���ن مع�صيته، بل ي�صتمّر 

ف���ي م���� هو عليه، لعتق�ده ب�أّن ال�صق�ء قد ُكتب عليه ول���ن تتغّير ح�له، ومن الج�ئز اأن 

يو�صو�س ال�صيط�ن الى العبد المنيب اأّنه من ال�صعداء ولن يكتب في الأ�صقي�ء وتوؤّدي به 

الو�صو�ص���ة الى الت�ص�هل في الط�عة والعب�دة، ولعدم ا�صتيع�ب بع�س الم�صلمين مع�ني 

الآي����ت والرواي����ت المذكورة في الم�صيئة، اعتقد بع�صه���م اأّن الإن�ص�ن مجبور على م� 

ي�صدر منه، واآخرون على اأّن الأمر كّله مفّو�س لالإن�ص�ن. 

)1(  �صورة الن�ص�ء الآية 142.
)2(   �صورة التوبة، الآية 67.

)3(  التوحيد لل�صدوق، �س 331ـ  336؛ ت�صحيح العتق�د لل�صيخ المفيد �س 24؛ عدة اَلُ�صول ج2، �س 29؛ كت�ب الغيبة، 
�س 262 ـ 264 طبعة النجف.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن هلل تع�لى في �ص�أِن الإن�ص�ن نوعين من التقدير: -

1. تقدير محتوٌم وقطعيٌّ ل يقبل التغييَر والتبديَل مطلقً�.

2. تقديٌر معلٌَّق وم�صروٌط وهو يتغيَّر وَيَتَبّدُل مع فقدان بع�ِس ال�صرائِط، ويحلُّ محلَّه 

تقديٌر اآخٌر.

اإّن حقيقَة »الَبداء« تقوُم على اأ�صلين: -

1. اإّن هلل تع�لى قدرًة و�صلطًة ُمطلقًة.

2. اإّن الإقدام من ج�نب اهلل تع�لى على اإحالل تقديٍر مك�ن تقديٍر اآخر ل يتمُّ من 

دون حكمٍة وم�صَلحٍة، واإن ق�صمً� من هذا التغيير يرتبط في الحقيقة ِبَعمل الإن�ص�ن 

و�صلوكه، وانتخ�به، واختي�ره.

طلق���ت لفظة »البَداء« على ه���ذه الم�ص�ألة في الّرواي�ت فج�ء التعبير عن هذه  -
ُ
اأ

العقيدة الإ�صالمية بقولهم:»َبدا هلل«:

.P1. اإّن ا�صتخداَم هذه اللََّفظة في هذه الم�ص�ألة ج�ء تبعً� للَنبّي الأكرم 

 2. اإّن ه���ذا الّنوع من ال�صتعم�ل من ب�ب الم�ص�كل���ة، والتحّدث بل�ص�ن القوم حتى 

يفقهوا، ويفهموا المو�صوع.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  عّرف الم�صطلحين الت�ليين: التقدير المحتوم- التقدير المعّلق.1  

  م� هي حقيقة البداء؟ وم� هو الربط بين البداء والعلم الإلهي؟2  

  م� هو اأثر العتق�د ب�لبداء على اأفع�ل وت�صرف�ت الإن�ص�ن؟3  
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البداء

الح�صي���ن بن محّمد، عن معّلى بن محّمد ق����ل: �صئل الع�لمQ كيف علم اهلل؟ 

ر م�  ر، وقدَّ ق�ل: علم و�ص�ء واأراد وقدر وق�صى واأم�صى، ف�أم�صى م� ق�صى، وق�صى م� قدَّ

اأراد، فبعلمه ك�نت الم�صيئة، وبم�صيئته ك�نت الإرادة، وب�إرادته ك�ن التقدير، وبتقديره 

ك�ن الق�ص����ء، وبق�ص�ئه ك�ن الإم�ص�ء، والعلم متقّدم عل���ى الم�صيئة، والم�صيئة ث�نية، 

والإرادة ث�لثة، والتقدير واقع على الق�ص�ء ب�لإم�ص�ء. 

فلّل���ه تب�رك وتع�لى البداء فيم���� علم متى �ص�ء، وفيم� اأراد لتقدي���ر الأ�صي�ء، ف�إذا 

وق���ع الق�ص�ء ب�لإم�ص�ء فال بداء، ف�لعلم في المعل���وم قبل كونه، والم�صيئة في المن�ص�أ 

قب���ل عينه، والإرادة في المراد قب���ل قي�مه، والتقدير له���ذه المعلوم�ت قبل تف�صيله� 

وتو�صيله���� عي�نً� ووقتً�، والق�ص�ء ب�لإم�ص�ء هو المبرم من المفعولت، ذوات الأج�ص�م 

المدرك�ت ب�لحوا�ّس من ذوي لون وريح ووزن وكيل وم� دبَّ ودرج من اإن�س وجن وطير 

و�صب�ع وغير ذلك مّم� يدرك ب�لحوا�ّس. 

فلّله تب�رك وتع�لى فيه البداء مّم� ل عين له، ف�إذا وقع العين المفهوم المدرك فال 

ب���داء، واهلل يفعل م� ي�ص�ء، فب�لعلم علم الأ�صي�ء قبل كونه�، وب�لم�صيئة عرف �صف�ته� 

وحدوده� واأن�ص�أه� قبل اإظه�ره�، وب�لإرادة مّيز اأنف�صه� في األوانه� و�صف�ته�،وب�لتقدير 

له� واآخره����، وب�لق�ص�ء اأب����ن للن��س اأم�كنه���� ودلَّهم عليه�،  ر اأقواته���� وع���رف اأوَّ ق���دَّ

.
)1(

وب�لإم�ص�ء �صرح علله� واأب�ن اأمره� وذلك تقدير العزيز العليم

)1(   الكليني، الك�في، ج1، �س203، ح16.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي الدليل العقلّي على �صرورة النبّوة.1. 

 ي�صرح الدليل النقلّي على �صرورة النبّوة.2. 

 ي�صتذكر طرق معرفة النبّوة.3. 

 النبّوة (1)
ضرورة النبّوة

الدرس الرابع عشر
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تمّي���ز عل���م ال���كالم الإ�صالم���ي بقدرته على اإظه����ر الأدل���ة ب�صقيه���� العقلية منه� 

ة فيم�  والنقلية، ولذلك نجد النق��س في العق�ئد الإ�صالمية نق��ًص� بّن�ًء و�صّيًق�، وخ��صّ

يتعلق ب�لأ�صول والأرك�ن، و�صوف نطرح هن� بع�س الأدلة التي تثبت �صرورة النبوة:

1. بعث الر�سل للهداية والإر�ساد:

 الحكيم رج�ًل �ص�لحين لهدايِة الَب�َصِر واإر�ص�ِدهم، وحّملهم ر�ص�لته 
ُ
لقد اخت�ر اهلل

اإلى اأفراد النوع الإن�ص�ني، وهوؤلء الرج�ل ُهُم الأنبي�ء والُر�صل الذين بوا�صطتهم َجرى 

في����سُ الهداية من ج�نب الحق تع�لى اإلى عب�ده. وه���ذا الفي�ُس المب�رك بداأ ب�لنزول 

.P
ِ
من ج�نب اهلل منذ اأن تهّي�أ الب�صُر لال�صتف�دة منه واإلى ع�صر النبي الأكرم

ّمته اأكمَل 
ُ
ويج���ب اأن نعل���م ب�أنَّ دين كّل نبيٍّ من الأنبي�ء ُيعّد ب�لن�صب���ة اإلى ع�صره واأ

دين، واأَتمَّ �صريعة، ولو اأّن هذا الفي�س الرب�نّي لم ي�صتمّر لم� بلغ الب�صُر اإلى حدِّ الكم�ل.

وحي���ث اإّن َخل���َق الإن�ص�ن هو م���ن فعل اهلل »الحكيم« فال ب���ّد اأن يكون له من َهَدف 

وغر�س، ونظرًا اإلى اأن تركيب الكي�ن الب�صري- م�ص�فً� اإلى الغرائز التي هي م�صتركة 

بين���ه وبي���ن الحيوان- ينط���وي على الَعق���ل اأي�صً�، لهذا ل ُب���ّد اأْن يك���وَن ِلَخلقه غر�س 

، وَهَدٌف َمْعقوٌل. ُعقالئيٌّ
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���رًا ومفيدًا ف���ي �صلوكه طريَق  وم���ن ج�نب اآخر، ف����إّن َعقل الإن�ص����ن، واإْن ك�ن موؤثِّ

الكم�ل، اإّل اأّنه غيُر ك�ف لذلك.

ول���و اكُتفَي في هداية الإن�ص�ن ب�لعقل وحده لم� َعرَف الإن�ص�ن طريَق الكم�ل ب�صكل 

هم 
َ
ك�مل قط، ونذكر للمث�ل م�ص�ألة الوقوف على ق�ص�ي� المبداأ والمع�د التي هي من اأ

م�ص�ئل الفكر الب�صري، وق�ص�ي�ه على مدار الت�ريخ.

ف�إّن الب�صر يريد اأن َيْعَلم من اأين ج�ء؟ ولم�ذا ج�َء؟ واإلى اأين يذهب؟ ولكّن العقَل 

ل يقدر وح���َده على اإعط�ء الإج�ب�ت ال�صحيحة الك�فية على كّل هذه الأ�صئلة، وي�صهد 

بذلك اأّنه رغم كل م� اأحرزته الب�صرية المع��صرة من التقّدم والرقّي في مي�دين العلم 

ل يزاُل ِق�صٌم عظيٌم من الب�صرّية وثنّيين.

اإّن عج���ز الَعقل والعلم الب�صريَّين، وق�صورهم� ل ينح�صر في مج�ل ق�ص�ي� المبداأ 

والمع����د، بل الإن�ص�ن لم يتمّكن م���ن اأن يخت�ر الطريَق ال�صحيَح في كثير من مج�لت 

الحي�ة اأي�صً�.

اإّن اختالف الروؤى والنظرّي�ت الب�صرّية في ق�ص�ي� القت�ص�د، والأخالق، والع�ئلة، 

وغير ذلك من من�حي الحي�ة ومج�لته�، خير دليل على ق�صوره عن الإدراك ال�صحيح 

لهذه الم�ص�ئل، ولهذا ظهرت المدار�س المتع�ر�صة.

م���ع اأخ���ذ كّل هذا بنظ���ر العتب�ر يحكم العق���ُل ال�صحي���ُح ب�أّنه ل ب���ّد - بمقت�صى 

الحكم���ة الإلهّية - من بع���ث واإر�ص�ل ق�دة رب�نّيين، ومرّبين اإَلهّيي���ن، ِليَعلِِّموا الَب�صرّية 

النهَج ال�صحيَح للحي�ة.

رون اأّن في مقدور »الهداي���ات العقلّي���ة« اأّن تحلَّ محّل »الهدايات  اإنَّ اّلذي���ن َيت�ص���وَّ

الإلهّية ال�ّسماوّية« يجب اأن يدركوا اأمرين:

اأ � اإّن الَعقل والعلم الب�صرّيين ق��صران عن المعرفة الك�ملة ب�لإن�ص�ن، وبم�صيره في 

�صعي���د الم��صي والم�صتقبل، في حين يعلم خ�لُق الب�صر - بحكم كون كّل �ص�نع 

ع�رفً� بم�صنوعه - ب�لإن�ص�ن، ومحيٌط ب�أبع�ده، واأ�صرار وجوده، اإح�طًة ك�ملًة.
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ب � اإّن الإن�ص����ن بمقت�صى غريزة حّب ال���ذات الموَدعة في كي�نه، يح�ول - ِعلمً� اأو 

جهاًل - اأن ُيت�ب���َع من�ِفَعه ال�صخ�صّية ويهتّم به�، فيعجز في تخطيطه وبرمجته 

عن الخروج من دائرة من�فعه الفردّية اأو الجم�عية ب�صكٍل ك�مٍل.

وله���ذا من الطبيع���ي اأن ل تّت�صم البرامج الب�صرّية ب�لج�معّي���ة وال�صمولّية الك�ملة، 

ولك���ن برام���ج الأنبي����ء والمر�صلي���ن لكونه� من ج�ن���ب اهلل الع�لم، المحي���ط، الحق، 

المنّزه، مبّراأٌة عن ِمثل هذه النقي�صة.

وبمالحظة ه�تين النقطتين يمكن القوُل - على َوجه القطع واليقين -: ب�أّن الب�صر 

لي����س ف���ي غنًى قط عن الهداي�ت الإلهّية، وعن برامج الأنبي�ء، ل في الم��صي، ول في 

الم�صتقبل اإنم� هو في ح�جٍة م�صتمرٍة اإليه�.

2. تقوية الأ�س�س التوحيدية:

تعّرفن� �ص�بًق� على الأدّلة اّلتي تثبت من طريق العقل �صرورَة النبّوة، وُوجوب اإر�ص�ل 

الر�صل الإَلهّيي���ن. والآن ندر�س �صرورة اإر�ص�ل الر�صل في �صوء اأهدافه� المذكورة في 

القراآن الكريم والأح�ديث ال�صريفة، واإن ك�نت النظرُة القراآنّية اإلى هذه الم�ص�ألة هي 

نوع من التحليل العقلّي في حقيقته.

اإّن القراآن ُيَلّخ�س اأهداَف بعثة الأنبي�ء في الأمور الت�لية:

�ُص�ِس التوحيد ومك�فحة كّل نوع من اأنواع النحراف في هذا ال�صعيد. كم� يقول 
ُ
اأ � تقوية اأ

 .
)1(

القراآن: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ}

يق���ول الإم����م اأمير الموؤمنين عل���ٌي Q حول الهدف من بع���ث الأنبي�ء: »ليعلم 

.
)2(

العباُد رّبهم اإذ جهلوه، وليقّروا به بعد اإذ جحدوه، وليثبتوه بعد اإذ اأنكروه«

)1(  �صورة النحل، الآية 36.
)2(  نهج البالغة، الخطبة: 147.
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ب � اإيق�ف الن��س على الَمع�رف والر�ص�لت الإلهّية وعلى طريق التزكية والتهذيب. 

{ٺ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ   ٹ  يق���ول:  كم���� 

.
)1(

ٹ  ڤ   ڤ}

ج � اإق�م���ة الِق�صط في المجتمِع الب�ص���رّي. كم� يقول: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

. وم���ن الُم�صلَّم اأن 
)2(

ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀڀ}
اإق�م���ة الِق�صط رهُن معرف���ة الن��س للعدالة في جميع اَلبع����د والمج�لت، كم� 

ويتوقف على اأن يقوموا بتحقيق ذلك من طريق الحكومة الإلهّية.

وم����ت وَحّل الخالف����ت. كم� يق���ول: {ڇ ڇ ڇ ڇ  د � الَف�ص���ل ف���ي الُخ�صُ

ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
. ومن البديه���ّي اأّن اختالف�ت الن��س ل تنح�صر في مج�ل 

)3(
ک ک کک}

العق�ئد، بل ت�صمل �صّتى مج�لت الحي�ة المتنّوعة.

ه���� � اإتم����م الحّجة على العب����د. كم� يق���ول: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

. وم���ن الم�صلَّ���م اأن هلل 
)4(

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  }
تع�ل���ى في خل���ق الإن�ص�ن هدفً� وغر�ص���ً�، وهذا الهدف اإّنم���� يتحّقق عن طريق 

تنظي���م برن�مٍج ك�ِمٍل لجميع �صوؤون الب�صر. وه���ذا البرن�مج يجب اأن ي�صل اإلى 

الب�صري���ة، بحيث َتُت���مُّ ُحّجُة اهلل على الن��س ول يبقى ع���ذٌر لأحٍد ليقول: اأن� لم 

اأعرِف البرن�مَج ال�صحيح للحي�ة.

)1(   �صورة الجمعة، الآية 2.
)2(  �صورة الحديد، الآية 25.

)3(   �صورة البقرة، الآية 213.
)4(  �صورة الن�ص�ء، الآية 165.
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ُرق معرفِة األنبياء
ُ

ط

اإّن فطرَة الَب�صر تق�صي ب�أن ل َيْقَبَل الإن�ص�ن اأّي اّدع�ٍء من غير دليل، ومن َقِبل �صيئً� 

اأو زعمً� من دون دليل، ف�إّنه يكون قد خ�لف فطرته الإن�ص�نّية.

اإّن اّدع����َء النب���ّوة اأعظُم اّدع�ٍء يمك���ن اأن يطرحه فرٌد من اأفراد الب�ص���ر، ومن البديهي اأن 

 وادع�ًء في مثل هذه العظمة يجب اأن ي�صتند اإلى بره�ن ق�طع، وُيقَرَن ب�لدِليل ال�ص�طع.
ً
زعم�

موٍر ثالثة:
ُ
ويمكن اأن تكون الأدّلة في هذا المج�ل اأحد اأ

الأول: اأن ي�ص���ّرح النب���ُي ال�ص�بُق الذي ثبتت نبّوُته ب�لأدّل���ة الق�طعة، على نبوة النبي 

 P بنبوة النبي محّم���د خ�تم الأنبي�ء Qّرح ال�صي���ُد الم�صيح الالِح���ق كم� �صَ

وب�ّصر بمجيئه.

دِق دع���واه. وهذه ال�صواهد  الثان���ي: اأْن ت�صَه���د القرائُن وال�صواه���د المختلفة على �صِ

والقرائ���ن يمك���ن تح�صيُله���� م���ن �صيرته ف���ي حي�ته، وف���ي محتوى دعوت���ه، ومن 

�صلوبه 
ُ
ال�صخ�صي�ت التي اآمنت به، وان�صوت تحت لوائه، وكذا في طريقة دعوته، واأ

ف���ي العمل لن�ص���ر مب�دئ���ه، وتبليغه�. وه���ذه الطريقة ه���ي التي ُي�صتف����د منه� في 

المح�ك���م في الع�لم الي���وم لتمييز الحق عن الب�طل، والب���ريء عن المجرم. وقد 

دق ر�صول اهلل P، و�صّحة  ا�صتف����د كثيرون ِمن هذه الطريقة ذاته� للت�أّكد من �صِ

دعواه النبوة في �صدر الإ�صالم.

الثالث:الإتي����ن ب�لمعج���زة. يعني اأن ُيق���ِرَن مّدعي النبوة دعواه، بعم���ٍل خ�رٍق للع�دة 

ويتحّدى به الآخرين، ويكوَن ذلك العمل الخ�رق مط�بقً� لدعواه.

اإّن الطريقي���ن الأّولي���ن لي�ص���� ع�ّمين ف���ي حين يك���ون الطريق الث�ل���ث ع�ّمً�، وقد 

ا�صتف����دت الب�صرّي���ُة على ط���ول الت�ريخ م���ن هذا الطري���ق لمعرفة الأنبي����ء والإيم�ن 

بدعوته���م وك�ن الأنبي�ء بدورهم ُيقرنون دعواهم للنب���وة بذلك، وي�صتفيدون من هذا 

الطريق الث�لث. و�صوف ي�أتي الحديث عن هذا الطريق في الدر�س الت�لي.
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املفاهيم الرئي�سة

 رج����ًل �ص�لحين لهدايِة الَب�َص���ِر واإر�ص�ِدهم، وحّمله���م ر�ص�لته اإلى  -
ُ
اخت����ر اهلل

اأفراد النوع الإن�ص�ني، وهوؤلء الرج�ل ُهُم الأنبي�ء والُر�صل.

ل���و اكُتف���َي في هداية الإن�ص����ن ب�لعقل وحده لم� َعرَف الإن�ص����ن طريَق الكم�ل  -

ب�صكل ك�مل قط.

اإّن عجز الَعقل والعلم الب�صريَّين، ل ينح�صر في مج�ل ق�ص�ي� المبداأ والمع�د،  -

بل في كثير من مج�لت الحي�ة اأي�صً�.

اإّن القراآن ُيَلّخ�س اأهداَف بعثة الأنبي�ء في الأمور الت�لية: -

�ُص�ِس التوحيد ومك�فحة كّل نوع من اأنواع النحراف في هذا ال�صعيد.. 1
ُ
تقوية اأ

اإيق�ف الن��س على الَمع�رف والر�ص�لت الإلهّية وعلى طريق التزكية والتهذيب. . 2

اإق�مة الِق�صط في المجتمِع الب�صرّي.. 3

وم�ت وَحّل الخالف�ت.. 4 الَف�صل في الُخ�صُ

اإتم�م الحّجة على العب�د. 5

ُطُرق معرفِة الأنبي�ء: -

اأن ي�ص���ّرح النبُي ال�ص�بُق - الذي ثبتت نبّوُته ب�لأدّلة الق�طعة - بنبّوة النبي . 1

الالحق.

دِق دعواه.. 2 اأْن ت�صَهد القرائُن وال�صواهد المختلفة على �صِ

الإتي�ن ب�لمعجزة.. 3

اأ�سـئلـة الـدر�س

م� هو الدليل العقلي على �صرورة بعث الأنبي�ء؟1    

 بم�ذا يلخ�س القراآن الكريم اأهداف بعث النبي�ء؟2  

 م� هي الأمور التي من خالله� يمكن اإثب�ت دعوى مّدعي النبوة؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

طريق اإثبات الر�شالة

ع���ن ه�ص�م بن الحكم، عن الإم�م اأبي عب���د اهلل ال�ص�دق Q اأنه ق�ل للزنديق 

ال���ذي �ص�أله: من اأي���ن اأثبت الر�صل والأنبي�ء فق�ل: »اأّنا لّما اأثبتنا اأّن لنا خالقاً �سانعاً 

متعالي���اً عّن���ا وع���ن جمي���ع ما خل���ق، وكان ذل���ك ال�سانع حكيم���اً متعالياً ل���م يجز اأن 

ي�ساه���ده خلق���ه، ويالم�س���وه، ويبا�سرهم ويبا�س���روه، ويحاجهم ويحاج���وه، ثبت اأن 

ل���ه �سف���راء ف���ي خلقه يعبرون عن���ه اإلى خلق���ه وعب���اده، ويدلونهم عل���ى م�سالحهم 

ومنافعهم، وما به بقاوؤهم، وفي تركه فناوؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم 

العليم في خلقه والمعبرون عنه عز وجل وهم الأنبياء و�سفوته من خلقه، حكماء 

موؤدب���ون بالحكم���ة، مبعوث���ون به���ا، غي���ر م�ساركين للنا����س في �سيء م���ن اأحوالهم، 

موؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان ما اأتت 

ب���ه الر�س���ل والأنبياء من الدلئل والبراهين، لكيال تخلو اأر�س اهلل من حجة يكون 

.
)1(

معه علم على �سدق مقالته وجواز عدالته«

)1(   ال�صدوق، محّمد بن علي،  علل ال�صرائع،  بيروت- لبن�ن،  موؤ�ص�صة الت�ريخ العربي،  ج1، �س183، ح3.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 ي�صرح كيف اأّن الوحي لي�س وليد نبوغ الأنبي�ء وتفّكرهم اخل��س.1. 

 يبنّي العالقة املنطقّية بني املعجزة والنبّوة.2. 

 يبنّي الفرق بني املعجزة وكّل من الكرامة وال�صحر.3. 

الدرس الخامس عشر

 النبّوة (2)
الوحي والمعجزة
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الوحي

1. �سلة النبّي بعالم الغيب:

حن���� في ال�ص�بق ُطُرَق التعّرِف على النبّي الواقع���ّي وتمييزه عن مّدعي النبوة  اأْو�صَ

 الغيب ونعني به »الوحي«.
ِ
كِذبً�. والآن يجب اأْن ندر�َس طريَق ات�ص�ل الَنِبي بع�لم

 الغيب لي�س ن��صئً� 
ِ
اإّن »الوحَي« الذي هو اأَهمُّ طريٍق من ُطُرق اّت�ص�ل الأنبي�ء بع�لم

ة،   تع�لى عل���ى الأنبي�ء خ��صّ
ُ
ع���ن الغري���زة اأو العقل ب���ل هو علم خ��س يفي�ُس ب���ه اهلل

ليَبّلُغ���وا الر�ص����لِت الإلهّية اإلى الب�ص���ر. اإّن القراآَن ي�صُف الوح���َي ق�ئاًل: {ڳ ڳ   ڱ   

.
)1(

ڱ ڱ ڱ ں}
اإّن ه���ذه الآية تفي���د اأّن معرفَة الأنبي�ء ب�لّر�ص�لت الإلهّي���ة لي�صت ن�بعًة ون��صئًة من 

 على 
ِ
ا�صتخ���دام اأ�صي�ء ك�لحوا����سّ الظ�هرّية وم� �ص�به ذلك، بل ينزل ب���ه َمَلك الوحي

قل���ب النب���ي. وعلى هذا الأ�ص�����س ل يمكن تحلي���ل حقيقة الوحي المعّق���دة وتف�صيره� 

ب�لمق�يي�س الع�دية.

وفي الحقيقة اإّن نزول الَوْحي هو اأحُد مظ�هر الغيب اّلتي يجُب الإيم�ن به� واإْن لم 

؟
)2(

ح لن� حقيقُة هذه الظ�هرة كم� يقول: {ڀ ٺ ٺ} تت�صّ

)1(  �صورة ال�صعراء، الآيت�ن 193 و 194.
)2(  �صورة البقرة، الآية 3.
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2. الوحي لي�س وليد نبوغ الأنبياء وتفّكرهم الخا�س:

اإّن اّلذي���ن يري���دوَن مق�ي�صة كّل �ص���يء، وتف�صيره���� ب�لمق�يي�س الم�دّي���ة والأدوات 

بَّ الحق�ئق الغيبّية في قوال���ب ِح�ّصية يف�صرون ظ�هرة »الوحي«  الِح�صّي���ة، ويريدون �صَ

ب�صور مختلفة، جميعه� ب�طلة في نظرن�، وفيم� ي�أتي نقُد هذه التف�صيرات والتحليالت 

في عدة نق�ط:

اأوًل:  ثم���ت فريق يعتبر الأنبي�ء من نوابغ الب�ص���ر، ويعتبرون الوحي ح�صيلة التفكير، 

ونتيج���ًة لفع�لي�ت حوا�ّصهم الب�طنّي���ة. اإّن حقيقة »الروح الأمي���ن« في ت�صور هذا 

الفري���ق هي روُح ه���وؤلء النواب���غ الزكية، ونفو�ُصه���م ال�ص�فية النقي���ة، واإّن الكتب 

ال�صم�وّية كذلك لي�صت �صوى اأفك�رهم ال�ص�مية وت�صّوراتهم الراقية. اإّن هذا النوع 

من التف�صير والتحليل لظ�هرة الوحي لي�س �صوى النبه�ر ب�لِعلم التجريبّي الجديد 

ال���ذي يعتمد الأ�ص�لي���ب الح�صّية - ل غير - و�صيلًة لتف�صي���ر كلِّ حق�ئِق الوجوِد. اإّن 

الم�صكلة اله�ّمة في هذه الَنَظرّية هي من�ف�ُته� لم� ق�له الأنبي�ء والُر�ُصُل الإَلهّيون. 

حون ويعلُنون ب��صتمرار ب����أّن م� اأتوا به اإلى الب�صر لي�س اإّل  ف�لأنبي����ء والُر�ُصل ي�صِرّ

الوحي الإَلهّي.

وعلى هذا الأ�ص��س يكون التف�صيُر ال�ص�لُف للوحي م�صتلزمً� لتكذيب الأنبي�ء، وهذا 

 الأنبي�ء الرفيع ومنزِلتهم المرموق���ة، و�صدقهم، و�صالحهم الذي 
ِ
مّم� ل يلي���ُق بمق�م

خ���رى: اإّن الم�صِلِحين على نوعي���ن: م�صلحون 
ُ
اأخب���ر به� الت�ري���ُخ الث�بُت. وبعب����رٍة اأ

َين�صب���ون برامَجهم اإل���ى اهلل، وم�صلح���ون اآخرون َين�صُب���ون برامجهم اإل���ى اأنف�صهم، 

وَيْطرحونه���� عل���ى المجتم���ع على اأّنه���� ولي���دُة عقوِلِه���م، واأفك�رهم. وقد تك���ون كلت� 

الط�ئفتي���ن مخِل�صتي���ن، تت�صم�ن ب�ِلخال����س والخير. وعلى ه���ذا ل يمكن عّد هذين 

 �صنفً� واحدًا.
ِ
ال�صنفين من ِرج�ِل الإ�صالح
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ثانياً: ثّمت فريٌق اآخر يعتبر الوحَي - منطلقً� من نف�ِس الدافِع الذي ُذكر في النظرية 

وِحّية في النبّي. المتقّدمة - نتيجَة تَجّلي الح�لت الرُّ

اإّن النب���يَّ  ح�صب َزْعم ه���ذا الفريق  ِب�صَبِب اإيم�نه القوّي ب����هلِل، وفي �صوِء عب�َدتِه 

الكثي���رة هلِل ي�صل اإل���ى درجة يجُد في ذاتِه ط�ئف���ًة من الحق�ئق الع�لي���ة ويت�صّور اأّن 

لقيت اإليه من ع�لم الغيب فيم� ل يك���ون ِلم� تو�صل اإليه من 
ُ
في�ص���ت واأ

ُ
ه���ذه الحق�ئق اأ

الحق�ئق المذكورة من من�ص�أٍ �صوى نف�صه ذاته لي�س اإّل.

اإّن اأ�صح����ب ه���ذه النظري���ة يقولون: نح���ن ل ن�ُص���كُّ مطلقً� في �ص���دق الأنبي�ء بل 

نعتقد ب�أّنهم �ص�ه���ُدوا حق�ئق ع�لية، ولكّن الكالَم هو في من�ص�أ هذه الحق�ئق الع�لية. 

ف�لأنبي����ء يت�ص���ّورون اأّن من�ص�أ هذه الحق�ئق هو ع�لم الغي���ب، الخ�رج عن هذا الع�لم 

لقيْت اإليِهم من ذلك الع�َلم، على حين يكون من�ص�أ 
ُ
الم����دي، اأي اأّن ه���ذه الحق�ئق قد اأ

ذلك اأنف�صهم، ل غير. اإّن هذه النظرية لي�صت كالمً� جديدًا بل هي في الحقيقة طرٌح 

ٌد لإح���دى النظرّي�ت التي ك�نت مطروحًة في الَعه���د الج�هلّي حول الوحي ولكن  مج���دَّ

في لب��ٍس جديٍد.

وح��صُل هذه النظرية؛ هو اأّن الوحَي م� هو اّل ح�صيلة تخيُّالت الأنبي�ء، ورجوعهم 

اإل���ى بواطنهم وتعّمقه���م في نفو�صهم، واأّنه���م ب�صبب كثرة التفّكر ف���ي اهلل، وعب�دته، 

ممهم، واأقوامهم تمّثلت هذه الحق�ئق دفعة اأم�م عيونهم، َفَظنُّوا 
ُ
والتفّكر في اإ�صالح اأ

لِقَي���ت اإليهم ِمن ع�َلم الغيب - وهذا هو - ب�صكٍل م���ن الأ�صك�ل وبنحو ّم�، نف�ُس 
ُ
اأّنه���� اأ

.
)1(

ت�صوُّر الج�هلّيين حول الوحي اإذ ق�لوا: {ٻ ٻٻ}

دَق في اّدع�ئِه روؤيَة  َد على اأّن النبيَّ �صَ اإّن الُقراآَن الكريم ردَّ على هذه النظرية ب�صّدٍة واأكَّ

 .
)2(

َمَلِك الَوحي، فهو لم يخط�أ ل في قلبِه ول في ب�صره اإذ يقول: {ڍ ڍ         ڌ  ڌ ڎ}

)1(  �صورة يو�صف، الآية 44.
)2(  �صورة النجم، الآية 11.
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. وه���ذا يعن���ي اأّن النبّي راأى حق���ً� )َمَلك الوحي( 
)1(

ويق���ول: {ڻ ڻ ڻ   ڻ  ۀ}

بعين الراأ�س وبعين القلب، بعين الظ�ِهر وبعين الب�طن.

المعجزة 

1. العالقة المنطقية بين دعوى النبّوة والمعجزة:

اإّن َبي���َن المعج���زة وبين �صدق دع���وى الُنبّوة عالق���ًة منطقّيًة، لأّن���ه اإذا ك�ن الآتي 

ب�لمعجزة �ص�دقً� في دعواه ف�إّن من الطبيعّي اأْن ُيْثِبَت مطلَبُه.

واإذا ك�ن ك�ذب���ً� في دعواه النبوة � افترا�صً� � لم يكن لئقً� ب�هلل الحكيم الذي َيهَتّم 

بهداي���ة عب����دِه اأن ُيمّكَن الك�ذَب ف���ي اّدع�ء النبّوة من الإتي����ن ب�لمعجزة، لأّن الن��س 

�َصُيوؤمن���ون ب���ه اإذا راأوا قدرته على الإتي����ن ب�لَعَمل الخ�رق للع����دة، و�صَيعملون ب�أقواِلِه 

فيك���وُن ذِلك اإ�ص���الًل للن��س اإذا ك�ن الُمّدع���ي للنبّوة ك�ذبً�، ول �ص���ّك اأّن هذا يتن�فى 

م���ع َعدِل اهلل وحكمته. وهذه من اإحدى فروع ق�عدة الح�صن والقبح الَعقليين التي تّم 

بحثه� �ص�بقً�.

2. الفرق بين المعجزة والكرامة:

اإّن الإتي����ن ب�لَعَمل الخ�رق للع�دة الذي يقترن مع دعوى النبوة، ويّتفق مع الّدع�ء، 

ِع النبّوَة  ي�صمى »معجزة«. واأّم� اإذا �صدر العمُل الخ�رُق للع�دة من عبٍد هلِل �ص�لٍح لم َيدَّ

�ُصّم���ي »كرامة«. ومّم� ي�صهد ب�أّن عب����د اهلل ال�ص�لحين من غير الأنبي�ء ق�درون اأي�صً� 

م 
ُ
عل���ى الإتي����ن ب�َلعم����ل الخ�رقة للع�دة، نزول م�ئ���دة �صم�وّية على ال�صي���دة مريم اأ

النب���ي ال�صيد الم�صيحQ وانتق����ل عر�س بلقي�س ملكة �صب�أ ف���ي �صرعة خ�طفة من 

اليم���ن اإلى فل�صطي���ن على يد فرٍد ب�رٍز من اأن�ص�ر النب���ي �صليم�ن )اآ�صف بن برخي�( 

وقد اأخبَر القراآُن الكريم بكال الَحَدثين اإذ ق�ل في �ص�أن مريم: {ىئ ىئ ی ی 

)1(  �صورة النجم، الآية 17.
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. وق�ل حول ح�دثة عر�س بلقي�س اأي�صً�: {ڑ ک   ک ک     
)1(

ی ی جئ حئمئ}
.
)2(

ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ}

حر: 3. الفرق بين المعجزة وال�سِّ

اإن الَف���رق بي���ن المعجزة وبي���ن غيره� من الأعم����ل الخ�رقة يتلّخ����س في الأمور 

الت�لية:

َع���َدُم التعّل���م في المعج���زة: ف�إّن الآتي ب�لمعجزة يق���وم ب�لإتي�ن ب�لمعجزة من  اأ. 

خرى نتيجة �صل�صلة 
ُ
، في حين يتم الإتي����ن ب�لأعم�ل الخ�رقة الأ

ٍ
دون �َصْب���ق تعّلم

م���ن التعليم�ت والتمرين�ت. ف�لنب���ّي مو�صى Q بعد اأن انق�صت فترُة �صب�به 

َذَه���ب اإل���ى م�صر، وف���ي اأثن�ء الطريق خوط���ب اأن ي� مو�صى األ���ِق ع�ص�ك ف�إذا 

 .
)3(

الَع�ص� تتحول اإلى ثعب�ن عظيم، بحيث ا�صتوَح�َس مو�صى لذلك

وُخوطب اأن اأدِخل َيَدك في َجيبك، ولّم� اأخرجه� ف�إذا هي ت�صيء اإ�ص�ءًة قويًة، 

.
)4(

تخلب الأب�ص�ر

ب. ع���دم اإم���كان معار�س���ِة المعج���زة: ف����إّن المعج���زة لكونه� تنُبع م���ن قدرة اهلل 

المطلق���ة ل يمك���ن مع�ر�صته� والإتي����ن بمثله� قط، على حي���ن يمكن مع�ر�صة 

ح���ر وال�صعوذة، وم� �ص�بههم� مّم� يفعُله المرت��صون بمثله� لكونه� تن�ص�أ من  ال�صِّ

قدرة الب�صر المحدودة المتن�هية.

التح���ّدي: اإّن الآت���ي ب�لمعج���زة يتحّدى الآخري���ن بمعجزت���ه اأي يدعوهم اإلى  ج. 

َحرة والمرت��صون ذلك، لإمك�ِن  مع�ر�صته ومق�بلته بمثله، في حين ل يفعل ال�صَّ

مع�ر�صتهم، ومق�بلتهم بمثل م� ي�أتون به.

)1(  �صورة اآل عمران، الآية 37
)2(  �صورة النمل، الآية 40.

)3(  لحظ �صورة الق�ص�س، الآية 31.
)4(  لحظ �صورة الق�ص�س،الآية 32.
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ع���دم المحدودي���ة: ف����إّن مع�ج���َز الأنبي����ء لْي�صت مح���دودة بن���وٍع اأو نوعين بل  د. 

ه���ي متنّوعة بحيث ل يمك���ن الإ�ص�رة اإلى ج�مع م�صَترك بينه����. ك�إلق�ء الع�ص� 

وانقالبه���� اإل���ى َحّيٍة، واإدخ����ل اليد في الَجي���ب واإِخراجه� بي�ص����َء تنير مثاًل، 

ومعج���زة اإنب����ُع الم����ء، وا�صتخراجه من �صخ���رة ب�صربٍة من ع�ص����، ومعجزة 

تجفي���ف البحر، وفتح مم���راٍت ي�ب�صٍة عظيمٍة في ق�ِع���ِه ب�صربٍة من ع�ص� على 

الحجر وغيره� الكثير من المعجزات. اإّنن� نقراأ: اأّن النبي عي�صى Q �صنع 

ة ب�إِذِن اهلل.  م���ن الطين كهيئة الطير، ثم َنَف���َخ فيه� الروح ف�ص�رت طي���ورًا حيَّ

كم���� نقراأ اأّنه Q ك�ن ب�لم�صح بيده عل���ى وجوه العمي�ن واأج�ص�د الم�ص�بين 

خ���ره الن��ُس في  ب�لبر����س يمنحهم ال�صف����ء، بل وُيحيي الموت���ى، وينبئ َعّم� ادَّ

بيوتهم اإلى غير ذلك من المع�جز العديدة.

َحرة الذين ي�أتون  ه�.  و اأ�ص��صً� اإّن الذين ي�أتون ب�لمعجزة والكرامة يمت�زون عن ال�صَّ

ب�لخ���وارق من الأعم�ل من حيث الَه���َدف وكذا من حي���ث الَنْف�ِصّي�ت. ف�لفريُق 

ل يهدف���ون اإلى غ�ي�ت �ص�مية، واأغرا����س قّيمة، بينم� يهدف الفريق الث�ني  الأوَّ

اإل���ى اأهداٍف دنيوّية. وم���ن الطبيعي اأن يختلف الفريق�ن عل���ى اأ�ص��س ذلك في 

النف�صي�ت.
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املفاهيم الرئي�سة

-  
ُ
اإّن »الوح���َي« لي�س ن��صئً� عن الغريزة اأو العقل بل هو علم خ��س يفي�ُس به اهلل

ة. - تع�لى- على الأنبي�ء خ��صّ

اإّن نزول الَوْحي هو اأحُد مظ�هر الغيب اّلتي يجُب الإيم�ن به� واإْن لم تت�صح لن�  -

حقيقُة هذه الظ�هرة كم� يقول �صبح�نه: {ڀ ٺ ٺ}.

اإّن َبيَن المعجزة وبين �صدق دعوى الُنبّوة عالقًة منطقّيًة. -

اإّن الإتي����ن ب�لَعَم���ل الخ����رق للع�دة الذي يقت���رن مع دعوى النب���وة، ويّتفق مع  -

الّدع����ء، ي�صمى »معج���زة«. واأّم� اإذا �صدر العمُل الخ����رُق للع�دة من عبٍد هلِل 

ِع النبّوَة �ُصّمي »كرامة«. �ص�لٍح لم َيدَّ

اإن الَفرق بي���ن المعجزة وبين غيره� من الأعم�ل الخ�رقة يتلّخ�س في الأمور  -

الت�لية: َع���َدُم التعّلم في المعجزة، عدم اإمك�ن مع�ر�ص���ِة المعجزة، التحّدي، 

عدم المحدودّية، الهدف.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو الرّد على النظرّية الق�ئلة ب�أن الوحي وليد نبوغ النبي الفكري؟1  

  م� هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟2  

  م� هو الفرق بين المعجزة وال�صحر؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

R طبقات الأنبياء والر�شل والأئمة

ع���ن ه�ص�م بن �ص�لم، ودر�صت بن اأبي من�صور، عن���ه ق�ل: ق�ل الإم�م اأبو عبد اهلل 

ال�ص�دقQ: »الأنبياء والمر�سلون على اأربع طبقات: فنبيٌّ منّباأ في نف�سه ل يعدو 

غيره���ا، ونب���يٌّ يرى في النوم وي�سمع ال�سوت ول يعاينه في اليقظة، ولم يبعث اإلى 

اأحد وعليه اإماٌم مثل ما كان اإبراهيم على لوط L، ونبيٌّ يرى في منامه وي�سمع 

ر�سل اإلى طائفة قّلوا اأو كثروا، كيون�س قال اهلل ليون�س:
ُ
ال�سوت ويعاين الملك، وقد اأ

 

  ق���ال: يزي���دون: ثالثي���ن األفاً وعلي���ه اإماٌم، 
)1(

{ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}
ولي العزم 

ُ
والذي يرى في نومه وي�سمع ال�سوت ويعاين في اليقظة وهو اإماٌم مثل اأ

وق���د كان اإبراهيمQ نبّياً ولي�س باإم���ام حّتى قال اهلل: { ھ ھ  ے ے ۓۓ 

.
)3(

 من عبد �سنماً اأو وثناً ل يكون اإماماً«
)2(

ڭ ڭ ڭڭ }

)1(  �صورة ال�ص�ف�ت، الآية 147.
)2(   �صورة البقرة، الآية 124.

)3(   الكليني، الك�في، ج1، �س230، ح1.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي مراتب الع�صمة الأربعة.1. 
  ي�صرح الآي�ت الظ�هرة يف عدم الع�صمة.2. 
  يبنّي من�ص�أ الع�صمة و�صببه�، وكيف اأّنه� ل تالزم النبّوة.3. 

 النبّوة (3)
R عصمة األنبياء

الدرس السادس عشر
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. وتعني 
)1(

الِع�صم���ة لغة: »هي الحف���ظ والوقاية، لأن ع�سم تعني: حف���ظ ووقى«

ب�لم�صطل���ح العق�ئ���دي: »لطف يفعل���ه اهلل تعال���ى بالمكلف، بحيث تمن���ع منه وقوع 

. وق�ل المحقق الجرج�ني في كت�ب 
)2(

المع�سي���ة وترك الطاعة، مع قدرت���ه عليهما«

 .
)3(

التعريف�ت: »الع�سمة ملكة اجتناب المعا�سي مع التمكن منها«

وردت لفظ���ة الع�صمة في القراآن الكريم بجمي���ع م�صتق�ته� المختلفة ثالث ع�صرة 

مرة، والع�صمة كم� مّر اآنفً� م�صتقة من »ع�سم« وتعني:

الإم�س���اك والمن���ع: ونجد في الق���راآن الكريم مفهوم الع�صم���ة بنف�س معن�ه   - 1

اللغوي، فعلى �صبيل المث�ل:

حينم���� يدع���و اهلل  تع�لى  الن�����س اإلى الإيم����ن، ي�أمرهم ب�لعت�ص����م بحبل اهلل، 

.
)4(

ي�صتعمل كلمة »الع�سمة«، فيقول: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  }

وفي موقف النب���ّي يو�صفQ وامتن�عه عن ال�صتج�ب���ة والمتث�ل لدعوة امراأة 

.
)5(

العزيز ومراودته� اإي�ه يقول تع�لى: {ڃ چ چ چ چڇ }

)1(   الم�صب�ح المنير، �س417، م�دة »ع�صم«.
)2(   المفيد، النكت العتق�دية، تحقيق: ر�ص� المخت�ري، بيروت- لبن�ن، دار المفيد، 1414هـ-1993م، �س37.

)3(  التعريف�ت: 65، الطبعة الأولى، طهران.
)4(   �صورة اآل عمران، الآية 103.

)5(   �صورة يو�صف، الآية 32.
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وم���ن المالح���ظ اأن���ه ا�صتعملت لفظ���ة »الع�سم���ة« في الآي���ة الأولى ف���ي الإم�ص�ك 

والتحفظ، وفي الث�نية في المنع والمتن�ع، وكالهم� يرجع�ن اإلى معنى واحد.

واأحي�ًن���� يطلق لفظ الع�صمة على ال�صيء الذي يمتلك خ��صّية الوق�ية، ويمنع   - 2

الن�ص����ن من الوقوع في م���� يكره، ومن هذا المنطلق اأطلق هذا الم�صطلح على 

قمم الجب�ل.

� اأن العرب اأطلقوا على الحبل الذي ي�صّد الرحَل اأو الحمل »الع�سام«  ونجد اأي�صً  - 3

لأنه وبوا�صطة هذا الحبل يحفظ من ال�صقوط والتبعثر.

مراتب العصمة

للع�صمة في ب�ب النبّوة مراتب هي:

1. الع�سمة في تلقي الوحي وتبليغه:

وع�صم���ة الأنبي����ء R في المرحلة الأول���ى مو�صُع اّتف�ق الجمي���ع، لأّن احتم�َل 

الخط����أ واللتب��س في هذه المرحلة يوؤثر على وثوق الن��س، واطمئن�ِنهم، ويوجب اأن ل 

يعتمَد الن��ُس على اإخب�رات النبي واأقواله، فينتق�ُس هدُف النبّوِة في الم�آل.

ه���ذا م�ص�ف���ً� اإلى اأّن القراآن الكريم ي�صّرح ب�أّن اهلل يحف���ُظ نبيَّه، وي�صونُه �صي�نًة 

ك�مل���ًة حتى يبّلغ الوحَي الإَلهيَّ ب�صورٍة �صحيحٍة كم� ق�ل: {ۈئ ېئ ېئ ېئ      ىئ 

جت     يب  ىب  مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ  مئ    حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
. فف���ي هذه الآية ذَكَر 

)1(
حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج         مج جح}

القراآن الكريم نوعين من الَحَفَظة ل�صي�نة الوحي:

المالئكة الذين يحيطون ب�لنبّي من كّل ن�حيٍة وج�نٍب. اأ- 

ب-  اإّن اهلل  تع�لى نف�صه يحيط ب�لمالئكة والنبّي.

)1(  �صورة الجن، الآي�ت 26 - 28.
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وهذه النظ����رة ال�صديدة والمراَقَب���ة الك�ملة اّنم� هي لتحقيق غر����س النبّوة، وهو 

اإي�ص�ل الوحي الإَلهّي اإلى الب�صر.

2. ع�سمة الأنبياء من كّل مع�سية وذنب:

 
ِ
اإّن اأنبي�ء اهلل وُر�ُصَله R مع�صومون من الذنب والزلل، في مج�ل العمل ب�أحك�م

ال�صريع���ِة، ع�صمًة مطلق���ًة؛ لأّن الهدف من بعثة الأنبي�ء اإّنم���� يتحّقق اأ�ص��صً� اإذا تمّتع 

�ُصل بمثل هذه الع�صمة، لأّنهم اإذا لم يلتزموا ب�لأحك�م الإلهّية التي ُكِلُّفوا  الأنبي�ء والرُّ

ب�إِبالغه� اإلى الن��س، انتفى الوثوق بكالمهم، فلم يتحّقق الغر�ُس المن�صوُد من بعِثهم، 

واإر�ص�لهم.

ولق���د اأ�ص�َر المحقُق الطو�صيُّ اإلى ه���ذا البره�ن بعب�رٍة موَجَزة حيث ق�ل: »ويجب 

.
)1(

في النبّي الع�سمُة ليح�سَل الوثوُق فيح�سل الغر�ُس«

اإّن ع�صم���ة الأنبي����ء عن المع�صية اأمر ق���د اأّكده القراآُن الكري���ُم في اآي�ت مختلفة 

نورد هن� بع�صه�:

اإّن الق���راآن الكري���م يعتبر الأنبي����ء اأ�صخ��صً� مهِدّيين ومخت�ري���ن من ِقبل اهلل  اأ. 

.
)2(

تع�لى اإذ ق�ل: {ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ}

ر ب�أّن الذي يهديه اهلل ل يقدر اأحد على اإ�صالله اإذ يقول:  ب. اإنَّ القراآَن الكريَم يذكِّ

.
)3(

{ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  }

.
)4(

الًل اإذ يقول: {ژ ژ ڑ ڑ کک  } يعتبر المع�صية �صَ ج. 

في�صتف����د م���ن مجموعة هذه الآي�ت اأّن الأنبي�ء مع�صومون م���ن كّل اأنواع ال�صالل، 

وم�صونون من كّل األوان المع�صية.

)1(  الحلي، ك�صف المراد،  تعليق: ال�صيخ جعفر ال�صبح�ني، �س 217.
)2(  �صورة الأنع�م، الآية 87. 

)3( �صورة الزمر، الآية 37.
)4(  �صورة ي�س، الآية 62.
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اإّن الُبره�َن الَعقلّي الذي اأقمن�ه فيم� �صبق على ِع�صمة الأنبي�ء يدّل على ع�صمتهم 

َرَف َرْدحً� من عمره في الذنب والمع�صية، ثم  قب���ل البعثة اأي�صً�، لأّن الإن�ص�ن الذي �صَ

َحَمَل لواَء الهداية والإر�ص�د لم يتمّكن من الح�صول على ثقة الّن��س به، و�صكونهم اإلى 

اأقوال���ه، بخ���الف من ع��س َقبَل بعثته نقيَّ الجيب، ط�ِه���َر الَذيل، ف�إّنه ق�دٌر على َجلب 

ثقة الن��س، وك�صب ت�أييدهم له.

 اإلى اأّن في مقدور مع�ر�صي الر�ص�لة، اأن يغت�لوا ب�صهولة �صخ�صّية الّر�صول، 
ً
هذا م�ص�ف�

وا �بذلك من �ص�أنه، و�ص�أن ر�ص�لته. ويطعنوا فيه ب�لتلويح ب�صوابقه قبَل النبّوة، ويحطُّ

اإّن ال���ذي ا�صتط����ع بف�صل العي����س بطهر ونق�ء، ف���ي بيئٍة ف��ص���دٍة اأن يكت�صب لقب 

»محّم���د الأمي���ن« هو ال�صخ�س الوحيد الذي ي�صتطيع ب�صخ�صّيتِه ال�ص�طعة النقّية، اأن 

ُيب���ّدد ُحُجب الدع�ي�ت الم�ص�دة، ويفّند مزاع���م اأعدائه، ومع�ر�صي ر�ص�لته، وي�صيء 

ب��صتق�مته العجيبة، البيئَة الج�هليَة المظلمة تدريجً�.

ه���ذا م�ص�فً� اإلى اأّن من البديهّي اأّن الإن�ص�ن الذي ك�ن مع�صومً� من بداية حي�ته، 

اأف�ص���ُل م���ن ال���ذي تحّلى ب�صف���ة الع�صمة منذ اأن �ص����ر َنبّيً�، كم���� اأّن ت�أثي���َره، ودوره 

الإر�ص�دّي ل ريب يكون اأقوى، والحكمة الإلهّية تقت�صي اختي�ر الَفرِد الأح�صن الأكمل.

3. ع�سمة الأنبياء عن الخطاأ والزلل:

ْنب- مع�صوم���ون كذلك في  اإنَّ الأنبي����ء- م�ص�ف���ً� اإلى كونهم مع�صومي���ن من الذَّ

الأمور الت�لية:

في الق�ص�ء في المن�زع�ت والف�صل في الخ�صوم�ت.  اأ. 

ب. ف���ي ت�صخي�س مو�صوع�ت الأح���ك�م ال�صرعية )مثل اأّن الم�ئ���ع الفالنّي هل هو 

خمٌر اأم ل؟(

في الق�ص�ي� اليومّية الع�دّية. ج. 
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اإّن ل���زوم و�صف النبّي ب�لع�صمة في الم���وارد المذكورة ن�بٌع من اأّن الخط�أ في مثل 

هذه المج�لت مالزٌم للخط�أ في مج�ل الأحك�م الدينّية، وب�لت�لي ف�إّن الخط�أ في هذه 

�َس الَغَر�س  رُّ بثقِة الّن��س ب�صخ�س النبّي، وُيوجب في الم�آل َتَعرُّ الأمور والمج�لت َي�صُ

المن�ُصود للَخَطر، واإن ك�ن ُلزوم الع�صمة في ال�صورتين الأُوَلَيين، اأو�صح من الع�صمة 

في ال�صورة الأخيرة.

4. الأنبياء منّزهون عن العيوب الج�سمية والروحية:

الّن��س  تنّفَر  توجب  م��ور 
ُ
اأ الأنبي�ء  وج��ود  في  تكون  ل  اأن  الع�صمة  مراتب  من 

بع�س  اأو  الج�صمية،  والع�ه�ت  الأمرا�س  بع�َس  ب�أّن  يعلم  فكلُّن�  عنهم.  وابتع�دهم 

الّن��ِس  تنّفَر  توجب  النف�س  وِخ�ّصة  الطبع،  دن�ءة  عن  تنم  التي  الروحّية،  الخ�ص�ل 

وابتع�دهم عنه.

هين عن العي���وب الج�صمّية والروحّية، لأّن  وله���ذا ف�إّن على الأنبي����ء اأّن يكونوا ُمَنزَّ

َتَنّفَر الّن��س من النبّي، واجتن�َبهم عنه ين�في الهدف من بعثهم، وهو اإبالغ الر�ص�لت 

الإلهّية بوا�صطة الأنبي�ء اإلى الن��س.

 العقل في هذا المج�ل هو الك�صف عن حقيقة، 
ِ
ُر ب�أنَّ المراد من حكم كم���� اأّنن� ُنَذكِّ

هً� عن ِمثل هذه  ه���ي اأّن على اهلل � لكونه حكيمً� � اأّن يخت�َر للنبّوة من يكون ع�ريً� ومنزَّ

.
)1(

العيوب

، ولهذا ف�إّن بع�َس الرواي�ت التي َوَردت حول النبي اأيوب وهي تحكي عن  )1( اإّن حكَم العقل في هذا المج�ل حكٌم َقطعيٌّ
رة، م�ص�فً� اإلى كونه� مخ�لفًة للحكِم الَقطع���يِّ للعقل تن�في الرواي�ِت المع�ر�صة التي َوَرَدت  ابتالئ���ه ب�أمرا�س منفِّ

عن اأهل البيت في هذا المج�ل.فقد ق�ل الإم�م ال�ص�دقQ: »اإنَّ اأيوب مع جميع م� ابُتلي به لم تنتْن له رائحٌة، 

ول َقُبَح���ْت له �ص���ورٌة، ول خرَجْت منه َمّدٌة من َدٍم، ول قيٍح، ول ا�صَتْقذَرُه اأَح���ٌد راآه، ول ا�صتوح�س منه اأحٌد �ص�هَده 

مين عليه، واإنم�  ول دّود �صيٌء من َج�َصدِه، وهكذا ي�صنُع اهلل عّز وجّل بجميع من يبتليه من اأنبي�ئه، واأولي�ئه المكرَّ

ْعِفِه في ظ�ِهِر اأمرِه، لَجْهلهم بم� َلُه عند رّبه تع�لى ذْكُرُه، من الت�أييد والَفَرج«. اجتَنَبُه الن��ُس ِلَفقره، و�صَ

)الخ�ص����ل، ال�ص���دوق، ج 1، اأبواب ال�صبعة، الحديث 107( ولهذا ف�إّن الروايَة المخ�لفَة لهذا المو�صوع، ل اأ�ص��س 

له� من ال�صحة فهي مرفو�صة.
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منشأ العصمة 

يطرح عند الحديث عن ع�صمة الأنبي�ء ال�صوؤال الت�لي:

م� هي الخ��صّية التي يمتلكه� الأنبي�ء ويتمّيزون به� عن غيرهم حتى توؤدي بهم اأن 

يكونوا مع�صومين عن الخط�ي� والذنوب؟  وفي معر�س الإج�بة عن هذا ال�صوؤال يمكن 

اأن نقول اأّن من�ص�أ الع�صمة و�صببه� في اأمرين:

الأول: اإّن الأنبي����ء حي���ث اإّنهم يتمتع���ون بمعرفٍة وا�صعٍة ب�هلل �صبح�ن���ه، ل َي�صتبدلون 

خ���رى؛ اإّن اإدراكهم العمي���ق للعظمة الإلهّية 
ُ
ر�ص����ه تع�لى ب�ص���يٍء مطلقً�. وِبعب�رٍة اأ

وللجم����ِل والكم����ل الإَلهّيي���ن يمنعهم من التوّج���ه اإلى اأّي �صيٍء غي���ر الحّق تع�لى، 

والتفكير في اأّي �صيء غير اهلل �صبح�نه. 

َرجة من المعرفة هي التي ق�ل عنه���� الإم�م اأميُر الموؤمنين  اإّن ه���ذه المرَتَب���ة والدَّ

  .
)1(

 قْبلَ���ُه، وَبْعَدُه وَمَعُه«
َ
ْيُت اهلل

َ
يُت �َسيئاً اإّل َوَراأ

َ
عل���يُّ بن اأبي ط�لبQ: »م���ا َراأ

.
)2(

وق�ل عنه� الإم�م ال�ص�دُق Q: »َولكنِّي اأْعُبُدُه ُحّباً َلُه فتلَك ِعبادُة الِكراِم«

الثان���ي: اإّن اّط���الع الأنبي�ء الك�مل على نت�ئج الط�ع���ة وثم�ره�، وعلى اآث�ر المع�صية 

يئة، هو �صبب �صي�نتهم عن مخ�لفة الأمر الإَلهّي. وتبع�ته� ال�صَّ

في  اأّن  اإّل  اهلل،  اأولي�ء  من  ة  خ��صّ بثلَّة  ة  مخت�صّ المطلقة  الع�صمة  اأّن  على 

المع�صية  ارتك�ب  عن  مع�صومين  يكونوا  اأْن  الأتقي�ء  الموؤمنين  بع�س  اإمك�ن 

 من اأفع�لهم، ف�لَفرد المّتقي مثاًل، ل ُيقدم على الإنتح�ر، اأو 
ٍ
في ق�صم عظيم

 .
)3(

قتل الأبري�ء اأبدًا

)1(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج70، �س22.
)2(  م.ن، 70ج،�س 18 �صمن الحديث 9.

مون، َوُهْم والّن�ُر  )3(  ق����َل الإم����م عل���يُّ بن اأبي ط�لب Q عن هذا الفريق: »ُهم والَجّنُة َكَمْن َقْد راآه���� َفُهْم فيه� ُمَنعَّ
ُبون« نهج البالغة، الخطبة رقم 193 الموّجهة اإلى هّم�م. َكَمْن قد َراآه� َفُهْم فيه� ُمَعذَّ
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ومن الَبّين اأّن الع�صمة في هذه الموارد ن��صئ من الِعلم القطعّي ب�آث�ر هذه الأعم�ل 

ال�صيئة. ف�إذا ك�ن مثل هذا الِعلم ح��صاًل لل�صخ�س في مج�ل تبع�ت الذنوب الخطيرة 

جدًا اأي�صً�، ك�ن ذلك موجبً� حتمً� ل�صي�نة ال�صخ�س عن المع�صية، وهذا م� يتمّيز به 

الأنبي�ء وخ��صة الأولي�ء عن الآخرين.

ال تنافي بين العصمة واالختيار

َنَظرًا لَمن�ص�أ الع�صمة ُنَذّكر ب�أّن الع�صمة ل تن�في اختي�ر المع�صوم، وكونه حّرًا في 

اإرادته، بل اإّن ال�صخ�َس المع�صوَم مع َمعرفته الك�ملة ب�هلل، وب�آث�ر الط�عة والمع�صية 

ونت�ئجهم����، يمكن���ه اأن يرتك���ب المع�صية واإْن ل���م ي�صتخدم هذه الق���درة، مثل الوالد 

الحنون الذي يقدر على قتل ابنه، ولكّنه ل يفعل ذلك اأَبدًا.

واأو�ص���ُح من ذل���ك هو عدُم �صدور القبيح من اهلل تع�لى، ف����إنَّ اهلل الق�دَر المطَلق 

ين في الجنة، اإّل  يمكن���ه اأن ُيدخ���َل ال�ص�لحين المطيعين في جهنم، اأو ُيدِخ���ل الع��صِ

نَّ ترَك 
َ
اأّن عدَل���ه وحكمته يمنع�ن من القي�م بمثل هذا العمل. وِمن هذا البي�ن يت�صح اأ

المع�صية والتزام الط�عة، والعب�دة، ُيعتبران مفخرة كبرى لالأنبي�ء، لأّنهم مع كونهم 

ق�درين على ترك الط�عة، وفعل المع�صية، ل يفعلون ذلك اختي�رًا، وب�إرادٍة منهم.

العصمة ال تالزم النبّوة

نح���ن م���ع اعتق�دن� بع�صم���ة جميع الأنبي�ء ل ن���رى اأّن الع�صمة ت���الزم النبّوة، اأي 

 هو نبيٌّ ب�ل�ص���رورِة ك�ل�صيدة الزه���راء O، واإْن ك�ن 
ٍ
اأّنن���� ل ن���رى اأّن كلَّ مع�ص���وم

كّل نب���يٍّ مع�صوم���ً� ب�ل�صرورة، فرّب اإن�ص�ن مع�صوٌم ولكّنه لي����س ِبنبّي، فه� هو القراآُن 

الكري���م يقول حول ال�صيدة مري���م: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

.
)1(

ھ}

)1(  �صورة اآل عمران، الآية 42.
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اإّن ا�صتخداَم القراآن الكريم للفظة »ال�صطف�ء« في �ص�أن ال�صّيدة مريمO، َيدلُّ 

عل���ى ِع�صمته� لأّن نف�َس هذه اللَّفظة »ال�صطف����ء« ا�صتخدمت في �ص�أن الأنبي�ء �صالُم 

 .
)1(

اهلل عليه���م اأي�ص���ً�: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ      گ گ گ ڳ}

ثْت حول طه�رة ال�صيدة مريمO، والمق�صود هو  هذا م�ص�فً� اإلى اأّن الآية قد تحدَّ

طه�رته���� من اأّي نوع من اأنواع الرْج�س، والمع�صية، ولي�صت هذه الطه�رة والبراءة هو 

براءته���� من الذنب الذي َرَمْته� اليهوُد به ف���ي مج�ل ولدة عي�صى منه� من دون والٍد، 

 Qلأّن تبرئ���ة مريم من هذه المع�صية ثبت���ت في الأّي�م الأولى لولدة النبّي عي�صى

، فلم يعد هن�ك ح�جة اإلى بي�ن ذلك مجّددًا.
)2(

بتكلُّمه

اأ�ص���ف اإل���ى ذلك اأّن الآي���ة تتحّدث عن مري���م قبل ان تحمل ب�لم�صي���ح، حيث ج�ء 

حديث حمله� له عبر هذه الآية فالحظ.

)1(  �صورة اآل عمران، الآية 33.

)2( {چ ڇڇ...}، �صورة مريم، الآية 29.
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املفاهيم الرئي�سة

الِع�صمة لغة: »هي الحفظ والوق�ية، لأن ع�صم تعني: حفظ ووقى«.

للع�صمة في ب�ب النبّوة مراتب هي: -

الع�صمة في مرحلة تلّقي الوحي وتبليغه.  .1

الع�صمة عن المع�صية والذنب.  .2

الع�صمة عن الخط�أ في الأمور الفردّية والجتم�عّية.  .3

عدم اإ�ص�بتهم ب�لأمرا�س المنّفرة.  .4

يمكن اّن نَلّخ�س من�ص�أ الع�صمة و�صببه� في اأمرين: -

الأول: اإّن اإدراك الأنبي�ء العميق للعظمة الإلهّية وللجم�ِل والكم�ل الإَلهّيين يمنعهم من 

التوّجه اإلى اأّي �صيٍء غير الحّق- تع�لى-، والتفكير في اأّي �صيء غير اهلل �صبح�نه. 

الث�ن���ي: اإّن اّطالع الأنبي����ء الك�مل على نت�ئج الط�عة وثم�ره����، وعلى اآث�ر المع�صية 

يئة، هو �صبب �صي�نتهم عن مخ�لفة الأمر الإَلهّي. وتبع�ته� ال�صَّ

مع اعتق�دن� بع�صمة جميع الأنبي�ء ل نرى اأّن الع�صمة تالزم النبّوة، اأي اأّنن� ل  -

 هو نبيٌّ ب�ل�صرورِة، واإْن ك�ن كّل نبيٍّ مع�صومً� ب�ل�صرورة.
ٍ
نرى اأّن كلَّ مع�صوم

اأ�سـئلـة الـدر�س

 م� هي مراتب الع�صمة الأربعة؟ اذكره� واأو�صحه�.1  

 م� هي الخ��صّية التي يمتلكه� الأنبي�ء والتي توؤّدي بهم الى الع�صمة؟2  

 هل هن�ك تن�ٍف بين الع�صمة والختي�ر؟ بّين ذلك.3  
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لــلــمــطــالــعــة

ع�شمة الأنبياء

اختل���ف الن��س ف���ي الأنبي�ء R فق�ل���ت ال�صيعة الإم�مية ل يج���وز عليهم �صيء 

م���ن المع��صي والذنوب كبيرًا ك�ن اأو �صغيرًا ل قب���ل النبوة ول بعده�. وجّوز اأ�صح�ب 

الحدي���ث والح�صوي���ة على الأنبي�ء الكب�ئ���ر قبل النبوة ومنهم من ج���ّوز ذلك في ح�ل 

النبوة ب�صرط ال�صتت�ر دون الإعالن، ومنهم من جّوز على الأحوال كله�. 

ومنع���ت المعتزلة من وق���وع الكب�ئر وال�صغ�ئ���ر الم�صتخفة م���ن الأنبي�ء R قبل 

النب���وة وفي ح�له� وج���ّوزت في الح�لين وقوع م���� ل ي�صتخف من ال�صغ�ئ���ر ثم اختلفوا، 

فمنهم من جّوز على النبي الإقدام على المع�صية ال�صغيرة على �صبيل العمد، ومنهم من 

منع ذلك وق�ل اإنهم ل يقدمون على الذنوب التي يعلمونه� ذنوبً� بل على �صبيل الت�أويل.

وحك���ي عن النظ����م وجعفر بن مب�صر وجم�عة ممن تبعهم���� اإن ذنوبهم ل تكون اإل 

عل���ى �صبيل ال�صه���و والغفلة واإنهم موؤاخذون بذل���ك واإن ك�ن مو�صوعً� عن اأممهم لقوة 

معرفتهم وعلو مرتبتهم. ثم ق�ل واعلم اأن الخالف بينن� وبين المعتزلة في تجويزهم 

ال�صغ�ئر على الأنبي�ء R يك�د ي�صقط عند التحقيق لأنهم اإنم� يجّوزون من الذنوب 

م� ل ي�صتقر له ا�صتحق�ق عق�ب واإنم� يكون حظه تنقي�س الثواب على اختالفهم اأي�صً� 

ف���ي ذل���ك لأن اأب� علي الجب�ئي يق���ول اإن ال�صغير ي�صقط عق�به بغي���ر موازنة فك�أنهم 

معترفون ب�أنه ل يقع منهم م� ي�صتحقون به الذم والعق�ب.

 وه���ذه موافقة لل�صيعة في المعن���ى لأن ال�صيعة اإنم� تنفي عن الأنبي�ء R جميع 

المع��ص���ي م���ن حيث ك�ن كل �صيء منه� ي�صتحق به ف�عل���ه الذم والعق�ب لأن الإحب�ط 

.
)1(

ب�طل عندهم واإذا بطل الإحب�ط فال مع�صية

)1(   المرت�صى، تنزيه الأنبي�ء، بيروت- لبن�ن، دار الأ�صواء، 1409هـ- 1989م، ط2، �س17.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 .1.Pيذكر طرق اإثب�ت نبّوة النبّي حمّمد  
 .2.Pي�صرح بع�س مع�جز النبّي الأكرم  
 .3.Pيبنّي القرائن وال�صواهد على نبّوة النبّي الأكرم  

 النبّوة )4(
P طرق إثبات نبّوة النبّي محّمد

الدرس السابع عشر
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ث حول نبّوِة ر�صوِل  ْثن� �ص�بًق� حول النبّوة ب�صورٍة ع�مٍة، وفي هذا الدر�س نتحدَّ تحدَّ

ة، وقبل ذلك ُنذّكُر ب�أنَّ النبّوة يمكن اأّن تثبت  الإ�صالم »محّمد بن عبد اهلل« P خ��صّ

ل�صخ�سٍ بثالثة طرق:

الإتي�ن ب�لمعجزة مقرونً� ب�ّدع�ء النبّوة.  .1

جمع القرائن وال�صواهد التي ت�صهد ب�صدق دعواه.  .2

ت�صديق النبي ال�ص�بق.  .3

اإّن نب���ّوة ر�صوِل الإ�ص���الم P يمكن اأن تثبت بجميع الُطُرق الثالثة المذكورة، وه� 

نحن نذكره� ب�صورة مخت�صرة:

الطريق األول: المعجزة

يمكن اأن نق�ّصم مع�جز النبّي الأكرمP اإلى ق�صمين: 

الأول: المع�جز الع�ّمة.

الثاني: معجزة القراآن الكريم، و�صوف نفرد لذلك در�ًص� م�صتقاًل وهو الدر�س الت�لي.

 اإّن مع�ج���ز ر�ص���وِل الإ�ص���الم P كم� اأ�صلفن���� ل تنح�صر في الق���راآن الكريم، بل 

اإّن���ه P ك�ن ربم���� ق�م ب�إتي�ن بع����س المعجزات في من��صب�ٍت مختلف���ة بهدف اإقن�ع 

الن��س.
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وف���ي هذا ال�صعيد يج���ب التذكيُر ب����أن ثّمت مح��صب���ًة عقلّيًة تثب���ت اأ�ص��صً� وجوَد 

مع�ج���َز لر�صوِل الإ�صالم ع���دا القراآِن الكريم. ف�لنبيُّ الأكرُم P تحّدث عن  مع�جز 

.Q وعن  مع�جز للنبّي عي�صى Qللنبّي مو�صى

فه���ل يمكن اأْن نقبل ب�أْن يكون ر�صوُل الإ�صالم اأعلى واأف�صل من الأنبي�ء ال�ص�بقين، 

وخ�تمهم، واأّنه اأثبَت مع�جز عديدة لالأنبي�ء ال�ص�بقين، ومع ذلك ل تكون له اإّل معجزة 

ُدور كل تل���ك المعجزات عن الأنبي�ء  واحدة؟ت���رى اأم���� ك�َن الن��ُس � وهم َي�صمعون ب�صُ

ال�ص�بقين � يتمّنون �صدوَر مع�جز مختلفة ومتنّوعة على يد ر�صول اهللP، ول يكتفون 

بروؤية معجزٍة واحدٍة فقط؟!

وكي���ف ل تك���ون لر�صول اهللP مع�جز �ص���وى »القراآن الكريم« وه���ذا هو القراآُن 

نف�ُصه يثبت �صدور مع�جز متعددة على يد ر�صول اهللP ن�صير اإليه� فيم� ي�أتي:

�َسّق الَقَمر: عندم� ا�صترط الم�صركون اإيم�نهم بر�صول اهلِل ودعوته ب�صّق الَقَمر   .1

P بذلك ب�إذن اهلل تع�ل���ى، كم� يقول الق���راآن الكريم:  ن�صفي���ن، ق�م النب���يُّ

ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  {ھ 

. اإّن ذي���َل هذه الآية �ص�هٌد وا�صٌح على اأّن المق�صود من الآية لي�س 
)1(

ۇ}
.P

ِ
هو ان�صق�ق القمر في يوم القي�مة بل يرتبط بع�صر النبّي الأكرم

المع���راج: اإّن عروَج ر�صول اهللP في ليل���ة واحدٍة من الم�صجد الحرام في مكة   .2

م�ء، وقد تّمت هذه  م���ة اإلى الم�صج���د اَلق�صى في فل�صطين، ومنه اإل���ى ال�صَّ المكرَّ

الرحل���ة في ُمّدٍة ق�صيرٍة ج���دًا، ُيعَتَبُر هو الآخر من مع�ج���ز ر�صول الإ�صالم التي 

. على اأّن ُقدرة اهلل اأقوى واأ�صمى من اأن تحول العوامُل 
)2(

ُذِكرْت في القراآن الكريم

الم�ديُة والطبيعيُة دون تحّقق معراج نبيه الكريم اإلى الع�َلم الأعلى، ووقوعه.

)1(  �صورة القمر، الآيت�ن 1 و 2.
)2(  انظر �صورة الإ�صراء الآية 1.
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الإخب���ار ع���ن الغي���ب: قلن���� عن���د الحدي���ث ع���ن الإخب����ر ب�لَغي���ب اأن ال�صي���َد   .3

 P وقد اأخبر النب���يُّ الأكرُم محّمد 
)1(

الم�صي���َحQ ك�ن يخب���ر عن الغي���ب

عن الغي���ب عن طريِق الوحي كذلك، ومن اإخب�رات���ه: الإخب�ر بَغَلبة الروم على 

.
)3(

 وبفتح مكة
)2(

الفر�س

اإّن ه���ذه المع�جز هي الت���ي َذَكَره� الق���راآن الكريم، واأّم� م� ذك���رُه الموؤّرخون 

خرى لر�ص���ول اهللP، فيف���وق م� ج�ء 
ُ
والمحّدث���ون الم�صلم���ون من مع�ج���ز اأ

، وهي واإْن لم تكن في الأغل���ب � متواترة اإّل اأّنه يتمتع 
ِ
ذك���ُره في الق���راآِن الكريم

. مجموُعه� بتواتٍر اإجم�ليٍّ

Pالطريق الثاني: القرائن والشواهد على نُبّوة النبّي

واه���د - كم� اأ�صلفن�- يمك���ن اأْن تكون من الُط���ُرق الكفيلة  اإّن جم���ع القرائ���ن وال�صَّ

ة  ب�إثب�ت �صدق دعوى الأنبي�ء، وه� نحن ن�صير ب�خت�ص�ر اإلى القرائن الّدالة على �صحَّ

:Pدعوى النبّي الأكرم

1. النبيٌّ الأكرم و�سوابُقُه الم�سِرقُة:

ك�ن���ت قري�س ُت�صّمي ر�ص���ول اهللP قبل بعث���ه ب�لر�ص�لة »محّمد الأمي���ن« وتودع 

عن���ده اأم�ن�ِته� الثمينة، وت�صت�أمن���ه على اأ�صي�ئه� القّيمة. وعندم���� ح�صل خالٌف بين 

اأربع���ة قب�ئل في و�ص���ع »الَحَجِر الأ�س���وِد« في مو�صعه بعد تجديد بن����ء الكعبة، ر�صي 

الجميُع ب�أن يقوَم عزيُز قري�س- اأي ر�صول اهللP- بهذه المهّمة لكونه رجاًل �ص�دقً� 

 .
)4(

اأمينً�

)1(  انظر �صورة اآل عمران، الآية 49.
)2(  انظر �صورة الروم، الآية 2.

)3(  انظر �صورة الفتح، الآية 27.
)4(   ابن ه�ص�م، ال�صيرة النبوّية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الق�هرة- م�صر، مكتبة محمد علي �صبيح، 

1383هـ- 1963م،  ج 1، �س 209.
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2. الَنقاء من تلّوث البيئة الجتماعية:

لق���د ن�ص�أ ر�ص���ول اهللP وترعرع في بيئٍة ل���م يكن فيه� اإّل الخم���ر والمي�صر وواأد 

البن����ت، ودفنه���ّن اأحي����ًء، واإّل اأكل الميت���ة والظلم والغ����رة، ومع ذل���ك ورغم ن�صوئه 

لوك، لم ُيو�صف ب�أّي  وترعرعه في مثل هذه البيئة، ك�ن اإن�ص�نً� نقّي الجيب، ط�ِهَر ال�صُّ

ذيلة، ومن دوِن اأن يتلوَّث ب�أّيِة لوثٍة عق�ئدّية، وفكرّيٍة. �صيء من ال�صف�ت الرَّ

3. محتوى الدعوة الإ�سالمية:

 محّمدP نراه� 
ِ
عندم���� ُنلق���ي نظرًة ف�ح�ص���ة على محتوى دع���وِة النبّي الأك���رم

تدع���و الن�����س ب�ل�صبط اإلى مخ�لف���ِة كّل م� ك�ن رائجً� في تلك البيئ���ة، ورف�صه رف�صً� 

مطلق���ً�. اإّنهم ك�نوا يعبدون الأوث����ن وقد دع�هم اإلى التوحيد، وَرف����س الأوث�ن. اإّنهم 

ك�نوا ُينكرون المع�َد، وقد دع�ُهم اإلى الإيم�ن به، واعتبره �صرطً� من �صروط الإ�صالم. 

وك�ن���وا يئدون البن����ت ويقبرونهّن وهّن اأحي�ء، ولم يكن للم���راأة اأّية قيمة، ولكّنه اأع�د 

اإليه� كرامته� الإن�ص�نّية، ومنزلته� الالئقة به�، ك�أف�صل م� يكون.

4. اأدوات الدعوة وو�سائلها:

، ِلن�صر دعوته، وا�صتع�ن به� ِلن�صر دينه،  اإّن الأدوات والو�ص�ئل التي ا�صتخدمه� النبيُّ

ك�ن���ت اإن�ص�نّي���ة واأخالقّية تم�مً�. فهو P ل���م ي�صتخدم اأبدًا الأ�ص�لي���َب اّلال اإن�ص�نّية 

كقط���ع الم�ء عل���ى خ�صومه، اأو ت�صميمه وتلويثه، اأو قط���ع الأ�صج�ر وم� �ص�به ذلك من 

.
)1(

الأ�ص�ليب اّلال اإن�ص�نّية

ب���ل واأو�صى ب����أن ل ُيلَحق الأذى ب�لن�ص����ء والأطف�ل والعج�ئز وكب����ر ال�صّن، واأن ل 

ُتقَط���ع الأ�صج�ر، واأن ل ُي�صرع في قت�ل العدّو قب���ل الدعوة اإلى الإ�صالم واإتم�م الحّجة 

عليه.

)1(  راجع الكتب الت�ريخية في هذا المج�ل.
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اإّن الإ�ص���الم يرف����س رف�صً� ق�طعً� المنط���ق المكي�فيلي الق�ئل: »ب���اأّن الغاية تبّرر 

الو�سيل���ة« وكمث�ل َرَف�َس اقتراح اأحد اليه���ود لإخ�ص�ع العدّو في وقعة خيبر عن طريق 

اإلق�ء ال�صم في الم�ء. اإّن حي�ة ر�صول الإ�صالم P زاخرة بق�ص�س التع�مل الإن�ص�ني 

النبيل مع الأعداء.

5. �سخ�سّيُة الموؤمنين به وخ�ساُلهم:

اإّن درا�صة اأفك�ر الموؤمنين ب�لنبّي، والمن�صوين تحت لوائه، واأحوالهم و�صخ�صّي�تهم 

يمك���ن اأن تو�ص���ح مدى �صدقه و�صح���ة دعواه. ف�إّن م���ن البديهّي اأن الدع���وة اإذا ت�أّثر 

به���� ال�صخ�صي�ُت المتمي���زة في المجتمع ف�ن�ص���ووا تحت رايته����، واعتنقوه� ب�صدق 

واإخال�س، ك�ن ذلك اآية �صدقه� و�صحته� ودلياًل على حّق�نيته�، وواقعّيته�.

ولك���ن اإذا التفَّ حوَله ط���اّلب الدني�، وُعّب�ُد الم�ل وال�صه���وة، ك�ن ذلك دلياًل على 

�صع���ف اّدع�ئه. لقد ك�ن بين المن�صوين تحت لواء ر�صول الإ�صالم �صخ�صي�ت عظيمة 

ف���ي غ�ية الُنب���ل والَف�صيلة ك�لإم�م عل���ّيQ وك�صلم�ن، وعّم����ر، وبالل، وم�صعب، 

وابن م�صعود، والمقداد، واأب���ي ذر وغيرهم مّمن �صهد لهم الت�ريُخ ب�لطهر وال�صف�ء، 

و�صمّو ال�صخ�صية، ونزاهة الأخالق.

6. التاأثيُر اِليجابي في البيئة الجتماعية، وتاأ�سي�ُس ح�سارة عظيمة:

اإِّن ر�ص���ول الإ�ص���الم ا�صتط�ع في مدة ل تتج�وز ثالثً� وع�صري���ن �صنة اأْن يغّير و�صَع 

الجزي���رة العربية تغييرًا جوهريً�. لقد ا�صتط����ع اأْن ي�صنع من ُقّط�ع ُطُرق، و�َصاّلبين، 

�د اأوث�ن واأ�صن����م، موّحدين ب�رزين، ل���م َي�صَنعوا ح�ص�رًة  من�ء، وم���ن ُعبَّ
ُ
اأ�صخ��ص���ً� اأ

عظيم���ة في محّل �صكونتهم فقط بل مّدوا ح�ص�رتهم الإ�صالمية الرائعة الفريدة، اإلى 

خرى من الع�لم، كذلك.
ُ
من�طق اأ
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در الإ�صالم يوؤّكد على هذه النقطة  فه� هو جعفر بن اأبي ط�لبQ من م�صلمي �صَ

عندم���� ق����ل في معَر�س الإج�ب���ة على �صوؤال النج��ص���ّي الذي �ص�أله ع���ن اأحوال النبّي 

الكري���مP: »اأّيه���ا الَمِل���ك؛ اإّن اهلل َبَع���ث اإلينا َر�سوًل ِمّن���ا َفدعانا اإل���ى اهلل ِلنَوّحَده 

ونعب���َده، ونخل���َع ما كّنا نعُبُد نحن واآباوؤن���ا من دونه، من الحجارة والأوثان، واأَمَرنا 

ب�س���دِق الحديث... واأَمَرنا بال�س���الِة، والزكاة و�سلة الَرحم، وُح�سن الجوار، ونهانا 

.
)1(

ور« عن الفواِح�ِس، وقوِل الزُّ

اإّن ه���ذه القرائ���ن، ونظ�ئره����، يمك���ن اأْن تقوَدن� اإل���ى �صدِق قول ر�ص���ول الإ�صالم 

وحق�نّي���ة هدفه. اإّن من المحّتم اأّن رجاًل به���ذه الخ�صو�صّي�ت ل يرتكب الكِذَب اأبدًا، 

وف���ي النتيجة يجب اأن ُيق�ل: اإّنه ك�ن �ص�دقً� في اّدع�ئه النبّوة، وارتب�طه بع�لم الغيب 

كم� توؤّيد القرائُن الأخرى ب�لذات هذا المو�صوع اأي�صً�.

 النبّي السابق
ُ

الطريق الثالث: تصديق

اإّن ت�صديَق النبّي ال�ّص�بق للنبّي الالحِق هو اأحد الطرق لإثب�ت دعوى النبوة وذلك 

لأّن الفر�س هو اأّن نبّوة النبّي ال�ص�بق قد ثبتت ب�لأدّلة الق�طعة، ولهذا من الطبيعي اأن 

يكون كالُم���ه �صندًا ق�طعً� للنبّوة الالحقة، وُي�صتف�ُد من بع�س الآي�ت القراآنّية اأنَّ اأهَل 

الكت�ب ك�ن���وا يعرفون ر�صول الإ�صالم كم� يعرفون اأبن�ءه���م، يعني اأّنهم قراأوا عالئم 

م�وية، وقد اّدعى ر�صوُل الإ�صالم هذا الأمر، ولم يكّذبه اأحٌد منهم  ته في كتبهم ال�صَّ نبوَّ

اأي�ص���ً�، كم���� يق���ول: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 

.
)2(

ڀ ڀ ٺ ٺ}

)1(  ابن ه�ص�م، ال�صيرة النبوية،  ج 1، �س 359 - 360.
)2(  �صورة البقرة، الآية 146.
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اإّن ر�ص���وَل الإ�ص���الم اّدعى اأّن ال�صيد الم�صيَح عي�صى ابَن مريم L ب�ّصر به، واّنه 

. كم� واأنَّ من 
)1(

ي�أت���ي من بعده نبيٌّ ا�صُمه »اأحمد«: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ}

�ص���ه للتحريف منذ قرون قد ج����َء في اإحدى  الطري���ف اأْن َنعل���َم اأّن اِلنجيل رغم تعرُّ

ُن�َصِخ���ِه وهو اإنجيل يوحن� )الإ�صح����ح 14، 15، 16( بَتَنّبوؤٌ بمجيء �صخ�سٍ بعد ال�صّيد 

الم�صي���ح ُيدعى »فارقِليط���ا« )اأي محّمد، ب�ل�صري�نّية( يمك���ن للمحّققين الرجوع اإلى 

ذلك، للوقوف على الحقيقة.

)1(  �صورة ال�صف، الآية 6.
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املفاهيم الرئي�سة

يمكن اأّن تثبت النبّوة ل�صخ�سٍ م� بثالثة طرق: -

الإتي�ن ب�لمعجزة مقرونً� ب�ّدع�ء النبّوة.  .1

جمع القرائن وال�صواهد التي ت�صهد ب�صدق دعواه.  .2

ت�صديق النبي ال�ص�بق.  .3

يمكن اأن نق�ّصم مع�جز النبّي الأكرم P اإلى ق�صمين:  -

2.  معجزة القراآن الكريم المع�جز الع�مة.     .1

اإّن مع�ج���ز ر�ص���وِل الإ�صالمP كم� اأ�صلفن���� ل تنح�صر في الق���راآن الكريم،  -

ب���ل اإّنه P ق����م ب�إتي�ن بع�س المعجزات في من��صب����ٍت مختلفة بهدف اإقن�ع 

الن��س.

القراآُن نف�ُصه يثبت �صدور مع�جز متعددة على يد ر�صول اهلل P منه�:  -

3. مب�هلته مع اأهل الكت�ب. 2. المعراج.   �َصّق الَقَمر.    .1

واهد يمكن اأْن تكون من الُط���ُرق الكفيلة ب�إثب�ت �صدق  - اإّن جم���ع القرائ���ن وال�صَّ

دعوى الأنبي�ء.

اإّن ت�صديَق النبّي ال�ّص�بق للنبّي الالحِق هو اأحد الطرق لإثب�ت دعوى النبّوة. -

اأ�سـئلـة الـدر�س

  1.P اأذكر اثنتين من مع�جز الر�صول الأكرم

P. اذكر ثالثة منه� مع 2   هن�ك قرائن و�صواهد عديدة على نبّوة النبّي الأكرم 

تو�صيحه�.

اذكر اآية واحد فيه� ت�أكيد من نبّي �ص�بق على نبّوة نبّي لحق.3  
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لــلــمــطــالــعــة

علم النبّي P بالكائنات وتو�شيته بال�شبر

عن الح�صن بن را�صد، ق�ل: �صمعت اأب� اإبراهيمQ)الإم�م الك�ظم( يقول:

»اإّن اهلل اأوح���ى اإل���ى محّم���د P: اأّنه قد فنيت اأّيام���ك، وذهبت دنياك، واحتجت 

اإلى لقاء رّبك، فرفع النبي P يده اإلى ال�سماء، وقال: اللهّم عدتك التي وعدتني، 

اإّنك ل تخلف الميعاد.

اأن ائ���ت اأح���داً اأنت ومن تثق ب���ه، فاأعاد الدع���اء، فاأوحى اهلل  فاأوح���ى اهلل اإلي���ه:

اإلي���ه: ام�س اأن���ت وابن عّمك حّتى تاأتي اأحداً ثّم لت�سعد على ظهره، فاجعل القبلة 

ف���ي ظه���رك، ث���ّم ادع واأح�ّس الجب���ل بمجيئك، ف���اإذا ح�ّسك فاعمد اإل���ى جفرة منهّن 

اأنث���ى وه���ي تدعى الجف���رة تجد قرينه���ا الطلوع وت�سخ���ب اأوداجها دم���اً، وهي التي 

لك، فمر ابن عّمك ليقم اإليها، فيذبحها وي�سلخها من قبل الرقبة، ويقّلب داخلها 

فتج���ده مدبوغ���اً، و�ساأن���زل علي���ك الروح وجبرئيل مع���ه دواة وقلم وم���داد لي�س هو 

م���ن م���داد الأر�س يبقى الم���داد، ويبقى الجل���د ل ياأكله الأر����س، ول يبليه الّتراب، 

ل ي���زداد كّل م���ا ين�سر اإّل جّدة، غي���ر اأّنه يكون محفوظاً م�ست���وراً، فياأتي وحي يعّلم 

م���ا كان وم���ا يك���ون اإلي���ك، وتمليه عل���ى ابن عّم���ك، وليكتب ويمّد من تل���ك الدوات، 

فم�سى P حّتى انتهى اإلى الجبل ففعل ما اأمره، ف�سادف ما و�سف له رّبه، فلّما 

ابت���داأ ف���ي �سلخ الجفرة نزل جبرئيل وال���روح الأمين وعّدة من المالئكة ل يح�سي 

عدده���م اإّل اهلل وم���ن ح�س���ر ذلك المجل����س، ثّم و�سع عل���ّيQ الجلد بين يديه 

وج���اء به والدوات والمداد اأخ�سر كهيئ���ة البقل واأ�سّد خ�سراً واأنور، ثّم نزل الوحي 

عل���ى محّم���د P، وجع���ل يمل���ي على علّيQ ويكت���ب علّي: اأّنه ي�س���ف كّل زمان 

وم���ا في���ه غمزه بالنظ���ر والنظر، وخّبره بكّلم���ا كان وما هو كائن اإل���ى يوم القيامة، 
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وف�ّس���ر ل���ه اأ�سياء ل يعلم تاأويلها اإّل اهلل والرا�سخ���ون في العلم، فاأخبره: بالكاينين 

من اأولياء اهلل من ذرّيته اأبداً اإلى يوم القيامة، واأخبره: بكّل عدّو يكون لهم في كّل 

زمان من الأزمنة، حّتى فهم ذلك وكتب، ثّم اأخبره: باأمر يحدث عليه وعليهم من 

بع���ده، ف�ساأل���ه عنها، فقال: ال�سب���ر، ال�سبر، واأو�سى الأولي���اء بال�سبر، واأو�سى اإلى 

اأ�سياعه���م بال�سب���ر والت�سليم، حّتى يخرج الفرج، واأخب���ره: باأ�سراط اأوانه، واأ�سراط 

توّل���ده، وعالمات تك���ون في ملك بني ها�سم، فمن هذا الكت���اب ا�ستخرجت اأحاديث 

.
)1(

المالحم كّلها، و�سار الو�سي اإذا اأف�سى اإليه الأمر تكّلم بالعجب«

)1(  ال�صف����ر، محم���د بن الح�ص���ن، ب�ص�ئر الدرج�ت، تحقيق: مي���رزا ح�صن كوجه ب�غي،  بي���روت- لبن�ن، من�صورات 
الأعلمي، �س527، ح 6.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

ح كيف اأّن القراآن معجزة خ�لدة.1.   يو�صّ

 يفهم اأوجه من الإعج�ز الأدبّي يف القراآن الكرمي.2. 

 يبنّي اإعج�ز القراآن يف اأ�صرار الكون والإخب�ر عن امل�صتقبل.3. 

الدرس الثامن عشر

 النبّوة (5)
معجزة القرآن
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القرآن الكريم المعجزة الخالدة

اإّن الت�ري���َخ الق�ط���َع الث�ب���َت ي�صهد ب�أّن ر�ص���ول الإ�صالم P َق���َرَن دعَوته ب�لإتي�ن 

بمع�ج���ز عديدة مختلفة، اإّل اأّن���ه P ك�ن يوؤّكد- من بين هذه المع�جز- على واحدة 

منه�، وهي في الحقيقة معجزته الخ�لدة، األ وهي »القراآن الكريم«.

م�وّي، وتحّدى  ف�إّن نبّي الإ�صالم اأعلن عن نبّوته ور�ص�لته ب�لإتي�ن بهذا الكت�ب ال�صَّ

الن�����سَ به، ودع�هم اإلى الإتي�ن بمثله اإن ا�صتط�عوا، ولكن لم ي�صتطع اأحٌد- رغم هذا 

ي القراآنّي الق�طع - اأْن ي�أتي بمثله في َع�صر النبّوة. التحدِّ

والي���وم وبعد مرور الق���رون العديدة ل يزال القراآُن يتح���ّدى الجميع ويقول: {ڀ 

ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.
)1(

ڤ ڦ}
وف���ي مو�صع اآخر يق���ول - وهو يقنع ب�أقّل من ذل���ك -: {ٻ پ پ  پ پ 

.
)3(

، {ائ ائ ەئ ەئ}
)2(

ڀ  }
اإّنن� نعلُم اأّن اأعداء الإ�صالم لم ي�ألوا ُجهدًا طيلة )15( قرنً� من بدء ظهور الإ�صالم 

من توجيه ال�صرب����ت اإليه، ولم يفتروا عن مح�ولة اإلح�ق ال�صرر بهذا الدين، والكيد 

)1(  �صورة الإ�صراء، الآية 88.
)2(  �صورة هود، الآية 13.

)3(  �صورة البقرة، الآية 23.
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ل���ه بمختلف األواِن الكيد، وحتى اأّنهم ا�صتخدموا �صالح اّته�م ر�صوِل الإ�صالم ب�ل�ّصحِر، 

والجنون، وم� �ص�به ذلك، ولكّنهم لم َي�صتطيعوا قّط مق�بلَة القراآن الكريم، ومع�ر�صته 

فقد عجزوا عن الإتي�ِن حتى ب�آية ق�صيرة مثل اآي�ته.

���ٌز كذلك بكل اأنواع الأف���ك�ر والآلت، ولكّنه ع�جز عن مج�بهة  والع�ل���ُم اليوم مجهَّ

 الب�صر.
ِ
هذا التحّدي القراآنّي الق�طع، وهذا هو دليٌل على اأّن القراآَن الكريَم فوق كالم

وجوه إعجاز القرآن الكريم

1. الإعجاز الأدبي:

ك�ن���ت لر�صول اهلل P مع�جُز مختلفة ومتعّددة ُدّوَنْت في ُكُتب الت�ريخ والحديث، 

ور والدهور  ولك���ّن المعجزة الخ�لدة التي َتَتالألأ من بين تلك المع�جز في جميع الُع�صُ

هو القراآن الكريم، وال�صرُّ في اخت�ص��س ر�صول الإ�صالمP، بمثل هذه المعجزة من 

بي���ن جميع الأنبي�ء، هو اأنَّ دينه ديٌن خ�ِتٌم، و�صريَعت���ُه �صريعٌة خ�تمٌة وخ�لدٌة، والديُن 

الخ�ل���ُد وال�صريعة الخ�تمة بح�جة اإلى معجزٍة خ�لدٍة لتك���ون بره�َن الر�ص�لة الق�طع 

هور اأْن ترجع اإليه مب��صرًة  لكلِّ ع�صٍر وجيٍل، ولت�صتطيع الب�صرية في جميع القرون والدُّ

من دون ح�جٍة اإلى �صه�داِت الآخرين واأقوالهم.

اإّن الق���راآَن الكري���م يّت�صُم ب�صف���ة الإعج�ز ِمن ع���دة جه�ت، يحت����ج البحث فيه� 

بتف�صي���ٍل، اإلى مج�ٍل وا�صٍع ل ين��صب نط�ق هذه الر�ص�لة، ولكّنن� ن�صير اإليه� على نحو 

الإيج�ز:

في ع�صر نزول القراآن الكريم ك�ن اأّوُل م� �َصَحر عيوَن العرب، وحّير اأرب�ب البالغة 

ر عن  والف�ص�ح���ة منهم جم�ُل كلم�ت القراآن، وعجيُب تركيبه، وتفّوُق بي�نه، الذي ُيعبَّ

ذلك كله ب�لف�ص�حِة والبالغة.

و�صية ك�نت ب����رزًة وم�صهودًة للعرب يوم���ذاك ب�صورٍة ك�ملٍة، ومن  اإّن ه���ذه الخ�صُ
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خرى، وبدعوت���ه المكّررة 
ُ
هن���� ك�ن ر�ص���وُل اهلل P بتالوة اآي����ت الكت�ب، م���رًة بعد اأ

اإل���ى مق�بلته والإتي�ن بمثله اإن ا�صتط�عوا� يدفع عم�لق���ة اللغة والأدب، واأبط�ل ال�صعر 

ورّواده، اإل���ى الخ�ص���وع اأم�م الق���راآن، والر�ص���وخ لعظمة الإ�ص���الم، والعتراف بكون 

 الب�صر.
ِ
الكالم القراآنّي فوق كالم

فه���� هو »الوليد بن المغي���رة« اأحد كب�ر ال�صعراء والبلغ�ء في قري�س يقول � بعد اأْن 

 تاله� عليه ر�صوُل الإ�صالم، وُطل���ب منه اأْن يبدي راأيه 
ِ
�صم���ع اآي�ٍت من الق���راآِن الكريم

عالُه، 
َ
فيه�����: »َوواهلل اإّن ِلَقول���ه اّلذي يقوُل َلحالوًة، واإّن عليه لَطالوًة، واإّنه َلُمْثمٌر اأ

.
)1(

�ْسَفُلُه، واإّنه َلَيْعُلو وما ُيعلى«
َ
ُمغِدٌق اأ

ولي����س »الوليُد بن المغيرة« هو ال�صخ�س الوحيُد الذي يحني راأ�صه اإجالًل لجم�ل 

الق���راآن الظ�ه���ري، ولجالله المعنوي، بل ثمة بلغ�ء غيره م���ن العرب مثل: »عتبة بِن 

بَدوا كذلك عجَزهم تج�ه الق���راآن، واعتَرُفوا ب�إعج�ز 
َ
ربيع���ة« و »الطفي���ِل ب���ن عمرو« اأ

القراآن الأَدبي.

عل���ى اأّن الَعَرب الج�هليي���ن َنَظرًا ِلَتَدّن���ي م�صتوى ثق�فتهم لم ُيدِرك���وا من القراآن 

الكريم اإّل هذا الج�نَب، ولكن عندم� اأ�صرقت �صم�ُس الإ�صالم على ُربع الكرة الأر�صية، 

خرى اندفَع المفّك���رون اإلى التدّبر في اآي�ت هذا الكت�ب 
ُ
وَعَرَف���ْت به جم�ع�ٌت ب�صريٌة اأ

العظي���م، ووقفوا م�ص�فً� اإلى ف�ص�َحته وبالغته، وجم�ل اأ�صلوبه، وتعبيره، على جوانب 

خرى من القراآِن الكريم والتي يكون كلُّ واحدة منه� ب�صورة م�صتقّلة خيَر �ص�هٍد على 
ُ
اأ

انتم�ئه اإلى الع�ل���م القد�صّي، ون�ص�أتِه من المبداأ الأعلى للكون. وهكذا تنك�صف في كّل 

َع�صر جوانب غير متن�هية لهذا الكت�ب العظيم.

)1(  ال�صوك�ني، فتح القدير،  ع�لم الكتب، ج5، �س329.
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:P 2. اأّمية الر�سول

ة  اإذا ك�ن الإعج�ز القراآنُي من الن�حية الأدبية ق�باًل للَدرك والفهم عند ط�ئفة خ��صّ

خرى من الإعج����ز القراآني ولح�صن 
ُ
له���� اإلم�ٌم ك�ٍف ب�لأدب العربي، ف����إّن الجوانَب الأ

مّيً� لم يدُر�س، ولم َيتلقَّ 
ُ
الحظ مفهومة لآخرين. اإّن الآتي ب�لقراآن الكريم ك�ن �صخ�صً� اأ

 كت�بً� كم� 
َ
ذ على اأحد، اأو َقَراأ تعليمً� قبل النبوة، فال هو دخل مدر�صة اأو كّت�بً�، ول هو تلمَّ

 .
)1(

ق�ل: {ڌ ڌ         ڎ ڎ ڈ ڈ ژ            ژ ڑ ڑک ک ک ک  }

 ك�نوا يعرفون حي�َته وتف��صيله�، تم�م 
ٍ
اإّن نبيَّ الإ�صالم P تال هذه الآية على قوم

المعرف���ة، ف�إذا ك�ن له �ص�بقة تح�صيل وتعّلم لكّذبوا اّدع����َءُه هذا. واأّم� اّته�م البع�س 

خرى، كم� 
ُ
 فهي تهم���ة ل اأ�ص��س له� مثل �ص�ئ���ر التهم الأ

)2(
اإّي����ه ب�أنه {پ پپ}

.
)3(

يقول: {پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}

3. عدم الختالف الم�سموني:

لق���د ُتلي القراآُن الكريم على الن��ِس طيلَة ثالٍث وع�صريَن �صنة وفي ظروف مختلفة 

)ف���ي ال�صلح والحرب، في ال�صفر والح�صر، و...( بوا�صطة ر�صول اهلل P، وتقت�صي 

ث والتكّلم اأن يقع ف���ي كالم المتكّلم نوٌع من الختالف  طبيع���ة هذا النم���ط من التحدُّ

ّي�ت البي�نّي���ة فلط�لم� يقع الموؤّلفون الذين ُيوؤَِلُّفوَن  و�صِ دّي���ة في الأ�صلوب والخ�صُ والتعدُّ

�صوِله� 
ُ
ُكُتَبُه���ْم في ُظروٍف ع�دّي���ٍة متم�ِثلٍة - رغم مراع�ة قواعد الت�ألي���ف والكت�بة، واأ

- ف���ي الختالف وال�صطراب في ال���كالم، فكيف ب�لذي ُيلقي كالم���ً� ب�لتدريج، وفي 

اأو�ص�ع متب�ينة واأحوال مختلفة تتراوح بين ال�صّدة والرخ�ء، والحزن والفرح، والقت�ل 

وال�صالم، والأمن والخطر؟!

)1(  �صورة العنكبوت، الآية 48.
)2(  �صورة النحل، الآية 103.
)3(  �صورة النحل، الآية 103.
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ث حول مو�صوع�ت مختلفة ومتنّوعة،  اإّن الُملفت للنظر هو اأّن ر�صول الإ�صالم P َتحدَّ

ب���دءًا ب�لإَلهّي����ت ومرورًا ب�لت�ري���خ، والت�صريع، والأخ���الق، والطبيعة، والإن�ص����ن، وانته�ء 

ب�لحي����ة الأخ���رى، وفي نف�س الوقت تمّت���ع كالمه هذا من بدئه اإلى ختم���ه ب�أعلى نوع من 

الن�صج�م، والتن�غم، من حيث الأ�صلوب، والمحتوى. يقول القراآن نف�ُصُه عن هذا الج�نب 

.
)1(

من الإعج�ز: {چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

4. تماهيه مع الفطرة الإن�سانية:

اإّن الق���راآَن الكريَم جعل الفطرَة الإن�ص�نّية الث�بتة ُن�صب َعينيه و�صّرع على اأ�ص��صه� 

ق�نوَنه، فك�نت نتيجُة هذه الروؤية الأ�ص��صّية اأْن اأَخَذ في نظر العتب�ر جميع اأبع�د الروح 

والحي�ة الإن�ص�نّية، وذّكر ب�لأ�صول والأ�ص�س الكلّية التي ل تقَبُل الزوال والندث�ر.

فم���ن خ�ص�ئ�س القواني���ن الإ�صالمية الكليَّة ه���و اأنَّ هذه القواني���ن ق�بلٌة للتطبيق 

ف���ي جميع الظروف المختلفة والبيئ�ت المتنّوعة، ويوم ك�ن الم�صلمون ي�صيطرون على 

م�ص�حة جدُّ كبيرة من الع�لم، ك�نوا يديرون المجتمع�ت الب�صرية قرونً� عديدة في ظّل 

هذه القوانين والت�صريع�ت بقّوة، ونج�ح.

ْنَزَلُه 
َ
ُة اإّل اأ مَّ

ُ
 َلْم َيَدع �َسْيئاً َتْحتاُج اإَلْيِه الأ

َ
يقول الإم�م محّمد الب�قرQ: »اإنَّ اهلل

.
)2(

اً، َوَجَعَل َعلَْيِه َدِلْياًل« َنُه ِلَر�ُسوِلِه وَجَعَل ِلُكّل �سيٍء َحدَّ في كتابِه، َوَبيَّ

5. الإعجاز في مجال اأ�سرار الكون واأخبار الم�ستقبل:

اإّن القراآن الكريم بّين في اآي�ت مختلفة ومتعّددة وفي من��صب�ت متنّوعة اأ�صراَر  اأ. 

، ول اإلم�م به�. ول �صكَّ اأنَّ الك�صف 
ٍ
ع�َلم الخلق التي لم َيُكْن لدى الَب�َصر اأيُّ ِعلم

عن هذه الأ�صرار ل�صخ�سٍ لم يتلقَّ تعليمً�، ولم يدر�س، وذلك في مجتمع ج�هلّي 

ل يعرف �صيئً� اأ�صاًل، ل يمكن اإّل عن طريق الوحي.

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 82.
)2(  الكليني، الك�في،  ج1، �س176، ح11.
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���ر على اأ�ص��ِصه قي�ُم �ص���رح الكون ُيَعّد  اإّن الك�ص���ف عن ق�ن���ون الج�ذبية الذي يف�صَّ

م���ن مف�خر الِعلم الحديث. ولقد َك�َصَف القراآُن الكريُم القن�َع عن هذا الق�نوِن في 

.
)1(

عب�رٍة ق�صيرٍة اإذ ق�ل: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ ٹڤ}

اإّن الَك�ْص���َف عن ق�نون الزوجية الع�ّمة هو الآخر ُيعّد من مكت�َصب�ت الِعلم الحديث، 

وقد تحّدث عنه القراآُن الكريُم في َع�صٍر لم يكِن الب�صُر يعرف عنه اأيَّ �صيء مطلقً� 

.
)2(

اإذ ق�ل: {ىئ ی ی ی ی جئ حئ}

خ���رى في هذا المج�ل ج�ء ذكُره� في كتب التف�صير والعقيدة، 
ُ
ه���ذا وثّمت نم�ذج اأ

اأو دوائر المع�رف.

ب. اإّن الق���راآَن الكريم اأخبر عن ط�ئفة من الح���وادث والوق�ئع الم�صتقبلية اإخب�رًا 

قطعّيً�، وقد وقعت تلك الوق�ئع والحوادث فيم� بعد ب�صورٍة دقيقٍة، ولهذا النمط 

م���ن الإخب�رات نم�ذج عديدة، وكثيرة اإّل اأّنن� ن�صي���ر اإلى واحدة منه� هن� على 

�صبيل المث�ل:

وم الموّحدين تف�َءَل الم�صركوَن العرب  َيوم َغَلَب ال�ص��ص�نيون ُعّب�ُد الن�ر على الرُّ

دي الجزيرة العربية )الم�صلمين(  بهذا الَحَدث وق�لوا �صننت�صر نحن على موحِّ

وم على الُفر�س: {ھ  خبر القراآُن الكريُم ب�نت�ص�ر ال���رُّ
َ
اأي�ص���ً�، وعن���د ذاك اأ

ۇۇۆۆۈ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
.
)3(

ۈٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې}
ول���م تم�س ب�صع �صنوات اإّل وتحّققت النبوءُة المذكورة، وانت�صر كال الفريقين 

الموؤمني���ن )ال���ّروم الم�صيحّي���ون وم�صلم���و الجزي���رة العربية( عل���ى اأعدائهم 

)ال�ص��ص�نيي���ن وم�صركي قري�س(. ولهذه الن�حية تح���ّدَث القراآن في ذيل الآية 

)1(  �صورة الرعد، الآية 2.
)2(  �صورة الذاري�ت، الآية 49.

)3(  �صورة الروم، الآي�ت 2 - 4.
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لأّن كال  {ې ې ې}.  ق����ل:  اإذ  الموؤمني���ن  �ص���رور  ع���ن 

النت�ص�رين حدث� في وقٍت واحٍد.

ممهم ال�ص�بقة في �صوٍر 
ُ
َث عن حي�ة الأنبي����ء R واأ اإّن الق���راآَن الكري���َم َتحدَّ ج. 

مختلف���ٍة بتع�بي���َر مختلف���ٍة. اإّن ه���ذه الوق�ئ���ع َوَرَدت كذلك في كت����ب الَعهدين 

 
ِ
)التوراة واِلنجيل( اأي�صً�، ولكن اإذا م� قي�صت تلك مع م� َوَرَد في القراآِن الكريم

ته، واأّن م� ج�ء في العهدين لم  اّت�ص���ح اأن القراآن الكريم من الوحي الإَلهّي برمَّ

ي�صلم من تحريف المحّرفين.

فف���ي رواية القراآن لق�ص�س الأنبي�ء R ل يوَجد اأيُّ مو�صوع يخ�لف العقَل، 

والفط���رة، ول ين��ص���ب مق����م الأنبي����ء، في حين تزخ���ر الِرواي����ت والق�ص�س 

الموجودة ف���ي كت�ب العهدين بهذه العيوب والنواق����س، ويتبن ذلك من خالل 

المق�رنة بين العهدين والقراآن الكريم في ق�صة اآدم على �صبيل المث�ل.
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املفاهيم الرئي�سة

اأعداء الإ�صالم لم ي�ألوا ُجهدًا طيلة 15 قرنً� من بدء ظهور الإ�صالم من توجيه  -

ال�صرب����ت اإليه، ولكّنهم لم َي�صتطيعوا ق���ّط مق�بلَة القراآن الكريم، ومع�ر�صته 

فقد عجزوا عن الإتي�ِن حتى ب�آية ق�صيرة مثل اآي�ته. 

ف���ي ع�صر ن���زول القراآن الكريم ك�ن اأّوُل م� �َصَحر عي���وَن العرب، وحّير اأرب�ب  -

البالغة والف�ص�حة منهم جم�ل كلم�ت القراآن، وعجيب تركيبه، وتفّوق بي�نه.

اإّن القراآن الكريم بّين في اآي�ت مختلفة ومتعّددة وفي من��صب�ت متنّوعة اأ�صراَر  -

، ول اإلم�م به�.
ٍ
ع�َلم الخلق التي لم َيُكْن لدى الَب�َصر اأيُّ ِعلم

 اإّن الق���راآَن الكريم اأخبر عن ط�ئفة من الحوادث والوق�ئع الم�صتقبلية اإخب�رًا  -

قطعّيً�، وقد وقعت تلك الوق�ئع والحوادث فيم� بعد ب�صورٍة دقيقٍة.

اإّن الق���راآَن الكريَم جع���ل الفطرَة الإن�ص�نّي���ة الث�بتة ُن�صب َعيني���ه و�صّرع على  -

اأ�ص��صه� ق�نوَنه.

مّيً� لم يدُر�س، ولم َيتلقَّ تعليمً� قبل النبوة،  -
ُ
اإّن الآتي ب�لقراآن الكريم ك�ن �صخ�صً� اأ

 كت�بً� كم� ق�ل: {ڌ 
َ
ذ على اأحد، اأو َقَراأ فال هو دخل مدر�صة اأو كّت�بً�، ول هو تلمَّ

ڌ         ڎ ڎ ڈ ڈ ژ            ژ ڑ ڑک ک ک ک  }.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  اذكر اآيتين من القراآن الكريم ت�صيران اإلى اإعج�زه.1  

  بّين الإعج�ز الأدبّي في القراآن الكريم.2  

  بّين الإعج�ز القراآنّي في اأ�صرار الكون والم�صتقبل.3  
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لــلــمــطــالــعــة

القراآن الكريم كّله حّق

اإّن الق���راآن نور وتبي����ن، فمن اأراد اأن يع���رف اأّنه حّق مح����س اأو يتطّرفه البطالن 

)مع����ذ اهلل( فال بّد اأن يرجع اإلي���ه، كم� اأّنه معجزة اإلهّية، والإعج����ز َيْلَقُف الب�طل، 

�صح���رًا ك�ن اأو غي���ره؛ لأّن الحّق نور ومعه ل مج�ل للظالم، كم���� اأّنه ل مج�ل لليل اإذا 

ج�ء النه�ر.

وال���ذي ي�صتف����د من هذا النور والتبي�ن بعد الرجوع اإليه ه���و اأّنه كت�ب ل ريب فيه، 

واأّن���ه ه���دًى للن��س ب���ال مرية، واأّنه يهدي للتي ه���ي اأقوم بال �صّك، واأّن���ه �صف�ء ورحمة 

للموؤمني���ن بال ترديد، واأّنه اأنزل ب�لحق«اأي م�صحوب���ً� ب�لحّق، اأو ملبو�صً� بلب��صه، واأّنه 

ل ع���وج له وفيه، واأّنه مب�رك اإلى غير ذلك م���ن النعوت الداّلة على �صي�نته عن �صوب 

الخط�أ، و�ص���ْوك ال�صهو، وَلْوث الب�طل، كم� ق�ل �صبح�نه: { ک ک گ گ گ 

ۉ   }  ،
)2(

{ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ   }  ،
)1(

{ گ 
، والدليل على كونه بره�نً� ونورًا هو 

)3(
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ }

اأّن متكّلم���ه وق�ئل���ه اهلل الذي ل يعزب عن علمه مثق�ل ذّرة في الأر�س ول في ال�صم�ء، 

فه���و عليم مح�س ل �صبي���ل للجهل اإلى علمه اأ�ص���اًل، وم� ك�ن رّبك ن�صّي���ً�، فهو متذّكر 

�صرف، ل مج�ل لل�صهو ول للن�صي�ن اإليه اأبدًا.

والر�ص���ول ال���ذي تلّق�ه اأت���ى به وبّلغ���ه الن��س، كري���م، اأمين، مع�ص���وم عن الدخل 

والت�صّرف، وعن ال�صهو والن�صي�ن، كم� اأّنه منّزه عن الع�صي�ن ومبّرٌء عن الفتراء.

)1(   �صورة الأحزاب، الآية 4.
لت، الآية 42. )2(   �صورة ف�صّ

)3(   �صورة الن�ص�ء، الآية 174.
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فه���و ي���دور مدار البره����ن الذي اأنزله اهلل، والح���ّق الذي اأر�صله به ب���ال َع�ْصف ول 

َفه ثبوتً� و�صلبً� بق�صّيين كّلّيتين  حْيف، وبال �صّنة ول هوى، حيث ق�ل اهلل �صبح�نه وو�صَ

ل مج�ل معهم� للترديد، ول وقع معهم� لأّي ريب.

اأّم���� الق�صّي���ة الموجبة الكّلّية، فه���ي م�صتف�دة من قوله �صبح�ن���ه: { ڭ ڭ    ڭ  ڭ 

، اأي لي�س ببخيل اأ�صاًل في اإبالغ م� اأوحي اإليه، وغير �صحيح اأبدًا في اإعالم 
)1(

ۇ   }
م���� عّلم���ه اهلل، ول �صّنة له في اإف�ص�ء الغي���ب الذي اأنزله اإليه من المع����رف الدينّية، 

فجميع م� اأوحي اإليه برَزت منه P اإلى الن��س بال ا�صتثن�ء �صيء منه.

واأّم���� الق�صّية ال�ص�لبة الكّلّية فهي م�صتف�دة م���ن قوله �صبح�نه:{ ڀ ڀ ڀ ٺ 

، اأي ل يق���ول ف���ي الدين ول ينطق فيه اأ�صاًل م� لي�س منه ول 
)2(

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ }
في���ه، ول ينقل عن اهلل م� لم ي���وح اإليه اأبدًا، ول ُيخبر عنه م� لم ُيَعّلمه اهلل، ول يحكي 

عن���ه م���� لم ُيوؤمر ب�إبالغه، وحيث اإّن القول في الدين مّم� لم يوح اإليه هوًى - ك�ئنً� م� 

ك�ن - فال �صيء مّم� لم يقل اهلل �صبح�نه ب�ص�در منه فعاًل اأو قوًل اأو تقريرًا؛ اإذ النطق 

الدين���ي اأع���ّم من التلّفظ الل�ص�ني؛ لأّن المع�صومQ ال���ذي جعله اهلل اأ�صوة للن��س 

واأمره���م ب�لقتداء به تك���ون �صيرته و�صّنته حّجة دينّية، �صواء ف���ي ذلك القول والفعل 

والتقرير الذي هو �صنف من الفعل.

)1(   �صورة التكوير، الآية 24.
)2(   �صورة النجم، الآيت�ن 3 و 4.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

ح م� هو املق�صود من حتريف القراآن.1.    يو�صّ
  يذكر اأدّلة عدم حتريف القراآن.2. 
  يبنّي الّردود على الّرواي�ت الداّلة على حتريف القراآن.3. 

 النبّوة(6) 
صيانة القرآن من التحريف

الدرس التاسع عشر
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الكتب السماوية الماضية والتحريف

ه� الأنبي����ء ال�ص�بقون تَعّر�ص���ت- ولالأ�صف- من  اإّن الكت���َب ال�صم�وّي���ة الت���ي َعَر�صَ

بعدهم للتحريف ب�لتدريج ب�صب���ب الأغرا�س غير ال�صليمة، وب�صبب مواقف النفعّيين. 

وي�صَهد بذلك - م�ص�فً� اإلى اإخب�ر القراآِن الكريم بذلك - �صواهُد ت�ريخّية ق�طعٌة.

كم���� اأّن مط�لعة نف�س تلك الكت���ب والت�أّمل في محتوي�ته� م���ن الموا�صيع تدلُّ على 

ذلك اأي�صً�، ف�إّن هن�ك ط�ئفة من الموا�صيع في هذه الكتب ل يمكن اأن يوؤّيده� الوحُي 

الإَله���ّي. هذا بغ�ّس النظ���ر عن اأّن الإنجيل الح��صر يحتوي في اأكثره على حي�ة ال�صّيد 

ْلِبِه. الم�صيحQ، وحتى �صَ

ولكن رغم وق���وع التحريف�ت الوا�صحة في الكتب ال�صم�وّي���ة ال�ص�بقة، ف�إّن القراآَن 

الكريم بقي م�صونً� من اأّي نوٍع من اأنواع التحريف، والتغيير. ف�إّن ر�صول اهللP ترك 

للب�صري���ة م���ن بعده )م�ئًة واأربع َع�َصرة( �صورة قراآنّية، ك�مل���ة، وقد ق�م ُكّت�ُب الَوحي، 

وب�لُخ�صو����س الإم�م علّيQ بكت�بة الوحي، وتدوينه منذ البداية، ولم ينق�س من 

الق���راآن الكريم، و�ُصَوره، واآي�ِتِه �صيٌء َقّط رغم مرور قرابة )15( قرنً� على بدء نزول 

القراآن، كم� لم ُيَزد عليه �صيٌء اأبدًا.
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ة عدم تحريف القرآن الكريم
ّ

أدل

ون�صير فيم� يلي اإلى بع�س الأدّلة على َعَدم تحريف القراآِن الكريم:

1. كي���ف يمك���ن اأن يج���َد التحريُف �صبي���اًل اإلى الق���راآِن الكريم، في حي���ن اأّن اهلل 

َد �صراحًة بحفظ القراآن، بنف�ِصِه اإذ ق�ل: {ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ  تع�ل���ى تعهَّ

.
)1(

ڱ}
ق اأيِّ نوٍع من اأن���واع الب�طل اإلى الق���راآن الكريم مهم�  2. اإّن اهلل تع�ل���ى نف���ى تط���رُّ

يكن م�صدُرُه، نفيً� ق�طعً� فق�ل: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں 

.
)2(

ں ڻ}
َوِرِه المختلفة، والذي   ب�صُ

ِ
َق اإلى القراآن الكريم اإنَّ الب�ط���َل اّلذي يمكن اأْن َيَتَطرَّ

ق���د نف�ه اهلل تع�ل���ى نفيً� ق�طعً�، ل �ص���كَّ هو الب�طل الذي يوج���ب َوْهَن القراآن 

الكري���م، وُي�صِعُف ِمن مك�نتِه وَيُحطُّ من َمنزلِتِه، وحيث اإّن الَنْق�َس من الُقراآِن 

الكري���م، اأو الزي�دة في كلم�ته واألف�ظه مم� يوهن مك�نة القراآن قطعً�، ويقينً�، 

وَيح���طُّ من �ص�أنه، لهذا ل يوجد اأّي ل���وٍن من األواِن الزي�دِة والنق�س في القراآن 

الكريم اأَبدًا، ويقينً�.

3. اإّن الت�ري���خ ي�صهُد ب����أنَّ الم�صلمين ك�نوا يعتنون ب�لقراآن الكري���م تعّلمً� وتعليمً�، 

قراءًة وِحفظً� اأ�صّد العتن�ء، وك�ن العرب في ع�صر النبّي الأكرم P يتمّتعون 

بح�فظ���ٍة قوّيٍة وذاك���رٍة ح�ّدة بحي���ث اإذا �صمعوا خطبًة اأو ق�صي���دًة طويلًة مرًة 

واح���دًة َحِفظوه�، واأتقنوه�. وعلى ه���ذا كيف يمكن اأن ُيق�ل اأّن كت�بً� مثل هذا، 

م���ع كثرة ق�رئيه، ووف���رة ح�فظيه والمعتنين به، تعّر����س للتحريف، اأو الزي�دة 

والنق�ص�ن؟!.

)1(  �صورة الحجر، الآية 9.
)2(  �صورة ف�صلت، الآية 42.
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4. ل �ص���كَّ ف���ي اأّن الإم����م اأميَر الموؤمني���ن عليَّ بن اأبي ط�ل���بQ ك�ن يختلف 

م���ع الخلف�ِء، ف���ي بع�س الم�ص�ئل، وك�ن ُيظِهُر مخ�لَفت���ُه لهم في موارد مختِلفة 

ورة منطقّية. ِب�صُ

ولكّن���ه لم ُي�َصم���ْع ول مّرًة واحدًة ب�أّن���هQ َتَحّدَث - ول ِبكَلَم���ٍة واحدٍة - عن 

تحري���ف الق���راآن الكريم، طيل���ة حي�ته. ف����إذا ك�ن هذا التحري���ف قد حدث - 

والعي�ذ ب����هلل - لم� �َصكَت عنه الإم�م اأميُر الموؤمنينQ، بل - على العك�س 

 ومن ذلك 
ِ
ل والَتَدبُّر في القراآِن الكريم من ذلك- نجده Q يدعو اإلى الت�أمُّ

قول���ُه: »َلْي�َس لأحٍد َبْعد الُقراآِن ِمن فاَقٍة ول َبْعَد القراآِن ِمن ِغنًى فكونوا من 

.
)1(

َحَرَثِتِه واأتباِعِه«

وب�لنظ���ر اإلى هذه الأدّلة ونظ�ئره� اأّكَد علم����ُء ال�صيعة الإم�مّية واّتب�عً� لأهل
 

 البي���تR: منذ اأقدم الع�صور الإ�صالمّية، على �صي�نة القراآن الكريم من 

التحريف نذكر منهم:

الف�ص���ل ب���ن �ص����ذان )المتوّف���ى 260 ه���� ق( وال���ذي ك�ن يعي����س ف���ي ع�ص���ر  اأ. 

الأئمةR: وذلك في كت�ب الإي�ص�ح  21.

ب. ال�صيخ ال�صدوق )المتوّفى 381 ه� ق ( في كت�ب العتق�دات، 93.

ال�صي���خ المفي���د )المتوّف���ى 413 ه� ق( ف���ي كت�ب اأجوب���ة الم�ص�ئ���ل ال�صرّوية،  ج. 

المطبوع �صمن مجموعة الر�ص�ئل ، 266.

ال�صّيد المرت�صى )المتوّفى 436 ه�. ق( في كت�ب: جواب الم�ص�ئل الطرابل�صي�ت  د. 

الذي نقل ال�صيخ الطبر�صي كالمه فيه، في مقدمة تف�صيره: مجمع البي�ن.

ال�صي���خ الطو�ص���ّي المعروف ب�صي���خ الط�ئفة )المتوّفى 460 ه����. ق ( في كت�ب:  ه�. 

التبي�ن3-1.

)1( نهج البالغة، الخطبة: 176.
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ال�صي���خ الطبر�ص���ّي )المتوّفى 548 ه�. ق( في مقدمة كت�ب���ه: »مجمع البيان«،  و. 

َد فيه� على عدم وقوع التحريف في القراآن الكريم. حيث اأكَّ

ال�صّيد ابن ط�وو�س )المتوّفى 664 ه�. ق( في كت�ب: »�سعد ال�سعود،144« حيث  ز. 

يقول فيه: اإن عدم التحريف هو راأي الإم�مّية.

العالم���ة الِحّلي )المتوّف���ى 26 ه�. ق( في كت�ب: »اأجوب���ة الم�سائل المهّنائية«  ح. 

حي���ث يقول فيه: »الح���قُّ اأّنه ل تبديَل ول تاأخير ول تقديم في���ه، واأّنه لم ُيَزد 

في���ه ول���م ُيْنق����س، ونعوذ ب���اهلل تعالى م���ن اأن ُيعَتَق���َد مثُل ذل���ك، فاإّنه يوجب 

ق )اأي تط���ّرق ال�َس���ّك والَوْه���ن( اإل���ى معج���زة الر�س���ولP المنقولة  الَتَط���رُّ

بالّتواتر«.

ونكتف���ي بهذا القدر من اأ�صم�ء علم�ء الإم�مية المنكرين للتحريف، ونوؤّكد على اأّن 

ه���ذا ك�ن ولم ي���زل اعتق�د ُعَلم�ء الإم�مية، ويّت�صح ذلك م���ن مراجعة م� كتبه ويقوله 

مراجع ال�صيعة في الع�صر الح��صر.

ة على تحريف القرآن ورّدها
ّ

مناقشة الّروايات الدال

ه� على ُوقوع التحريف  لق���د َوَرَدت في كتب الحديث، والتف�صير، رواي�ٌت ي���دلُّ بع�صُ

في القراآن الكريم، ولكن يجب اأن ننتبه اإلى النق�ط الت�لية:

اأّوًل: اأّن اأكث���ر هذه الرواي����ت ُنِقَلْت بوا�صطة اأفراد غير موثوق بهم وج�ءت في كتب ل 

قيمة له�. مثل كت�ب »القراءات« لأحمد بن محّمد ال�صي�ري )المتوّفى 286 ه�. ق( 

 اأو كت�ب 
)1(

فوا رواي�ته، واعتبروه ف��صد المذهب َفُه علم�ُء الرج����ل و�صعَّ عَّ الذي �صَ

علي بن اأحمد الكوفي )المتوّفى 352 ه� ق( الذي ق�ل عنه علم�ء الرج�ل ب�أّنه �ص�ر 

 .
)2(

خري�ت حي�ته
ُ
غ�ليً� في اأ

)1(  اأنظر: معجم رج�ل الحديث لل�صيد الخوئي، 1413هـ- 1992م، ط5، ج3، �س71.
)2(  م.ن، ج3، �س71.
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ثاني���اً: بع�س ه���ذه الرواي�ت التي ُحِمَلت على التحريف، له� ج�ن���ُب التف�صير، اأي اأّنه� 

تف�ّص���ر الآي���ة، وتكون من قبيل تطبي���ق المف�ِد الكلّي لالآية عل���ى م�ص�ديقه، اأو اأحد 

م�ص�ديق���ه. غير اأّن البع�َس ت�صّور اأّن ذلك التف�صير والتطبيق هو جزٌء ِمن القراآن 

راط  الكري���م، وقد ُحِذَف، اأو �صقَط من الق���راآن الكريم. فمثاًل ُف�صرت لفظُة »ال�سِ

الُم�سَتقِي���م« ف���ي �ص���ورة الحمد في الرواي�ت ب���� »�سراط النب���ي واأه���ل بيته« ومن 

الوا�ص���ح جّدًا اأّن مثل هذا التف�صير هو نوع من اأنواع التطبيق الكلّي على الم�صداق 

���َم الإم�م الخمين���ّي }؛ الرواي����ِت التي ُفِه���َم منه� وقوُع  . ولق���د َق�صَّ
)1(

الأكم���ل

التحريف في القراآن الكريم اإلى ثالثة اأق�ص�م:

عيفُة التي ل يمكن ال�صتف�دة منه� والأخذ به� اأبدًا. الرواي�ت ال�صَ  .1

الرواي�ت المختَلَقة التي تلوح عليه� عالئم الو�صع والختالق.  .2

ْلن� فيه� بدّقة لّت�صح اأّن المق�صوَد منه� لي�س هو  الرواي�ت ال�صحيحة التي لو ت�أمَّ  .3

التحري���ف الَلفظّي )اأي الزي�دة والنق�ص�ن اللْفِظّي( بل هو التحريف المعنوي، 

اأي التف�صير الخ�طىء لالآي�ت ال�صريفة، مث�ل على ذلك قوله تع�لى {ے ے 

 Q والتي به� ا�صتدل الخوارج على نفي ولية اأمير الموؤمنين علي 
)2(

ۓ ۓڭ}
.
)3(

جهاًل منهم بحقيقة ت�أويله� وتف�صيره�

 ثالث����اً: اإّن الواج���ب على الذي���ن يريدون التعّرف عل���ى المعتقد الواقع���ي لأتب�ع مذهب 

م���ن المذاه���ب، اأْن يرجعوا اإلى الكتب العتق�دّية والِعلمي���ة لذلك المذهب، ل الكتب 

الحديثي���ة )اأي التي ت�ص���م الأح�ديث والأخب�ر( التي َيهَت���مُّ موؤّلفه� في الأغلب بجمع 

)1(   الطبر�صي، مجمع البي�ن،  بيروت- لبن�ن، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوع�ت، 1415هـ- 1995م، ج1، �س 66.
)2(   �صورة الأنع�م، الآية 57.

)3(   م���ن كالم لالإم����م علي Q في الخوارج لم� �صمع قولهم: ل حك���م اإل هلل؛ ق�ل Q:»َكِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد ِبَه� َب�ِطٌل!! 
��ِس ِمْن اأَِميٍر َبرٍّ اأَْو َف�ِجٍر، َيْعَمُل ِفي اإِْمَرِتِه  ُه َل ُبدَّ ِللنَّ ، واإِنَّ َلِء َيُقوُلوَن َل اإِْمَرَة اإِلَّ هلِلِ ، وَلِكنَّ َهوؤُ ���ُه َل ُحْكَم اإِلَّ هلِلِ َنَع���ْم اإِنَّ

ُبُل،  وُيوؤَْخُذ  اْلُموؤِْم���ُن، وَي�ْصَتْمِتُع ِفيَه� اْلَك�ِفر، وُيَبلُِّغ اهلل ِفيَه���� الأََجَل وُيْجَمُع ِبِه اْلَفْيُء، وُيَق�َتُل ِبِه اْلَعُدوُّ وَت�أَْمُن ِبِه ال�صُّ

، َحتَّى َي�ْصَتِريَح َبرٌّ وُي�ْصَتَراَح ِمْن َف�ِجٍر« نهج البالغة، خطبة: 40.  ِعيِف ِمَن اْلَقِويِّ ِبِه ِلل�صَّ



212

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

الأح�ديث وتدوينه�، ت�ركً� التحقيق فيه�، وال�صتف�دة منه� لالآخرين. كم� اأّنه ل يكفي 

لمعرف���ة المعتقد الحقيق���ّي والم�َصلَّم لأي مذَه���ٍب من المذاهب، الرج���وُع اإلى الآراء 

ال�ص�ّذة التي َطَرَحه� اأو يطرُحه� اأفراٌد من اأتب�ع ذلك المذهب.

واأ�ص��ص���ً� ل يمكن اِل�صتن�د اإلى قوِل فرٍد اأو فردين في مق�بل راأي الأكثرّية الق�طعة 

 على ذلك الَمذَهب. وفي 
ِ
وال�ص�حق���ة من ُعَلم�ء المذهب وجعله ِمالكً� �صحيحً� للُحكم

رورّي اأْن ُنَذّكَر بعدة نق�ط هي: خ�تمة البحث عن التحريف من ال�صَ

ة في  1. اإّن اّته�م بع�س المذاهب الإ�صالمية البع�َس الآخر بتحريف القراآن وخ��صّ

الع�صر الح��صر ل ي�صتفيد منُه �صوى اأعداء الإ�صالم، وخ�صومه، ومن�وئيه.

2. اإذا اأق���َدَم اأح���ُد علم�ء الإم�مية اإلى كت�بة كت�ب ح���وَل تحريف القراآن، وجب اأن 

نعتبر ذلك راأيه ال�صخ�صّي ولي�س راأَي الأكثرّية ال�ص�حقة من علم�ء الإم�مية.

وله���ذا نرى اأّنه اأقدم علم����ُء كثيرون من الإم�مية اإلى كت�ب���ة ردوٍد عديدٍة على 

ذل���ك الكت�ب. تم�مً� كم���� َحَدَث في اأو�ص�ط اأهل ال�صنة حي���ث اأقدم اأحُد علم�ء 

م�صر على ت�أليف كت�ٍب في تحريف القراآن ب��صم »الفرقان« ع�م 1345 ه�. ق، 

َفَردَّ عليه علم�ُء الأزهر، واأَمُروا بم�ص�َدَرِتِه.

3. اإّن م���ن العجيب ج���دًا اأن يحمل َبْع����سُ المغر�صين الذين اأي�ص���وا من الأ�ص�ليب 

الأخ���رى، كّل هذه الت�صريح�ت الق�طعة من ِقَب���ل علم�ء ال�صيعة الإم�مّية بعدم 

تحريف القراآن الكريم على »التقّية«!!.

ف�إّنه يق�ل لهوؤلء ب�أّن »التقية« ترتبط ب�أحوال �صخ�سٍ يكون في ظروف الخوف والخطر، 

 حّتى ي�صطّروا اإلى مم�ر�صة »التقّية«.
ً
حدا

َ
وهوؤلء العلم�ء الكب�ر لم يكونوا يخ�فون اأ

ث���م اإّن ه���ذه الكتب ق���د اأّلفه� علم����ُء الإم�مية � ف���ي الأ�ص��س � لأتب����ع المذهب 

ال�صيع���ّي، والهدف منه� هو تعلي���م عق�ئد ال�صيعة لأتب�ع ذل���ك المذهب، ولهذا 

ف�إّن من الطبيعي اأْن تحتوي هذه الكُتُب على الَعق�ِئِد الحقيقية.
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املفاهيم الرئي�سة

ه� الأنبي�ء ال�ص�بقون تَعّر�صت للتحريف. اإّن الكتَب ال�صم�وّية التي َعَر�صَ  -

اأدّلة عدم تحريف القراآن الكريم:  -

���َد اهلل  تع�لى  �صراح���ًة بحفظ القراآن، بنف�ِص���ِه اإذ ق�ل: {ڳ ڳ ڳ  تعهَّ  .1

ڱ    ڱ ڱ ڱ}.
ق اأيِّ نوٍع من اأنواع الب�طل اإل���ى القراآن الكريم مهم�  نف���ى اهلل  تع�لى  تط���رُّ  .2

يكن م�صدُرُه، نفيً� ق�طعً�.

اإّن الت�ريخ ي�صهُد ب�أنَّ الم�صلمين ك�نوا يعتنون ب�لقراآن الكريم تعّلمً� وتعليمً�،   .3

قراءًة وِحفظً� اأ�صّد العتن�ء.

���َم الإم����م الخمينّي }؛ الرواي����ِت التي ُفِهَم منه� وق���وُع التحريف في  َق�صَّ  -

القراآن الكريم اإلى ثالثة اأق�ص�م:

عيفُة التي ل يمكن الأ�صتف�دة منه� والأخذ به� اأبدًا. الرواي�ت ال�صَ  .1

الرواي�ت المختَلَقة التي تلوح عليه� عالئم الو�صع والختالق.  .2

ْلن� فيه� بدّقة لّت�ص���ح اأّن المق�صوَد منه�  الرواي����ت ال�صحيحة التي ل���و ت�أمَّ  .3

لي�س هو التحريف الَلفظّي )اأي الزي�دة والنق�ص�ن اللْفِظّي( بل هو تحريف 

حق�ِئقه� ومف�هيمه�.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  كيف يمكن ال�صتدلل على عدم تحريف القراآن من خالل اآية: {گ گ گ ڳ 1  

ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ}؟
 اذكر اأ�صم�ء ثالثة من علم�ء ال�صيعة ينكرون وقوع التحرف في القراآن الكريم.2  

  كيف تمت من�ق�صة الرواي�ت التي ت�صير اإلى تحريف القراآن الكريم؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

اأو�شاف القراآن والّنجاة به

:P ق�ل: »قال ر�سول اهلل ،R عن اآب�ئه ،Qعن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دق

، واأنتم على ظهر �سفر، وال�سير بكم �سريع، 
)1(

اأّيها النا�س! اإّنكم في دار هدنة

وقد راأيتم الليل والنهار وال�سم�س والقمر يبليان كّل جديد، ويقّربان كّل بعيد، 

وياأتيان بكّل موعود، فاأعّدوا الجهاز لبعد المجاز.

قال: فقام المقداد بن الأ�سود، فقال: يا ر�سول اهلل! وما دار الهدنة؟

قال: دار بالغ وانقطاع، فاإذا التب�ست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 

بالق���راآن، فاإّن���ه �ساف���ع م�سّفع، وماح���ل م�سّدق، ومن جعل���ه اأمامه ق���اده اإلى الجّنة، 

وم���ن جعل���ه خلف���ه �ساق���ه اإلى الن���ار، وهو الدلي���ل يدّل عل���ى خير �سبي���ل، وهو كتاب 

في���ه تف�سيل وبيان وتح�سيل، وهو الف�سل لي�س بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره 

حك���م، وباطن���ه عل���م، ظاهره اأنيق، وباطنه عميق، له نج���وم، وعلى نجومه نجوم، ل 

تح�سى عجائبه، ول تبلى غرائبه، فيه م�سابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على 

المعرف���ة لم���ن ع���رف ال�سف���ة، فليجل ج���ال ب�سره، وليبل���غ ال�سفة نظ���ره، ينج من 

، فاإّن التفّكر حياة قلب الب�سر، كما يم�سي الم�ستنير 
)3(

 ويتخّل�س من ن�سب
)2(

عطب

.
)4(

في الظلمات بالنور، فعليكم بح�سن التخّل�س وقّلة الترّب�س«

)1(   الهدنة: ال�صكون، ال�صلح بين الم�صلمين والكّف�ر وبين كّل متح�ربين، مجمع البحرين، ج4: �س413 )هدن(.
)2(   العطب: الهالك. مجمع البحرين، ج3: �س201 )عطب(.

)3(   ن�صب في ال�صيء اإذا وقع فيم� ل مخّل�س له منه. مجمع البحرين، ج4: �س312 )ن�صب(.
)4(   الكليني، الك�في، ج2، �س 598، ح 2.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي ع�ملّية الّدين الإ�صالمّي.1. 

  ي�صرح م�ص�ألة كم�ل الدين الإ�صالمي و�صّر خلوده.2. 

  يبنّي مظ�هر ال�صهولة والعتدال يف الدين الإ�صالمي.3. 

 النبّوة (7)
P خصائُص ُنُبّوِة الرسول األكرم

الدرس العشرون
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مقّدمة

حي���ث اإّن نب���ّوة النبّي محّمد P نبوة خ�تمة ل نبوة بعده����، فقد تمّيزت عن نبّوة 

الأنبي����ء ال�ص�بقين له P بخ�ص�ئ�س معّينة نظًرا لالأه���داف المن�صودة منه�، وك�ن 

لتل���ك الخ�صو�صي����ت ت�أثير كبير على ن�ص���ر الدي�نة الإ�صالمية ف���ي المجتمع الب�صري 

ب�صرع���ة ع�لي���ة، وعلى رقعة وا�صعة من الع�لم م���ع كل الم�ص�عب التي ك�نت وم� زالت 

مور، وهي:
ُ
ه� اأربعة اأ تحيط به�. اإّن ِلَدعوة النبّي الأكرم P خ�ص�ئ�َس، اأهمُّ

عالمية دعوة النبي األكرم P ورسالته

، ومنطقٍة 
ٍ
 دون قوم

ٍ
َته ور�ص�َلتُه، ع�لميٌة، ول تخت�سُّ بقوم اإّن دعوَة النبّي الأكرم ونبوَّ

 .
)1(

خ���رى. كم� ق����ل تع�ل���ى: {ۀ ہ ہ          ہ ہ  ھ ھ}
ُ
دون اأ

. م���ن هن���� ن���رى كي���َف اأّنه ك�َن 
)2(

ويق���ول اأي�ص���ً�: {ک ک گ       گ گ      }

ي�صتفيُد في دعوته من لفظة )الّن��س( وق�ل: {ې ى ى ائ ائ ەئ 

.
)3(

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ}
 النبيُّ الأكرُم دعَوته ك�ن طبيعّيً� اأْن ينِذَر قوَمه في المرحلِة الأولى، 

َ
نعم عندم� بداأ

ويوّج���ه ِخط�به اإلى قوِمِه لينذَر قوم���ً� لم ُينَذُروا ِمن َقبل: {ٿ      ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 

)1(  �صورة �صب�أ، الآية 28.
)2(  �صورة الأنبي�ء، الآية107.
)3(  �صورة الن�ص�ء، الآية 170.
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. ولك���ن ه���ذا لم يكن ليعن���ي اأنَّ مج�َل ر�ص�لته مح���دوٌد بجم�عٍة خ��صٍة، 
)1(

ڤ ڤ}
ين.  خ��صّ

ٍ
واإر�ص�ِد قوم

وله���ذا ال�صب���ب نرى القراآَن - اأحي�ن���ً� - في الوقت الذي يوّج���ه دعوته اإلى جم�عة 

ة، يعمد فورًا اإلى اعتب�ر دعوته تلك حجًة على كّل الذين يمكن اأن تبلَغُهْم دعوُته.  خ��صّ

.
)2(

اإذ يقول: {ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ}

اإّن ِمَن البديهّي اأّن على الأنبي�ء اأْن َيبداأوا اأقواَمهم في البداية �صواء اأك�نت دعوتهم 

ع�لمّية، اأم محلِّية.

وهذا ه���و القراآُن الكريم ُيَذّكُر بهذه الحقيقة: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

.
)3(

ڱ ڱ ںں}

إّن نبّي اإلسالم P خاتم األنبياء

اإّن نب���ّوة ر�صول الإ�صالمP نبّوٌة خ�تمٌة، كم���� اأّن �صريعته كذلك خ�تمُة ال�صرائع، 

وكت�ب���ُه خ�تُم الكتب اأي�صً�. يعني اأّن���ه ل نبيَّ بعَده، واأّن �صريَعَته خ�لدٌة، وب�قيٌة اإلى يوم 

القي�مة.

ونحُن ن�صتفيُد من خ�تمّية نبّوته اأمرين:

1. اإّن الإ�صالم ن��صٌخ لجميع ال�صرائِع ال�ص�بقة، فال مك�َن لتلك ال�صرائِع بعد مجيء 

ال�صريعِة الإ�صالميِة.

2. اإّن���ه ل وج���وَد ِل�َصريعٍة �صم�ويٍة ف���ي الم�صتقبل، واّدع�ء اأي �صريع���ة بعد ال�صريعة 

الإ�صالمية اأمٌر مرفو�ٌس.

)1(  �صورة ال�صجدة، الآية 3.

)2(  �صورة النع�م، الآية 19.

)3(  �صورة اإبراهيم، الآية 4.
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اإّن م�ص�أل���ة الخ�تمّية ُطرحت - في القراآن والأح�دي���ث الإ�صالمية - ب�صكٍل وا�صٍح، 

بحيث ل تترك مج�ًل لل�صك لأحد.

وفيم���� ي�أتي ن�صيُر اإلى بع�صه� في ه���ذا المج�ل: {ې ى       ى ائ ائ ەئ ەئ 

. والخ�َتم هو م� يو�صع في 
)1(

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}
ه على الر�ص�ئل، والمع�هدات،  الإ�صبع من الُحلّي، وك�ن في ع�صر الر�ص�لة ُيَخُتم بف�صّ

ليكوَن اآيًة على انته�ِء المكتوب.

وفي �صوء هذا البي�ن يكون مف�د الآية هو اأّن كت�َب النبّوات والر�ص�لت ُخِتم بمجيء 

ر�صول الإ�صالم فال نبيَّ بعَده، كم� ُيَختُم الكت�ب ب�لخ�َتم، فال كالَم بعَده.

عل���ى اأّن لفَظ الر�ص�لة حيث اإّنه ينطوي على معنى اإب���الغ اأ�صي�ء )الر�ص�لة( يتّلق�ه� 

النبي عن طريق الوحي )النبوة(، لهذا ف�إّن من الطبيعي اأْن ل تكوَن الر�ص�لة الإلهّية من 

دون نبّوة، فيكون ختم النبوات مالزمً� في الم�آل لختم الر�ص�لت. ثم اإّن في هذا المج�ل 

اأح�ديث ورواي�ت متنّوعة، وعديدة، نكتفي بذكر واحد منه� وهو حديُث »المنزلة«.

 Q�ًلغزوة تبوك، خّلف الإم�م علّي 
َ
فعندم� ك�ن ر�صوُل الإ�صالمP يريد اأن يتهّي�أ

ف���ي المدينة وق�ل له: »اأما تر�سى اأْن تكوَن مّن���ي ِبَمنزلِة هاروَن ِمن ُمو�سى اإّل اأّنه ل 

ت مجموعٌة من الأح�ديث المتواترِة اإجم�ًل ترتبط ب�لخ�تمّية  . هذا وثمَّ
)2(

نبيَّ َبعِدي«

عدا حديث »المنزلة« المتواتر ُنِقَلت وُرِويت في الكتب.

كمال الدين اإلسالمي

اإن �صرَّ خلوِد ال�صريعة الإ�صالمية َيْكُمُن في اأمرين:

الأول: اإّن ال�َصريع���ة الإ�صالمي���ة ُتَق���ّدُم ل�صم����ن وتحقي���ق ح�ج���ة الَب�َص���ِر الطبيعّي���ة 

)1(  �صورة اَلحزاب الآية 40. ل تنح�صر الآي�ُت الداّلة على خ�تمّية ر�صول الإ�صالم في هذه، بل هن�ك �ِصت اآي�ت قراآنّية 
في هذا المج�ل تدّل على خ�تميته. راجع كت�ب مف�هيم القراآن لل�صيخ ال�صبح�ني،:ج 3، �س 130 ـ 139.

)2(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج5، �س20.
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والفطرّي���ة، الى الهداي�ت الإلهّية، اأكمل برن�مج ُعِرف بحيث ل يمكن ت�صّور م� هو 

اأف�صل واأكمل منه.

���َن الإ�صالم ف���ي مج�ل الأح���ك�م العملّية كذل���ك �صل�صلًة من الأ�ص���ول والكلّي�ت  الثان���ي: َبيَّ

الج�معة والث�بتة التي يمكنه� اأن تلّبي الح�ج�ِت الب�صريِة المتجّددِة والمتنوعة اأّوًل ب�أّول.

وي�صه���د بذلك اأّن ُفَقه�ء الإ�صالم )وب�لأخ����س ال�صيعة منهم( قّدروا طوال القرون 

عيد  ���وا كّل احتي�ج����ت المجتمع�ت الإ�صالمي���ة على �صَ الأربع���ة ع�ص���ر الم��صية اأْن يلبُّ

الأح���ك�م، ولم َيْحُدث اإلى الآن اأن َعَجَز الِفْق���ُه الإ�صالمّي عِن الإج�بة على ُم�صكلٍة في 

هذا المج�ل.

هذا والأمور الت�لية مفيدٌة، وموؤثرٌة في تحقيق هذه الغ�ية وهذا الهدف:

1. حّجّية العقل:

اإّن اعتب�ر العقل، ومنحه الحجية، والقيمة المن��صبة في المج�لت التي يقدر فيه� 

على الحكم والق�ص�ء، هو اإحدى طرق ا�صِتْنب�ط وظ�ِئِف الب�صر في الحي�ة.

2. فتح باب الجتهاد:

اإن فت���ح ب�ب الجته����د في وجه الأّم���ة الإ�صالمية � الذي ُيعتبر م���ن مف�خر ال�صيعة 

وامتي����زات الت�صّي���ع � ه���و الآخ���َر م���ن اَل�صب����ب ال�ص�من���ة لخ�تِمّية الدي���ن الإ�صالمّي 

وع�ت،  وا�صتمرارّيته، لأّنه في ظّل الجته�د الحّي والم�صتمّر يمكن ا�صتنب�ط اأحك�م المو�صُ

والحوادث الجديدة، ب��صتمرار، من القواعد وال�صوابط الإ�صالمية الكلّية.

السهولة واالعتدال

من خ�ص�ئ�س ال�َصريعة الإ�صالمّية »العتداُل«، و»�سهولة درك المفاهيم والأحكام 

حَد اأَه���ّم اأ�صب�ب نفوذ ه���ذا الدين وانت�ص�ره 
َ
الإ�سالمي���ة«، وه���و اأمر يمك���ن اأْن يكون اأ

بي���ن �صعوب الع�لم المختلف���ة. اإّن الإ�صالم يعر�س - في مج����ل معرفة اهلل - توحيدًا 
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خ�ل�ص���ً�، ووا�صحً�، وبعيدًا عن اأّي اإيه�م وتعقيٍد. ف�صورة »التوحيد« التي هي من �ُصَور 

القراآن الق�ص�ر، يمكن اأْن تكون خير �ص�هد على هذا الأمر.

 على َمب���داأ التَّقوى اّلذي هو �ص�مٌل 
ً
كم���� اأّن الق���راآَن ُيوؤّكد في مج�ل مك�نة الإن�ص�ن اأي�ص�

لجمي���ع الِخ�ص�ل الأخالقية، الرفيعة، والنبيل���ة. وفي مج�ل الأحك�م العملية نرى كذلك اأّن 

م�حة فق�ل  َف النب���يُّ نف�ُصُه �صريعَتُه ب�ل�صهولة وال�صَّ ، وقد َو�صَ
ٍ
الإ�ص���الم َينفي اأيَّ ُع�ْصٍر وَحَرج

.
)1(

P: »لم ير�سلني اهلل تعالى بالرهبانّية، ولكن بعثني بالحنيفّية ال�سهلة ال�سمحة...«

يف  ورغ���م اأنَّ بع�َس الم�صت�صرقين ب�صب���ب جهلهم اأو عن�ِدهم ي���رون اأّن القّوة وال�صِّ

ك�ن ه���و ال�صبب ف���ي انت�ص�ر الإ�صالم ال�صري���ع، والعري�س في الع�لم، َف����إّن المحّققين 

راحة  المن�صفي���ن وغير المغر�صين حتى من العلم�ء غير الم�صلمين يذعُنون- بكّل �صَ

- اأنَّ اأه���مَّ ع�مٍل لنت�ص�ر الإ�ص���الم ال�صريع، هو و�صوح التع�لي���م والأحك�م الإ�صالمية 

وج�معّيته����. كم� ق�ل الع�ِلُم الفرن�صي المع���روف، الُدكتور »غو�ستاف لوبون« في هذا 

المج����ل: اإّن رمَز تقّدم الإ�صالم يكمن ف���ي �ُصُهولته. اإّن الإ�صالم منّزه عن الأمور التي 

يمتنُع عن قبوله� العقُل ال�صليم.

�صول الإ�صالم الذي يقول: 
ُ
اإّنن� مهم� اأمعّن� النظر وفكرن� ف�إّنن� لن نجد اأب�صط من اأ

 واح���د، والن�����سُ اأم�َم اهلل �صوا�صي���ة، والإن�ص�ن يحظى ب�لجن���ة وال�صع�دة ب�لإتي�ن 
ُ
اهلل

بع���ّدة فرائ�س دينّية، ويق���ع ب�لإعرا�س عنه� في جهنم. اإّن و�ص���وح الإ�صالم وتع�ليمه 

وب�ص�طته� هذه �ص�عدت كثيرًا على تقّدم هذا الدين في الع�لم.

ه واأوجَده في القلوب، اإّنه اإيم�ٌن ل  بَّ والأهم من هذا، ذلك الإيم�ن الرا�صُخ الذي �صَ

تقدر اأّيُة �ُصْبهٍة على اقتالعه. اإّن الإ�صالم كم� اأّنه يكون اأن�صَب من اأّي ديٍن اآخر، واأكثره 

مالئم���ًة مع المكت�صف�ت العلمية. كذلك هو في مج�ل حمل الن��س على العفو وال�صفح 

.
)2(

اأكبر دين ي�صتطيع اأّن يتوّلى مهمة تهذيب النفو�س والأخالق

)1(  الكليني ، الك�في، ج5، �س494.
)2( ح�ص�رة العرب ت�أليف غو�صت�ف لوبون.
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املفاهيم الرئي�سة

مور، وهي:
ُ
ه� اأربعة اأ اإّن ِلَدعوة النبّي الأكرم P خ�ص�ئ�َس اأهمُّ  -

       الأولى: ع�لمية دعوة النبي الأكرم P ور�ص�لته.

       الث�نية: كم�ل الدين الإ�صالمي.

       الث�لثة: ال�صهولة والعتدال من خ�ص�ئ�س ال�صريعة الإ�صالمية.

.
ٍ
 دون قوم

ٍ
َته ور�ص�َلتُه، ع�لميٌة، ول تخت�سُّ بقوم اإّن دعوَة النبّي الأكرم P ونبوَّ  -

اإّن نب���ّوة ر�ص���ول الإ�ص���الم P نب���ّوٌة خ�تم���ٌة، كم���� اأّن �صريعته كذل���ك خ�تمُة  -

ال�صرائع، وكت�بُه خ�تُم الكتب.

اإن �صرَّ خلوِد ال�صريعة الإ�صالمية َيْكُمُن في اأمرين:  -

اإّن ال�َصريعة الإ�صالمية ُتَقّدُم ل�صم�ن وتحقيق ح�جة الَب�َصِر الطبيعّية والفطرّية،   .1

اأكمل برن�مج ُعِرف بحيث ل يمكن ت�صّور م� هو اأف�صل واأكمل منه.

���َن الإ�صالم في مج�ل الأح���ك�م العملّية كذلك �صل�صلًة م���ن الأ�صول والكلّي�ت  َبيَّ  .2

الج�مع���ة والث�بتة التي يمكنه� اأن تلّبي الح�ج�ِت الب�صريِة المتجّددِة والمتنّوعة 

اأّوًل ب�أّول.

ريعة الإ�صالمّي���ة »العت���داُل«، و»�صهول���ة درك المف�هيم  - م���ن خ�ص�ئ����س ال�صَّ

والأحك�م الإ�صالمية«.

اأ�سـئلـة الـدر�س

 كيف بّين القراآن الكريم ع�لمّية نبوة النبي الأكرم P؟1  

 م� الذي ن�صتفيده من القول بخ�تمّية نبّوة النبّي محّمد P؟2  

 بّين م� هي الأمور التي ت�صير اإلى �صهولة الدين الإ�صالمي واعتداله.3  
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لــلــمــطــالــعــة

النبي P خاتم الأنبياء

ع���ن عب�ية ب���ن ربعي الأ�صدي، ق�ل: دخل���ت على اأمير الموؤمني���ن علّيQ، واأن� 

خ�م����س خم�ص���ة واأ�صغر القوم �صّن���ً�، ف�صمعته يقول: حّدثني اأخ���ي ر�صول اهلل P اأّنه 

ق�ل: اإّني خ�تم األف نبّي واإّنك خ�تم األف و�صّي.

وكّلف���ت م���� ل���م يكّلف���وا، فقلت: م���� اأن�صف���ك القوم: ي���� اأمي���ر الموؤمني���ن! فق�ل: 

لي����س حيث تذه���ب بك المذاهب ي� اب���ن اأخ���ي! واهلل! اإّني لأعلم األف كلم���ة ل يعلمه� 

 غي���ري وغي���ر محّم���د P، واإّنهم ليق���رءون منه� اآية ف���ي كت�ب اهلل ع���ّز وجّل وهي: 

گ  گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  {ڎ 

 وم� يتدّبرونه� حّق تدّبره�.
)1(

گ}
األ اأخبركم ب�آخر ملك بني فالن؟

قلن����: بلى، ي���� اأمير الموؤمنين! ق�ل: قتل نف�س حرام، في يوم حرام، في بلد حرام، 

ع���ن قوم م���ن قري�س والذي فل���ق الحّبة! وب���راأ الن�صمة! م� لهم ملك بع���ده غير خم�س 

ع�صرة ليلة، قلن�: هل قبل هذا اأو بعده من �صيء؟

فق����ل: �صيحة في �صهر رم�ص�ن تفزع اليقظ����ن، وتوقظ الن�ئم، وتخرج الفت�ة من 

.
)2(

خدره�

)1(   �صورة النمل، الآية 82.
)2(  النعم�ني، الغيبة، تحقيق: ف�ر�س كريم، من�صورات اأنوار الهدى، قم- اإيران، 1422ه�، �س 267، ح 17.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 .1.Pيبنّي �صرورة الإم�مة بعد النبّي 

 يو�صح معنى كلمة ال�صيعة ا�صطالًح�.2. 

 .3.Pس وظ�ئف الإم�م بعد وف�ة النبّي�  يلخِّ

الدرس الواحد والعشرون

 اإلمامة (1)
دور اإلمامة وضرورتها
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مقّدمة

 َلَق���ْد َرَحَل النبيُّ الأكرُم محّمد P في مطلع الع�م الح�دي ع�صر الهجري بعد اأْن 

اجتهد طوال 23 �صنة في اإبالغ ال�صريعة الإ�صالمية.

ُة، فلم يكن نبيٌّ بعده ول  وم���ع رحيل النبّي الأكرم P انقطَع الوحُي، وانتهت الُنبوَّ

  Pصريعٌة بعد �صريعته، اإّل اأّن الوظ�ئف والتك�ليف التي ك�نت على ع�تق النبّي محّمد�

ي الوحي واإبالغه( لم تنته حتمً�. )م� عدا م�ص�ألة تلقِّ

وله���ذا ك�ن يجب اأن يكوَن بعد وف�ته �صخ�صيٌة بم�صت���وى �صخ�صيته واعيٌة و�ص�لحٌة 

توا�صل القي����م بتلك الوظ�ئف والمه�م وتقود الم�صلمي���ن ويكون لهم اإم�ٌم خالفًة عن 

.Pر�صول اهلل

اإّن م�ص�ألة �صرورة وجود خليفة للنبّي P  مو�صُع اّتف�ق بين الم�صلمين، واإْن اختلف 

ال�صيعة وال�صنة في بع�س �صف�ت ذلك الخليفة وطريقة تعيينه.

فال بّد في البداية م���ن تو�صيح معنى »ال�صيعة« و »الت�صيع«، وت�ريخ ن�ص�أته وظهوره، 

.Pليت�صّنى بعد ذلك البحُث في الم�ص�ئل المتعّلقة ب�لإم�مة والخالفة بعد ر�صول اهلل

ً
الشيعة لغة واصطالحا

»ال�ِسيَع���ة« في اللغة بمعن���ى الت�ِبع، وفي ال�صطالح ُتطَلُق ه���ذه اللفظة اأو الت�صمية 

  Pعلى فريٍق من الم�صلمين يعتقدون ب�أّن قي�دة الأّمة الإ�صالمّيِة بعد وف�ِة َر�ُصول اهلل

هي من حّق الإم�م علّيQ واأبن�ئه المع�صومين.
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وقد َتَحّدَث النبيُّ الأكرُم اأّي�م حي�ته عن ف�ص�ئل الإم�م علّيQ ومن�قبه، وكذا 

عن قي�دته وزع�مته لالأّمة الإ�صالمّية من بعده، مرارًا وفي من��صب�ت مختِلفة، ب�صه�دة 

ن. الت�ريخ المدوَّ

ُثن���� الأح�ديُث الموّثقة - في اأن  اإّن ه���ذه التو�صي�ت والت�أكيدات ت�صبَّبت - كم� تحدِّ

يلَت���فَّ فريٌق ِمَن ال�صح�بة ح���ول الإم�م علّيQ في حي�ة النبي الأكرمP  وتحّبه 

.Qقلوُبهم، فُتْعرف ب�صيعِة علّي

ولق���د بقيت هذه الُثّلة من ال�صح�بة على ولئه� واعتق�ده� ال�ص�بق بعد وف�ة ر�صول 

ته في  اهلل P دون اأْن توؤث���ر الم�ص�ل���َح الفردّيَة على تن�صي�س ر�صول اهللP  وو�صيَّ

مج�ل الخالفة وقي�دة الأّمة من بعده.

َي���ت جم�عٌة م���ن الم�صلمي���ن في ع�صر ر�ص���ول اهللP، وَبع���د حي�ته  وهك���ذا �ُصِمّ

ّرَح به���ذا جم�عٌة م���ن الموؤّلفين في المل���ل والنحل. ق�ل  ال�صريف���ة  ب�ل�صيع���ة. وق���د �صَ

ال�صهر�صت�ني: ال�صيعة هم الذين �ص�َيعوا عِلّيً� على الخ�صو�س، وق�لوا ب�إم�مته وخالفِتِه 

 .
)1(

ً� وو�صّية ن�صّ

 ظهور 
ُ
وعل���ى هذا الأ�ص�����س فلي�س لل�صيعة ت�ريخ غير ت�ريخ الإ�ص���الم ولي�س له مبداأ

غي���ر مبداأ ظه���ور الإ�صالم نف�صه، وف���ي الحقيقة اإّن الإ�ص���الم والت�صّيع َوْجه����ن لُعملٍة 

واحدٍة اأو َوجه�ن لحقيقٍة واحدٍة، وتواأم�ن ُولدا في َزَمٍن واحٍد.

P  دع� في ال�َصَنوات الأولى من دعوته  وق���د ذكر المحّدثون والموؤّرخون اأّن النبيَّ

بن���ي ه��صم، وجمعهم في بيت���ه واأعلن فيهم عن خالفة عل���ّي وو�ص�يته )في م� ي�صّمى 

بحدي���ث َب���دء الدع���وة اأو يوم ال���دار( واأعلن عن ذلك للن�����س فيم� بعد مك���ّررًا، وفي 

من��صب����ت مختلفة ومواقف متع���ّددة، وبخ��صة في يوم الغدير، اّلذي طرح فيه خالفة 

ورٍة ر�صمّية، واأخَذ البيعة من الّن��س له و�صيوافيك تف�صيله. عليٍّ ب�صُ

)1(  ال�صهر�صت�ني، الملل والنحل، تحقيق: محمد �صيد كيالني، بيروت- لبن�ن،  دار المعرفة،ج 1 �س146.
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 اإّن الت�صيُّ���ع لي����س ولي���َد ح���وادث ال�صقيف���ة ول فتنة م�ص���رع عثم�ن، ب���ل اإّن النبي 

الأكرم P  هو الذي بذر بذرة الت�صّيع لأّول مرة وغر�س غر�صته� في قلوب ال�صح�بة 

بتع�ليمه ال�صم�وية المكّررة.

ونمت تل���ك الغر�صة فيم� بعد �صيئً� ف�صيئً�، وُعِرف �صح�بٌة كب�ٌر ك�أبي ذّر، و�صلم�ن، 

والمقداد، ب��صم ال�صيعة. وقد ذكر المف�صرون في تف�صير قوله تع�لى: {ٴۇ ۋ ۋ 

 .
)2(

. ق���ول النب���ّي P: »ُه���ْم َعِل���يٌّ َو�ِسْيَعُت���ُه«
)1(

ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې}
ح�بة،  عل���ى اأّنه ل َت�َصُع هذه الر�ص�ل���ُة المخت�صرُة لذكر اأ�صم�ء ال�صيعة الأوائل من ال�صَّ

والت�بعين الذين اعَتَقُدوا بخالَفِتِه للنِبّيP  ب�صورٍة مب��صرٍة وبال ف�صل.

اإّن الت�صيُّ���َع ب�لمفه���وم المذكور هو الوجه الم�صترك بين جمي���ع ال�صيعة في الع�لم، 

والذي���ن ي�صّكلون ِق�صمً� عظيمً� ِم���ن ُم�ْصِلِمي الع�لم. ولق���د ك�َن لِل�صيعة جنبً� اإلى جنب 

م���ع �ص�ئر المذاه���ب الإ�صالمية وعلى مدى الت�ريخ الإ�صالم���ي اإ�صه�ٌم عظيٌم في ن�صر 

َدبّية و�صي��صّية جّد عظيمة اإلى المجتمع الب�صري 
َ
ُموا �صخ�صي�ٍت ِعلمّية واأ الإ�صالم، وَقدَّ

ولهم ح�صور ف�عل في اأكثر نق�ط الع�لم الراِهن اأي�صً�.

ما هي وظائف اإلمام بعد وفاة الرسول P؟

اأ�صرن���� ف���ي مطل���ِع بحث الإم�م���ة اإل���ى اأّن خليفة النب���ي والإم�م اإّنم� ه���و في نظر 

الم�صلمين من يقوم بوظ�ئف ر�صول اهللP  التي من اأبرزه�:

 الُق���راآن الَكريم وحّل ُمع�صالته، وبي����ن مق��صده، وهذا هو من 
ِ
َتبيي���ن مف�هيم  .1

اأب���رز وظ�ئف النب���ي P  ويقول عنه� الق���راآن الكريم: {ٿ ٹ   ٹ 

.
)3(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  }

)1(  �صورة البّينة، الآية 7.
)2(  الح�صك�ن���ي، �صواه���د التنزي���ل، تحقيق: محم���د ب�قر المحمودي، قم- اإي���ران،  مجمع اإحي�ء الثق�ف���ة الإ�صالمية، 

1411هـ-1990م، ج2، �س466.
)3(  �صورة النحل، الآية 44.
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بي����ُن الأحك�م ال�صرعية، فقد ك�َن هذا الَعَمل من وظ�ئِف النبّيP  حيث ك�ن   .2

يقوم بذلك عن طريق تالوة الآي�ت المت�صّمنة لالأحك�م حينً� وعن طريق ال�ّصنة 

حينً� اآخر. ثمَّ اإّن َبي�ن الأحك�م من ج�نب النبّي تم ب�صورٍة تدريجّية، ومتزامنً� 

م���ع وقوع حوادَث جديدٍة، وظهوِر احتي�ج�ت حديث���ة في حي�ة الأّمة، ومثل هذا 

الأم���ر يقت�صي بطبيعته اأن ت�صتمر هذه الوظيف���ُة، لعدم انح�ص�ر الح�ج�ت بم� 

 .P حدث في ع�صره

حي���ث اإّن النب���ّي P  ك�ن محورًا للح���ّق، وك�ن بتعليم�ته، يمن���ع من تطّرق اأّي   .3

 ف���ي عق�ئد الأّمة، له���ذا لم يح���دث اأيُّ تفّرٍق 
ٍ
انح���راٍف، وت�ص���ّرِب اأّي اعوج����ج

ر�صية لظهور ذلك.
َ
عق�ئدّي، واأي ت�صتٍُّت مذهبّي في َع�صره اأو لم يكن هن�ك اأ

الإج�ب���ة على الأ�صئل���ِة الدينّية والعتق�دية، فقد ك�ن ه���ذا العمُل هو الآخر من   .4

ة. وظ�ئف النبّيP اله�مَّ

، وظيفة  اإق�م���ُة الِق�صِط والَعدل والأمن الع����ّم ال�ص�مل في المجتم���ع الإ�صالميِّ  .5

.Pخرى من وظ�ئف النبّي
ُ
اأ

ِحفُظ الثغور، والحُدود، والثروة الإ�صالمّية تج�ه الأعداء هو اأي�صً� من م�صوؤولي�ت   .6

النبّي الأكرمP، ووظ�ئفه.

 القراآِن 
ِ
م���ن الُم�َصلَّم والقطعّي اأّن القي�َم بهذه الوظ�ِئِف وب�لخ�صو�س بي�ُن َمف�هيم

رع و... َيحت�ج اإلى ق�ئد واٍع خبيٍر، يكون   ال�صَّ
ِ
ِة، وبي�ُن اأحك�م  الخفّية، الغ�ِم�صَ

ِ
الكري���م

ة، كم� يكون في ِعلِمِه �صنَو النبّي ونظيرُه، اأْي اأن يكون ح�ماًل  مو�صَع عن�ية اهلل الخ��صّ

ونً� من كل خط�أ وزلل، ومع�صوم���ً� من كّل ذنٍب وخطٍل، لي�صتطيع   الَنَبّوية وَم�صُ
ِ
للعل���وم

  Pالقي����َم ب�لوظ�ئ���ف الج�صيمة المذكورة، وليمالأ الفراغ ال���ذي اأحدثه غي�ُب النبّي

ة، وب�لوق�ئع الحرجة. ب�صبب وف�ته، في الظروف الزاخرة ب�لأحداث الُحلوة والمرَّ

، والمعرفة ب���ه لإيك�ل من�صب  اإّن م���ن البديه���ّي اأّن َت�صخي����سَ مثِل هذا ال�صخ����سِ
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 الأّمِة وِنط�ق معِرفته�، ول يمكن اأن يُتمَّ بغير ر�صول 
ِ
القي�دة اإليه، خ�رٌج عن حدود ِعلم

 
���ق الأهداف  اهلل P وب�لأم���ر الإَله���ّي وتعيينهم���� اإّي�ه. وم���َن الوا�ص���ح اأي�صً� اأّن َتحقُّ

���ن، بوا�صطِة  المذك���ورِة ره���ُن حم�ية الّن�����س، وا�صتج�بته���م واإط�عته���م للق�ئد المعيَّ

  .Pالنبّي

وه���ذا ج�ٍر حّتى في القراآن الكريم والنبّي الأكرمP  نف�ِصه، ف�إّنهم� م� لم ُيط�ع� 

ل تتحّقق اأهدافهم�.

اإلمامة مسألة عقلّية

قب���ل اأن نعمَد اإل���ى ا�صتعرا�س وبي����ن الأدّلة النقلّي���ة وال�صرعّية في ه���ذا المج�ل، 

ن�صتعر�س ُحكم العقِل في هذه الح�لة، اآخذين بنظر العتب�ر ظروف تلك الفترة )اأي 

فترة م� قبل وم� بعد رحيل النبّي(، ومالب�ص�ته�.

اإنَّ العقَل البديهيَّ يحكم ب�أّن اأي اإن�ص�ٍن م�صلٍح اإذا ا�صتط�ع من خالل جهوٍد ُم�صنية 

طروحٍة اجتم�عّية خ��صة له، وابتكر طريقة جديدة 
ُ
دامت �َصَنواٍت عديدًة، من تنفيذ اأ

رة لالإبق�ء على تلك الأطروحة،  ر في و�صيلٍة موؤثِّ للمجتمع الب�صرّي ف�إّنه ل بّد من اأن يفكِّ

و�صم����ن ا�صتمراره�، بل ُر�صده�، ونمّوه� اأي�صً�، ولي�س من الحكمة اأن يوؤ�ّص�َس �صخ�ٌس 

ر فيم� يقيه من  ّم���� بن�ًء عظيمً�، متحّماًل في ذل���ك ال�صبيل مت�عَب كثيرة، ولكن ل يفكِّ

الأخط�ر، ول ين�صب اأحدًا ل�صي�نته والعن�ية به، من بعده.

اإنَّ النب���يَّ الأكرمP، وهو من اأكب���ر ال�صخ�صّي�ت الع�لمّية في ت�ريخ الب�صرّية، قد 

َد لقي�م   كبيٍر، وَمهَّ
ٍ

اأوَج���د � بم���� اأتى من �صريعة � اأر�صّي���ًة م�ص�عدًة لتحّوٍل اإلهيٍّ ع�لم���ي

ح�ص�رٍة جدُّ حديثٍة، وفريدٍة.

اإّن ه���ذه ال�صخ�صّية العظيمة، الت���ي َطَرَحت على الب�صرّية �صريع���ًة خ�لدًة، وق�دت 

���ر لحفظ �صريعته من  المجتم���َع الب�صرّي في ع�صِرِه واأي����م حي�ته، من الم�صلَّم اأّنه َفكَّ

ّمته الخ�لدة، 
ُ
ده� في الم�صتقبل، وك���ذا لهداية اأ الأخط����ر والآف����ت المحتملة التي تهدِّ
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واإدارته����، وبّين �صيغة القي�دة من بعده، وذلك لأّنه م���ن غير المعقول اأن يوؤ�ّص�س هذا 

النب���ُي الحكي���ُم قواعَد �صريعٍة خ�ل���دٍة اأبدّيٍة، دون اأْن يطرح �صيغ���ة قوّية لقي�دته� من 

بعده، ي�صمن به� بق�ء تلك ال�صريعة.

�صغ���ر م� تحت�ج اإليه �صع�دُة الب�صرية، كيَف 
َ
اإنَّ النب���يَّ الَّذي لم ي�أُل ُجهدًا في بي�ن اأ

ُيعَق���ل اأْن ي�صك���َت في مج�ل قي����دة المجتم���ع الإ�صالمي و�صيغته����، وكيفيته�، والح�ل 

اأّنه���� م���ن الم�ص�ئل الجوهرّية، والم�صيرّي���ة، في حي�ة الأّمة، بل وف���ي حي�ة الب�صرّية، 

وف���ي الحقيقة يترك المجتمَع الإ�صالميَّ حي����رى مهَملين، ل َيعِرفون واجبهم في هذا 

ال�صعيد؟!

اإلمامة والخطر الثالثي

اإّن مراجعَة الت�ريخ، واأخِذ الظروف التي ك�نت تحيط ب�لمنطقة، وب�لع�لم في زم�ن 

رحي���ل النب���ي P وُقَبيل وف�تِه ب�لذات بنظر العتب�ر تثب���ت � ِبُو�صوح بداهة و�صرورَة 

الن����سّ عل���ى من�صب الإم�مة، وذل���ك لأّن اأخط�رًا ثالث���ة ك�نت تهّدد الدي���َن والكي�َن 

.
ٍ
، وتحيط به على �صكِل ُمَثّلٍث َم�صوؤُوم الإ�صالميَّ

ل: ِمن هذا المثلَّث الَخِطر ك�ن يتمثَّل في الإمبراطورية الرومّية. لُع الأوَّ ال�صِ

وال�صلع الث�ِني: ك�َن َيتمّثل في الإمبراطورّية الف�ر�صّية.

وال�صلُع الث�لث: ك�ن َيَتمثَّل في فريق المن�فقين الداِخِلّيين.

وى يكف���ي اأن نعلَم اأّن النبيP لم  وب�لن�صب���ة لَخَط���ر ال�صلِع الأّول، واأهمّيته الُق�صْ

ر فيه حتى اآخر لحظة من حي�ته، ولهذا جّهَز � ُقَبيل اأّي�م بل �ص�ع�ٍت من وف�ته  يزل يفكِّ

�سامة بن زي���د« وَبَعَثه لمواجهة الروم، كم���� وَلَعَن َمن َتخلََّف 
ُ
� جي�ص���ً� عظيم���ً� بقي�دة »اأ

عنه اأي�صً�.

لِع الث�ني يكف���ي اأن نعرَف اأّنه ك�ن َعُدّوًا �صر�ص���ً� اأي�صً� اأقدَم  وب�لن�صب���ة لخَط���ر ال�صِ
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 ،Pوكتب اإلى ح�كم اليمن ب�أْن يقب�َس على ر�صوِل اهلِل Pعل���ى تمزيِق ر�ص�لِة النبّي

ويبعث به اإليه، اأو ير�صَل اإليه براأ�صه.

وب�لت�لي ب�لن�صبة اإلى الَخَطر الث�لث يجب اأن نعلَم اأّن هذا الفريق )اأي المن�فقين( 

ك�ن يق���وم في المدينة بمزاحمة النبيP  ب��صتم���رار وك�ن المن�فقون هوؤلء يوؤذونه 

ع���ة، ويعرقل���ون حركته، وقد تح���ّدث القراآُن الكري���ُم عنهم وعن  ب�لموؤام���رات المتنوِّ

ذاهم، ومح�ولتهم الخبيثة في �صوره المختلفة اإلى درجة اّنه 
َ
خ�ص�له���م، ونف�قهم، واأ

�صّميت �صورة ك�ملة ب��صمهم، وهي تتحّدث عنهم وعن نواي�هم واأعم�ِلهم ال�صّريرِة.

والآن نط���رُح هذا ال�صوؤاَل وهو: هل مع وجوِد هذا المثلَّث الَخِطر ك�َن من ال�صحيِح 

اأْن يت���رك النبيُّ الأكرُمP الأّمة الإ�صالميَة، والديَن الإ�صالمَي الّلَذين ك�ن� مح�َطين 

ب�لأخط����ر من كّل ج�نب، وك�ن الأعداُء لهم� ب�لمر�ص����د من كّل ن�حية، من دوِن ق�ئٍد 

معّيٍن؟!!

P ول �صكَّ ك�َن َيْعَلم اأن حي�َة العرب حي����ة َقَبلّية ع�ص�ئرية، واأّن اأفراَد  اإّن النب���يَّ

ّبة لروؤ�ص�ء تلك القب�ئل، فهم ك�نوا يطيعون الروؤ�ص�ء ب�صّدة،  ه���ذه القب�ِئل ك�َنْت ُمَتَع�صِ

ُعون لُهْم خ�صوعً� كبيرًا، ولهذا ف�إنَّ ترك ِمثل هذا المجتمع ِمن دون ن�صِب ق�ئٍد  ويخ�صَ

معّين �صوف يوؤّدي اإلى الت�صّتت والتن�زع بين هذه القب�ئل، و�صي�صتفيد الأعداء من هذا 

م والَتن�زع، والختالف. التخ��صُ

وانطالق���ً� من هذه الحقيقة ق����ل ال�صيخ الرئي�س اأبو علي ب���ن �صين�: »ال�صتخالف 

.
)1(

ب�لن�ّس اأ�صوب، ف�إّن ذلك ل يوؤّدي اإلى الت�صّعب والت�ص�غب والختالف«

)1(   اب���ن �صين�، ال�صف����ء، اِلَلهي�ت، تحقيق: الأب قنواتي و�صعيد زايد، 1404ه�، من�ص���ورات مكتبة اآية اهلل المرع�صي، 
المق�لة الع��صرة، الف�صل الخ�م�س، ج2، �س452.
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املفاهيم الرئي�سة

ُة، فلم يكن نبيٌّ بعده  - مع رحيل النبّي الأكرم P  انقطَع الوحُي، وانتهت الُنبوَّ

ول �صريعٌة بعد �صريعته، اإّل اأّن الوظ�ئف والتك�ليف التي ك�نت على ع�تق النبّي 

محّمدP  لم تنته حتمً�.

اإّن م�ص�أل���ة �صرورة وجود خليفة للنب���ّي P  مو�صُع اّتف�ق بين الم�صلمين، واإْن  -

اختلف ال�صيعة وال�صنة في بع�س �صف�ت ذلك الخليفة وطريقة تعيينه.

»ال�سيَعة« في اللغة بمعنى الت�ِبع، وفي ال�صطالح ُتطَلُق هذه الت�صمية على من  -

يعتق���دون ب�أّن قي����دة الأّمة الإ�صالمّي���ِة بعد وف�ِة َر�ُص���ول اهللP  هي من حق 

الإم�م علّيQ واأبن�ئه المع�صومين.

-    اأبرز الوظ�ئف التي على الإم�م هي:

 الُقراآن الَكريم وحّل ُمع�صالته، وبي�ن مق��صده.
ِ
َتبيين مف�هيم  .1

بي�ُن الأحك�م ال�صرعية.  .2

منع النحراف والتفرق العق�ئدي.  .3

الإج�بة على الأ�صئلِة الدينّية والعتق�دية.  .4

. اإق�مُة الِق�صِط والَعدل والأمن الع�ّم ال�ص�مل في المجتمع الإ�صالميِّ  .5

ِحفُظ الثغور، والحُدود، والثروة الإ�صالمّية تج�ه الأعداء.  .6

اأ�سـئلـة الـدر�س

 م� هو المق�صود ب�لت�صيع لغًة وا�صطالًح�.1  

 كيف تثبت �صرورة الإم�مة من خالل العقل؟2  

  م� هي وظ�ئف الإم�م بعد النبّي P؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

R العّلة التي من اأجلها يحتاج اإلى النبّي والإمام

حدثن���� محم���د ب���ن اإبراهيم بن اإ�صح����ق الط�لق�ن���ي ر�صي اهلل عنه ق����ل: حدثن� 

عب���د العزي���ز بن يحيى، ق�ل: حدثن� المغيرة بن محمد، ق����ل: حدثن� رج�ء بن �صلمة، 

ع���ن عم���رو ابن �صمر، ع���ن ج�بر بن يزيد الجعف���ي، ق�ل: قلت لأب���ي جعفر محّمد بن 

عل���ي الب�قر L: لأي �ص���يء يحت�ج اإلى النبّي P والإم�م؟ فق����ل: »لبقاء العالم 

عل���ى �سالح���ه، وذل���ك اأن اهلل عز وج���ل يرفع العذاب ع���ن اأهل الأر����س اإذا كان فيها 

 وق���ال 
)1(

 نب���ّي اأو اإم���ام، ق���ال اهلل ع���ز وج���ل: {ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئۇئ }

النب���ّي P: النج���وم اأم���ان لأه���ل ال�سم���اء، واأه���ل بيت���ي اأم���ان لأه���ل الأر����س، ف���اإذا 

ذهب���ت النج���وم اأتى اأه���ل ال�سماء ما يكره���ون، واإذا ذهب اأهل بيتي اأت���ى اأهل الأر�س 

م���ا يكره���ون، يعن���ي باأهل بيته الأئم���ة الذين ق���رن اهلل عز وجل طاعته���م بطاعته، 

، وهم المع�سومون 
)2(

فقال:{ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی}

المطه���رون الذي���ن ل يذنب���ون ول يع�سون، وهم الموؤي���دون الموفقون الم�سددون، 

بهم يرزق اهلل عباده، وبهم تعمر بالده، وبهم ينزل القطر من ال�سماء، وبهم يخرج 

ب���ركات الأر����س، وبهم يمهل اأهل المعا�سي ول يعجل عليه���م بالعقوبة والعذاب، ل 

يفارقهم روح القد�س، ول يفارقونه، ول يفارقون القراآن، ول يفارقهم، �سلوات اهلل 

.
)3(

عليهم اأجمعين«

)1(   �صورة الأنف�ل، الآية 33.
)2(   �صورة الن�ص�ء، الآية 59.

)3(    ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج1، �س187، ح1.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يذكر النظرّيتني املتعّلقتني يف موقف النبّي من اخلالفة.1. 
 .2.Pيعّدد الأح�ديث التي ترد يف ثبوت اخلالفة بعد النبي  
  يبنّي حديث الغدير بتف��صيله، وكيف ا�صتدّل به على خالفة الإم�م 3. 

.Q علي

 اإلمامة )2(
اإلمامة في األحاديث الشريفة

الدرس الثاني والعشرون
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P اإلمام والخليفة في أحاديث الرسول

ي�ِن ب�أن يتخذ  والآن َوبعَد اأْن َثَبَت اأنَّ الحكمة الإلهية وِحكمَة النبّي وعلمُه ك�ن� يقَت�صِ

موقف���ً� من��ِصبً� في مج����ِل اِلقي�دة الإ�صالمّية ِمن َبعِدِه، َفْلن���َر م�ذا ك�َن الموقف الذي 

اتخذه P في هذا ال�صعيد؟

ت�ن في هذا الَمج�ل ُندِرُجُهم� هن�، ونعَمُد اإلى من�ق�صتهم�: ُهن�َك نظريَّ

النظري���ة الأول���ى: اأّن النبّي P اخت�ر ب�أمِر اهلل تع�لى �صخ�ص���ً� ُممت�زًا �ص�ِلحً� 

َبُه ِلخالَفتِه واأخبَر الّن��َس بذلك. لقي�دِة الأّمة الإ�صالمّية، وَن�صَ

النظرية الثانّية: اأّن النبيP اأوَكَل اختي�ر الق�ئد والخليفة من بعده اإلى الّن��س 

اأنف�ِصِهم، لينَتِخبوا � هم ب�أنف�ِصِهم � �صخ�صً� لهذا المن�صب.

نة والت�ريِخ؟ والآن يجب اأن نرى اأّية واحدة من النظريتين ُت�صتف�د من الِكت�ِب وال�صُّ

اإنَّ الإمع�َن في حي�ة النبّيP ُمنذ اأن ُكّلف بتبليِغ �صِريعتِه اإلى اأقرب�ِئِه وَع�صيرته، 

ثم الإعالن عن دعوتِه اإلى الّن��س ك�ّفة، يفيد اأن النبّيP �صلك طريق »التن�صي�س« 

ف���ي م�ص�ألة القي�دة، والخالفة، مرارًا، دون طريق »الإنتخ�ب ال�صعبّي« وهذا المو�صوع 

نثبتُه من خالل الأمور الت�لية:
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1. حديث يوم الدار:

 
ُ
بع���د اأن م�صى ث���الُث �َصَنوات على اليوم الذي ُبِعَث في���ه ر�صول اهلل P، َكّلفُه اهلل

تع�لى ب�أن يبّلَغ ر�ص�َلَته لأبن�ِء َقبيلِتِه، وذلك عندم� َنَزل قولُه عز وجّل: {ڇ ڇ 

.
)1(

ڇ}
َفَجَمع النبيُّ P روؤو�َس بني ه��صم وق�ل: »يا بني عبد المّطلب اإّني واهلِل ما اأعلُم 

�ساّب���اً ف���ي الَع���َرِب جاء قوَمه باأف�س���ل مّما قد جئتكم به اإنّي ق���د جئتُكم بَخِير الُدنيا 

كم يوؤازرني على هذا الأمر يكون   تعالى اأْن اأدعوكم اإليه فاأيُّ
ُ
والآِخرة وقد اأَمَرنَي اهلل

.
)2(

اأخي وو�سيي ووزيري وخليفتي فيكم«

ولق���د كّرر النبيP العب����رة الأخيرة ثالَث مّرات، ولم يقْم ف���ي كّل تلك المّرات 

 P اّلذي اأعَل���َن عن ا�صتعداِدِه ف���ي كّل مّرة لم���وؤازرِة الَنبّي ،Q اإّل الإم����م عل���ي

���ي وَخِليَفِتي ِفيُكْم  رت���ه، وفي الم���ّرة الث�ِلثة ق�ل النبيُّ P: »اإنَّ هذا اأِخي َوَو�سيِّ وُن�صْ

.
)3(

َفْا�سَمعوا َله واأطيُعوا«

2. َحدِيُث الَمْنِزَلِة:

َلق���د اعتبر النبيُّ P منزلَة عل���ّي Q منه على غراِر منزلِة ه�رون من مو�صى

L، ولم ي�صتثِن من من�ِزِل ومراتِب ه�رون من مو�صى اإّل النبّوة حيث ق�ل: »يا علّي 

 وهذا 
)4(

اأم���ا تر�س���ى اأن تك���وَن ِمّني بمنزلِة هاروَن م���ن ُمو�سى اإّل اأّنه ل نب���يَّ بعدي«

ل���ب هو في الحقيقة من ب�ِب »ال�سالبة بانتفاِء المو�سوِع«. اذ لم تكن بعد  النف���ي وال�صَّ

ر�ص���وِل اهلل الخ�ت���م P نبّوٌة حتى يك���وَن عليٌّ نبّيً� من بعده اإذ بُنُب���ّوة ر�صوِل الإ�صالم 

ُختمت النبّوات، وِب�صريعِتِه ُخِتمت ال�ّصراِئع.

)1(  �صورة ال�صعراء، الآية 214.
)2(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج18، �س191.

)3(  ابن حنبل، الم�صند، ج1، �س159.
)4(  م.ن، ج3، �س32.
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)2(

 و»الخالفة«
)1(

 مق�ُم »النب���ّوة«
ِ
ولق���د ك�َن ِله�رون Q بَن�ّس الق���راآِن الكريم

 في زم�ِن النبي ُمو�صى Q، وقد اأثب���َت حديُث »المنزلة« جميَع هذه 
)3(

و»ال���وزارة«

ة، على اأّن���ه اإذا لم يكن  المن��ص���ب الث�بت���ة له�رون لالإم����م علّي Q م� ع���دا الُنُبوَّ

ة، لم  المق�ص���وُد ِمن هذا الَحديث هو اإثب�ُت جميِع المن��صِب والمق�م�ِت لعلّي اإّل النبوَّ

يكْن اأّية ح�جة اإلى ا�صتثن�ء الُنبّوة.

ِفيَنِة: 3. َحِديُث ال�سَّ

ه النبيُّ الأكرُم P اأهَل بيته ِب�َصفينِة النبّي نوح Q اّلتي من َركبه� نج�،  لقد �َصبَّ

ومن تخّلف عنه� غرق في الطوف�ِن كم� ق�ل: »األ اإّن َمَثل اأهِل بيتي ِفيكم َمثُل �َسفينة 

. ونحُن َنعلُم اأّن �َصفينة نوح 
)4(

ُن���وح في قومه َم���ن َركبها َنجا، وَمن َتخلََّف َعنها غِرق«

Q ك�نت هي الملج�أ الوحيد لنج�ة الن��س من الطوف�ن في ذلك الوقت.

وعل���ى هذا الأ�ص��س ف����إّن اأهَل البيت النبوّي - وفقً� لحدي���ث �صفينة نوح- ُيعَتبُرون 

الملج����أ الَوحيد لالأّمة للنج�ة م���ن الحوادث الع�صيبة والوق�ئ���ع الخطيرة التي ط�لم� 

ُتوؤّدي اإلى انحراف الب�صرية و�صالله�.

4. حديث »اأمان الأّمة«:

���َف النبيُّ P اأه���ل بيته بكونه���م �َصَببً� لوح���دة الم�صلمين،ومّم���� يوِجُب  لق���َد َو�صَ

ابتع�ده���م عن الختالف والَت�صّتت واأم�نً� من الَغرق في بحر الِفتنة، اإذ ق�ل: »النجوُم 

اأم���اٌن لأه���ل الأر�س من الَغَرق واأهُل َبيتي اأماٌن م���ن الختالف، فاإذا خاَلفتها قبيلٌة 

)1(  {پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ} )�صورة مريم، الآية 53(.
)2(  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} )�صورة اَلعراف، الآية 142(.

)3(  {ى ائ ائ ەئ ەئ } )�صورة طه، الآية 29(.
)4(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج23، �س126.
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. وبهذا �صّبه النبيُّ P اأهل بيته الكرام 
)1(

ِمَن الَعَرب اخَتلَفوا ف�ساُروا حزب اإبلي�س«

.
)2(

 �صبح�نه: {ٺ ٺ ٺ  }
ُ
ب�لنجوم التي يقول عنه� اهلل

5. َحديُث الَثَقَلين:

اإّن حدي���َث الّثَقليِن ِم���َن الأح�ديث الإ�صالمّية المتواترة، اّلت���ي َنَقله� َوَرواه� علم�ُء 

الفريقين ف���ي كتبهم الحديثية. فقد خ�َطَب ر�ص���وُل اهلل P الأّمة الإ�صالمية ق�ئاًل: 

ْكُتْم بهما َلْن َت�سلُّوا  »اإّني تارٌك فيُكم الّثَقلَْين كتاَب اهلل َوِعْتَرتي اأهَل َبْيتي ما اإِْن َتَم�سَّ

.
)3(

اأَبداً واإّنهما َلْن َيْفَتِرقا َحتى َيِردا َعلَيَّ الَحْو�َس«

اإّن هذا الحديَث، ُيثبُت - بو�صوح - المرَجعّية الِعلمّية لأهِل الَبْيت الَنَبوّي َجْنبً� اإلى 

ُكوا - في الأمور الدينّية - ب�أهل  جن���ب مع القراآن الكريم، َوُيلِزُم الُم�صلمي���ن ب�أن يتم�صَّ

البيت اإلى ج�نب القراآن الكريم، ويلتم�صوا راأيهم. ولكّن الموؤ�صَف جّدًا اأن َيلَتم�س فريٌق 

م���ن الّن�����س راأَي كّل اأحد اإّل راأَي اأهِل البيت، ويطرقوا ب�َب َبْي���ت كّل اأحد اإّل ب�ب بيِت 

اأهل البيت.

اإّن »حدي���ث الثقلي���ن« الذي يتفق على روايته ال�صيعُة وال�صنُة يمكنُه اأن يجمع جميع 

م�صلمي الع�لم حول محور واحٍد، لأّنه اإذا م� اختلَف الفريق�ن في َم�ص�ألة تعيين الخليفة 

والق�ئ���د، والزعي���م ال�صي��صي لالأّمة بعد ر�صول اهلل P وك�ن ل���كّل فريٍق نظرّيته واآَل 

ال�صتنب����ُط الت�ريخ���ّي في هذا ال�صعي���د اإلى انق�ص�م الم�صلمين اإل���ى فريقين، ف�إّنه ل 

يوَج���ُد هن�ك اأيُّ دلي���ٍل لالختالف في مرَجعّية اأهِل البيت العِلمّي���ة، ويجب اأن يكونوا � 

ِطبقً� لحديث الثقلين المتََّفق عليه � متفقين على كلمٍة واحدٍة.

)1( الح�كم الني�ص�بوري، الم�صتدرك، تحقيق: يو�صف عبدالرحمن المرع�صلي،  ج3، �س 149.
)2(  �صورة النحل، الآية16.

)3(  الترم���ذي، �صن���ن الترمذي، تحقيق: عبد الرحم���ن محمد عثم�ن، دار الفكر للطب�ع���ة والن�صر، 1403ه- 1983م، 
ط2، ج5، �س329، ح3876.
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ة اأهِل الَبيت العلمّية في َع�ص���ر الُخَلف�ء لعلّيQ اأي�صً�،  واأ�ص��ص���ً� ك�ن���ت مرجعيَّ

فق���د ك�نوا يرجعون اإلي���ه عند الختالف ف���ي الم�ص�ئل الدينّية وك�ن���ت الم�صكلة ُتحلُّ 

بوا�صطته. وفي الحقيقة منُذ اأن ُعزل اأهُل بيت النبي P عن �ص�حة المرَجعّية العلمّية 

ُق والت�صرُذُم، وبرزت الِفَرُق الكالِمّيُة المتعّددُة الواحدُة تلو الأخرى. ظهَر التفرُّ

6.  حديث الغدير:

ك�ن ر�صوُل اهلل P - كم� يبدو في الأح�ديث ال�ص�لفُة - يعّرف بخليفته وو�صيه ت�رًة 

خرى ب�ص���ورٍة معّينٍة، اأي بذكر ا�صم الخليفة والو�ص���ّي بحيث يمّثُل كلُّ 
ُ
ب�ص���ورٍة كلّيٍة، واأ

واح���ٍد من تل���ك الأح�ديث حجًة ك�ملًة وت�ّمًة لمن يطلُب الحقيق���ة وهو �صهيٌد واٍع. ولكن 

َل النبيُّ P نداَءه اإلى كّل ق��ٍس وداٍن من الم�صلمين في ذلك اليوم،  مع ذلك ولكي ُيو�صِ

ويرفَع كّل اإبه�م وغمو�ٍس، ويدفع كّل �صٍك اأو ت�صكيٍك في هذا المج�ل، توّقَف عند ُقفوله 

ومراَجَعته من حّجة الَوداع في اأر�س ت�صمى بغدير خم، واأخبر من َمَعه من الحجيج ب�أّنه 

ُكلِّف ِمن ج�نب اهلل تع�لى ب�أن ُيبلِّغ ر�ص�لة اإليهم، وهي ر�ص�لة تحكي عن القي�م ب�أمٍر جّد 

عظيم، بحيث اإذا لم ُيبلِّغه� يكون ك�أّنه لم ُيَبّلغ �صيئً� من ر�ص�لته كم� ق�ل تع�لى: 

ژ   ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ 

، ث���م رقى النبيُّ منب���رًا من اأقت�ب الإبل وُحُدوجه����، وق�لP مخ�طبً� 
)1(

ڑ ڑک}
دعى فاأجي���ب فماذا اأنتم قائل���ون؟« ق�لوا: َن�صه���ُد اأّنك قد َبّلغَت 

ُ
الن�����س: »يو�س���ك اأْن اأ

 خيرًا.
ُ
وَن�صحَت وَجَهدَت فجزاك اهلل

فق����ل P: »اأَل�ْست���م َت�سَه���دون اأن ل اإَل���ه اإّل اهلل واأّن محّم���داً َعب���ُده ور�سولُه واأن 

ال�ساعة اآتيٌة ل ريَب فيها؟«

ق�لوا: َبلى َن�ْصهُد بذلك.

رون الُم�صلمون اإلى ُنُزول هذه الآية في حّجة الوداع، يوَم الغدير،  )1(  �صورة الم�ئدة، الآية 67.  اأ�ص�ر المحّدثون والمف�صِّ
ُانظر: كت�َب »الدّر المنثور« لل�صيوطي ج2، �س 298 و »فتح القدير« لل�صوك�ني ج2، �س57.
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ق����َلP: »فاإّني َفَرٌط )اأي اأ�سبقُكم( عل���ى الحو�س )اأي الكوثر(، َفانُظُروا كيَف 

َتخِلفُوني في الّثَقلَين؟«

فن�دى من�د: وم� الّثَقالن ي� َر�صوَل اهلل ؟

ق����َلP: »الّثَق���ُل الأكب���ر كت���اُب اهلل َط���َرٌف بيِد اهلِل ع���زَّ وَج���لَّ وَط���َرٌف باأيِديُكْم 

نَّهما 
َ
لُّوا، والآَخر الأ�سَغ���ر عترتي، واإّن اللطيَف الخبي���َر نّباأني اأ ُك���وا ب���ه ل َت�سِ فتَم�سَّ

روا عْنهما  ل���ْن يفترقا حت���ى َيردا عليَّ الَحو�َس، ف���ال تقدُموُهما فَتهلك���وا، ول تق�سِّ

َفَتْهلَُكوا«.

ث���م اأخ���ذ بيد علّي Q َفرَفعه� حتى روؤي بي��ُس اآب�طهم���� فعرَفه القوُم اأجمعون 

ها النا�ُس من اأولى الّنا�س بالموؤِْمنين من اأنف�ِسِهم؟« فق�لP: »اأيُّ

 ور�صولُه اأعلُم.
ُ
ق�لوا: اهلل

ق�لP: »اإّن اهلل مولَي، واأنا َمولى الموؤِمِنين، واأنا اأولى ِبِهْم ِمن اأنف�سِهْم، َفَمن 

كنُت َموله َفَعِليٌّ مولُه«.

ُه، واأْبَغ�ْس َمن  ثم ق�لP: »الّلُهمَّ واِل ِمن والُه، وعاِد من عاداُه، واأِحبَّ من اأَحبَّ

ْر َم���ْن َن�َسَرُه، واْخُذْل من َخَذلَه، واأِدِر الحقَّ معه حيث داَر، األ َفْلُيَبّلِغ  ���ُه، واْن�سُ اأْبَغ�سَ

.
)1(

ال�ّساِهُد الغائَب«

حديث الغدير من األحاديث المتواترة

ح�ب���ة والت�بعين  اإّن حدي���َث الَغِدير م���َن الأح�دي���ِث المَتواِترة، وق���د َرواُه من ال�صَّ

وُعلم�ِء الحديث في كّل قرٍن ب�صوَرٍة متواترٍة.

فق���د نقل حدي���َث الغدي���ر ورواه )110( م���ن ال�صح�ب���ة، و )89( م���ن الت�بعين، 

)1( يراجع مو�صوعة الغدير، ج1،ج2، حيث اأورد العالمة الأميني رواية الغدير ب�صيغه� جميعً�، وذكر رواته� من ال�صّنة 
وال�صيعة.
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ثين، وفي �صوء هذا التواتر ل يبقى اأيُّ مج�ٍل لل�ّصِك في  و)3500( من العلم�ء والمحِدّ

اأ�ص�لِة، و�صّحة هذا الحديث.

ّن فريقً� من الُعَلم�ء األَّفوا ُكتبً� م�صَتِقّلًة حوَل حديث »الغدير« اأ�ْصَمُله� واأكثُره� 
َ
كم� اأ

ا�ْصِتيع�ب���ً� ِلُط���رق واأ�صن�ِد هذا الحدي���ث كت�ُب »الغدير« للعاّلم���ة ال�صيخ عبد الح�صين 

الأميني )1320 - 1390 ه�(.

والآن يج���ب اأن َن���رى م� هو المق�ص���ود من لفظ���ة »المولى« وم�ذا َتعن���ي »مولوّية« 

علّيQ؟

اإّن القرائ���ن وال�صواه���َد الكثيرَة والعدي���دَة ت�صهد ب�أنَّ المق�ص���وَد من هذه اللفظة، 

واهِد والقرائن: والكلمة هو: الزع�مة والقي�دة، وه� نحن ن�صيُر اإلى بع�س هذه ال�صَّ

1.  ف���ي واقعة الغدير، اأَمَر ر�صوُل اهللP ب�أْن يحطَّ الُحّج�ج اّلذين ك�نوا يرجعون 

مع���ه من الحج، في اأر�س ق�ِحل���ٍة ل م�ء فيه�، ول كالأ، وفي وقِت الزوال، وتحت 

م�س الح�رقة. اأ�صّعة ال�صَّ

ولق���د ك�نت حرارُة الَهجير من ال�ِصّدة في ذل���ك الَوقت بحيث اأّن ال�صخ�س من 

الح��صرين في ذلك الم�صهد ك�ن ي�صع بع�س عب�ءته تحت رجليه وبع�صه� فوق 

م�ص�ء، وحرارة ال�ّصم�س. يً� من �صّدة الرَّ راأ�صه َتوقِّ

ة، اأن يقول م� له  م���ن الطبيعي اأن النبّي P ك�ن يري���د في هذه الح�لة الخ��صّ

دوٌر م�صيريٌّ ه�مٌّ في هداية الأّمة.

ت���رى اأي �صيء يمكن���ه اأن يكون له دور م�صيريٌّ وه�مٌّ ف���ي حي�ة الم�صلمين اأكثر 

من تعيين القي�دة التي توجب وحدَة َكِلمِة الم�صلمين، وتكوُن ح�فظة لدينهم.

�صول 
ُ
لقد تحّدث ر�صوُل اهللP قبل ذكر م�ص�ألة ولية الإم�م علي Q َعن اأ  .2

الدي���ن الثالثة: التوحيد، والنب���ّوة، والمع�د، واأَخَذ من الن�����س الإقراَر به�، ثم 

طَرَح م�ص�ألة ولية الإم�م عليQ بعد ذلك.
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اإّن التق�رن بين اإبالغ هذه الر�ص�لة واأخذ العتراف والإقرار ب�لأ�صول المذكورة 

يمكن اأن يقودن� اإلى معرفة اأهمّية الر�ص�لة التي اأَمَر النبيُّ ب�إبالِغه� اإلى الّن��س 

د ِمن ذلك الجتم�ع  في »غدير خم«، ويمكن معرفة اأّن النبّي P م� ك�َن يق�صُ

���ة التو�صية فقط  العظي���م في تلك الظ���روِف ال�صتثن�ئّي���ِة والمالَب�ص�ت الخ��صّ

بمحّبة وموّدة �صخ�سٍ معّيٍن.

َث النبيُّ P عن ولَيته  Q تح���دَّ قب���ل اإبالِغ الِر�ّص�ل���ة الإلهّية في �ص�أِن عليٍّ  .3

 مولَي واأن� مولى الْموؤُِمِنين، واأن� اأولى ِبِهْم ِمن اأْنف�ِصِهْم.
ُ
تِه وق�ل: اهلل ومولويَّ

اإّن ذك���ر هذه المط�لب دليٌل على اأّن مولوّي���َة الإم�م عليQ ك�نت من نمط 

و�صنخ مولوية النبّيP واأّن النبي اأثبت ب�أمر اهلل تع�لى َمولوّيته واأولوّيته ب�لأمر 

لعلّي اأي�صً�.

اإّن النبّي P ق�ل بعد اإبالغ هذه الر�ص�لة الإلهّية: َفْليبّلِغ ال�ص�هُد الغ�ئَب.  .4
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املفاهيم الرئي�سة

ت����ن في الموق���ف الذي اتخذه النب���ّي قبل وف�ت���ه ب�لن�صبة لتعيين  - ُهن����َك نظريَّ

الخليفة بعده: 

النظري���ة الأولى: اأّن النبّي P اخت�ر ب�أمِر اهلل تع�لى �صخ�صً� ُممت�زًا �ص�ِلحً� 

َبُه ِلخالَفتِه واأخبَر الّن��َس بذلك. لقي�دِة الأّمة الإ�صالمّية، وَن�صَ

النظري���ة الث�نّي���ة: اأّن النب���ي P اأوَكَل اختي�ر الق�ئد والخليف���ة من بعده اإلى 

الّن��س اأنف�ِصِهم، لينَتِخبوا �صخ�صً� لهذا المن�صب.

النب���ّي P �صلك طريق »التن�صي����س« في م�ص�ألة القي����دة والخالفة، مرارًا،  -

دون طري���ق »النتخ�ب ال�صعبّي« وهذا المو�صوع نثبتُه من خالل الأمور الت�لية: 

ِفيَنِة، حديث »اأم����ن الأّمة«،  حدي���ث يوم ال���دار، َحدِي���ُث الَمْنِزَلِة، َحِدي���ُث ال�صَّ

َحديُث الثَقَلين، حديث الغدير.

ح�بة والت�بعين  - اإّن حدي���َث الَغِدير مَن الأح�ديِث المَتواِت���رة، وقد َرواُه من ال�صَّ

وُعلم�ِء الحديث في كّل قرٍن ب�صوَرٍة متواترٍة.

اإّن القرائن وال�صواهَد الكثيرَة والعديدَة ت�صهد ب�أنَّ المق�صود مَن لفظة المولى  -

في حديث الغدير، هو: الزع�مة والقي�دة.

لق���د تح���ّدث ر�ص���وُل اهلل P قبل ذكر م�ص�أل���ة ولية الإم����م علي Q َعن  -

�صول الدين الثالثة: التوحيد، والنبّوة، والمع�د، واأَخَذ من الن��س الإقراَر به�، 
ُ
اأ

ثم طَرَح م�ص�ألة ولية الإم�م عليQ بعد ذلك.

اأ�سـئلـة الـدر�س

 هن�ك نظريت�ن في الموقف الذي اتخذه ر�صول اهلل P في تعيين الخليفة. م� هم�؟1  

 اذكر حديًث� يثبت مرجعّية اأهل البيت العلمية.2  

بمعنى 3   الغدير  حديث  في  مولى  كلمة  اأّن  تثبت  التي  وال�صواهد  القرائن  اذكر   

الزع�مة والقي�دة.
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لــلــمــطــالــعــة

Qالإ�شارة والن�ص على اأمير الموؤمنين

ع���ن زيد بن الجهم الهالل���ّي، عن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص����دقQ ق�ل: �صمعته 

يقول: »لما نزلت ولية علّي بن اأبي طالبQ وكان من قول ر�سول اهلل P: �سّلموا 

 على علّي باإمرة الموؤمنين، فكان مّما اأّكد اهلل عليهما في ذلك اليوم يا زيد قول ر�سول 

اهلل P لهما: قوما ف�سّلما عليه باإمرة الموؤمنين فقال اأمن اهلل اأو من ر�سوله يا ر�سول 

اهلل؟ فقال لهما ر�سول اهلل P: من اهلل ومن ر�سوله، فاأنزل اهلل عز وجل: { گ گ 

 
)1(

{ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ     ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
يعني به قول ر�سول اهلل P لهما وقولهما اأمن اهلل اأو من ر�سوله: {ڻ ۀ ۀ   

 اأئمة 
)2(

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }
هي اأزكى من اأئمتكم، قال: قلت: جعلت فداك اأئمة؟ قال: اإي واهلل اأئمة قلت: فاإنا نقراأ 

)Qاأربى، فقال: ما اأربى؟ واأوماأ بيده فطرحها  {ۆ ۆ  ۈ ۈ})يعني بعلي 

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

ٻ  ٱ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
 P اهلل  ر�س���ول  مقال���ة  بع���د  )يعن���ي 

)3(
{ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   

 )Qً{  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ  })يعن���ي ب���ه علي���اQف���ي عل���ي 

.
)4(

{ ٿ ٿ ٿ }«

)1(   �صورة النحل، الآية 91.

)2(   �صورة النحل، الآية 92.
)3( �صورة النحل، الآي�ت 92 - 94.

)4( الكليني، الك�في، ج1، �س292، ح1.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 .1.Rيبنّي الدليل العقلّي على ع�صمة الأئّمة  
  يذكر بع�س الآي�ت والأح�ديث التي تدل على ع�صمتهم.2. 
  يبنّي طرق معرفة الإم�م املع�صوم. 3. 

 اإلمامة (3)
عصمة اإلمام

الدرس الثالث والعشرون
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ِعصَمة اإلمام وطرق معرفته

اأثبتن���� �ص�بًق���� اأّن الإم�م والخليف���ة لي�س ق�ئدًا ع�دّيً�، يقدر عل���ى اإدارة دّفة البالد 

اقت�ص�دي���ً�، و�صي��صّي���ً�، وحف���ظ ثغور الب���الد الإ�صالمية تج�ه الأع���داء فقط، بل ثّمت 

خرى يجب اأن يقوَم به� م�ص�فً� اإلى الوظ�ئف المذُكورة في در�س �ص�بق.
ُ
وظ�ئف اأ

اإّن القي����م ِبه���ذه الَوظ�ئ���ف الخطيرة مث���ل تف�صير الق���راآن الَكريم، وَبي����ن الأحك�م 

ال�صرعّي���ة، والإج�بة على اأ�صئلة الن��س العتق�دية، والحيلولة دون ت�صّرب النحراف اإلى 

 وا�صٍع، ل يخطئ ول يتطّرق اإليه ال�صتب�ُه، 
ٍ
العقي���دة، والتحريف اإلى ال�صريعة، رهُن علم

والأ�صخ��س الع�دّيون اإذا َتَولَّوا هذه الأمور لن يكونوا في م�أمٍن عن الخط�أ والزلِل.

عل���ى اأّنه يج���ب اأن َنعلَم ب�أّن الع�صمة ل ت�ص�وي النب���ّوة، ول تالزُمه� ول ت�صتلزمه�، 

لأّن���ه ربم���� يكوُن ال�صخ�س مع�صومً� عن الخط�أ ولكن ل يتمتع بمق�م النبوة اأي ل يكون 

نبيً�.

 لذلك ال�صيدُة الزهراء O وال�صيدة مريم العذراء O التي 
ٍ
واأو�صُح نموذج

. ثم 
)1(

�ُصل م���ّرت الإ�ص�رُة اإّلى اأدّلة ع�صمتهم�، عن���د الحديث عن ع�صمة الأنبي�ء والرُّ

م���ورًا تدلُّ على ع�صمِة 
ُ
اإّن هن����ك � م�ص�ف���ً� اإلى التحلي���ل وال�صتدلل العقلي ال�ص�بق � اأ

الإم�م نذكر هن� بع�صه�:

)1(  راجع كت�ب الإَلهّي�ت، ت�أليف ال�صيخ ال�صبح�ني، بيروت- لبن�ن، دار الأميرة، 1427هـ- 2006م، ط7،  ج2، �س 146ـ  198.
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1. تعّل���ق اإرادِة اهلل القطعّي���ة والحتمي���ة بطه�رة اأهل البي���تR عن »الرج�س« 

{ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک  تع�ل���ى:  ق����ل  كم���� 

.
)1(

ک}
واإّن َدلَل���ة ه���ذه الآية على ِع�صمة اأهل البيت تكوُن عل���ى النحو الت�لي؛ اإّن تعّلق 

���ة بطه����رة اأه���ل البيت م���ن اأي نوٍع من اأن���واع الّرج�س يالزُم  اإرادة اهلل الخ��صّ

ج�س«  ع�صَمتهم ِمن الّذن���وب والمع��صي، لأّن المق�صوَد ِمن تطهيرهم من »الِرّ

وِحيَّة، والَعَملّية  في الآية هو تطهيرهم من اأّي نوٍع ِمن اأنواع القذارة الِفكرية والرُّ

التي من اأبرزه� المع��صي والّذنوب.

وحي���ث اإّن ه���ذه الإرادة تعّلَق���ْت ب�أف���راد مخ�صو�صين ل بجميع الأف���راد، ف�إّنه� 

َتخَتِلف عن اإرادة التطهير التي تَعّلقت ب�لجميع بدوِن ا�صتثن�ٍء.

 وم� اأكثر الموارد 
)2(

اإن اإرادَة التَّطهير التي َت�صمُل ع�ّمة الم�صلمين اإرادٌة ت�صريعيٌة

اّلتي تتخّلف فيه� هذه الإرادُة، ول تتحقق ب�صبب تمّرد الأ�صخ��س، وعدم اإط�عتهم 

لالأوامر والنواهي ال�صرعية في حين اأّن هذه الإرادة اإرادٌة تكوينّية ل يتخّلف فيه� 

نب والمع�صية( عنه� اأبدًا. المراُد والمتعلَُّق )وهو الع�صمة عن الذَّ

والجدي���ر ب�لذكر اأن تعّلق الإرادة التكوينّية الإلهّية بع�صمة اأهل البيت ل توجُب 

�َصلب الختي�ر والحرّية عنهم تم�مً� كم� ل يوجب تعّلق الإرادة التكوينّية الإلهّية 

بع�صم���ة الأنبي�ء �صلَب الختي�ر والحرية عن الأنبي����ء اأي�صً� )وقد ج�َء تف�صيل 

هذا المو�صوع في كتب العق�ئد(.

لون بحكم حديث الثقلين الذي ق�ل فيه ر�صوُل اهلل:  2. اإّن اأئمة اأهل البيتR يمثِّ

ِعدَل القراآن الكريم، يعني اأّنه  
)3(

»اإني تارٌك فيكُم الثََّقلَين كتاَب اهلل وعترتي« 

)1(  �صورة الأحزاب، الآية 33.
)2(  {ڈ ژ ژ } �صورة الم�ئدة، الآية 6.

)3(   الكليني، الك�في، ج2، �س414.
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كم� يكون القراآُن الكريُم م�صونً� من اأّي لوٍن من األواِن الخط�أ وال�صتب�ه، كذلك 

يكون اأئمة اأهِل الَبيت م�صونين من اأّي لوٍن من األواِن الخط�أ الفكري، والعملي، 

ومع�صومي���ن من اأّي ن���وٍع من اأنواِع الَزَلل والَخَطل. وه���ذا المطلب وا�صٌح تم�َم 

الو�صوح، اإذا اأمعّن� في العب�رات التي ج�ءت في ذيِل الَحديث المذكور:

.
)1(

َبداً«
َ
لُّوا اأ ْكُتْم ِبِهما َلْن َت�سِ »ما اإْن َتَم�سَّ اأ. 

.
)2(

ب. »اإنَّهما َلْن َيْفَتِرقا َحّتى َيِردا َعلَيَّ الَحو�َس«

ُك ب���ه موجبً� للهداية واأنه ل يفترق ع���ن القراآن )الم�صون  لأّن م���� يكون التم�صُّ

وٌن ومع�صوٌم هو كذلك. والمع�صوم( َم�صُ

َه ر�صوُل اهللP اأهَل بيت���ه ب�صفينِة نوح التي ينجو من الغرق من َرِكبه�  3. لق���د �َصبَّ

ويغرق في الأمواج من  تخّلف عنه�، اإذ ق�ل: »اإّنما َمَثُل اأهل َبْيتي َك�َسفيَنِة ُنْوٍح 

. وب�لّنَظر اإلى هذه الأدّلة اّلتي بّين�ه� 
)3(

َمن َرِكَبها َنجا َوَمْن تخلََّف َعنهاَ َغِرَق«

ب�ص���ورٍة موجزٍة تكوُن ع�صمة اأهل البيت وا�صحًة، وحقيقًة مبرَهنً� عليه�. ومن 

ك���ر اأّن الأدّل���ة الَنقلّية على ِع�صمة اأهل الَبي���ت: ل تنح�صر في م�  الجدي���ر ب�لِذّ

ذكرن�ه.

طرق معرفة اإلمام

اإّن معرفَة الإم�م ُتمِكُن ِمن طريقين:

الأول:  َن�سُّ النبّي P على اإم�مة �صخ�سٍ خ��ٍس.

 ال�ص�ِبق على الإم�م الالِحق.
ِ
الثاني:  َن�سُّ الإم�م المع�صوم

)1(   الكليني، الك�في،  ج2، �س414.
)2(   م.ن.

)3(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج23، �س126.
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اإّن اإم�م���ة الأئم���ة الثني َع�َص���ر َثَبتت من خالل الَطريقي���ن المذكوَرين معً� اأي عن 

طري���ق ن�ّس النبيP ح�صب الّرواي����ت المرِوّية عنه P في هذا المج�ل. وكذا عن 

طريق الأئمة، حيث ن�ّس الإم�م ال�ص�بق على الإم�م الالحق.

 يفيد اأّن النبّي 
)1(

عيد ونح���ن ِرع�يًة لالخت�ص�ر نورُد هن� حديثً� واحدًا في هذا ال�صّ

الأك���رم P لم يكتف بَن�صب علّيQ، بل ذكر ب�أّنه �َصيخلفُه P اثن� ع�صر اإم�مً� 

.
)2(

تتحّقق بهم عزُة الإ�صالم اإذ ق�ل: »ل َيزاُل الّدين َمنِيعً� اإلى اثَنْي َع�َصر َخِليفة«

وقد َوَردت هذه الأح�ديث الدالة على وجود اثني ع�صر خليفة في اأوثق �صح�ح اأهل 

.
)3(

ال�صنة اأي�صً�

وم���ن الُم�صلَّ���م اأّن هوؤلء الُخَلف�ء الثن���ي ع�صر الذين تتوّقف عليه���م عّزة الإ�صالم 

ومنعت���ُه وم�ص����وؤه، ل تنطبق �صف�تهم اإّل على اأئمة ال�صيعِة الثني َع�َصر اإذ لم تكن تلك 

الأو�ص�ف تتوفر في الخلف�ء الأمويين ول العب��صيين قط.

واأئمة ال�ِصيعة الثن� ع�صر هم:

1. اأميُر الموؤمنين عليُّ بُن اأبي ط�لب )المولود قبل البعثة بع�صر �صنوات والم�صت�صهد 

ع�م 40 هجري( والمدفون في النجف الأ�صرف.

2. الإم�م الح�َصُن بن علي )المجتبى( )3ـ  50 ه� ق( المدفوُن في البقيع ب�لمدينة.

3. الإم�م الح�صين بن علي �صيُد ال�صهداء )4 ـ 61 ه� ق( المدفون في كربالء.

4. الإم����م عليُّ بن الح�صي���ُن بن علي زيُن الع�بدي���ن )38 ـ 94 ه� ق( المدفون في 

البقيع.

)1(  لالإطالع على بقّية الأح�ديث في هذا المج�ل يراجع كتب الحديث مثل اأُ�صول الك�في، كف�ية الأثر، اإثب�ت الهداة، 
ومنتخب الأثر، وغيره�.

)2( روي عن النبيP اأنه ق�ل: »ل يزال الدين ق�ئمً� حتى يكون اثن� ع�صر خليفة من قري�س«. المجل�صي، م�صدر �ص�بق، 
ج36، �س297.

)3(  �صحيح البخ�ري،ج 9، �س81، ب�ب ال�صتخالف؛ و�صحيح م�صلم ج6، �س3، كت�ب الم�رة؛ وم�صند اأحمد ج5، �س86 
ـ 108؛ وم�صتدرك الح�كم 3، 81.
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5. الإم�م محّمد بن علي ب�قُر العلوم )5 ـ 114 ه� ق( المدفون في البقيع.

6. الإم�م جعفُر بُن محّمد ال�ص�دُق )83 ـ 148 ه� ق( المدفوُن في البقيع.

7. الإم����م مو�ص���ى بُن جعف���ر الك�ظُم )128ـ  183 ه�. ق( المدف���وُن في الك�ظمية 

قرب بغداد.

8. الإم�م عليُّ بن مو�صى الر�ص� )148ـ  203 ه�. ق( المدفوُن في خرا�ص�ن ب�إيران.

9. الإم�م محّمد بن علي الجواُد )195 ـ 220 ه� ق( المدفوُن في الك�ظمية.

10. الإم�م عليُّ بن محّمد اله�دي )212 ـ 254 ه� ق( المدفوُن في �ص�مراء ب�صم�ل 

بغداد.

11. الإم�م الح�صُن بُن علي الع�صكرُي )233 ـ 260 ه�. ق( المدفوُن في �ص�مراء.

ل اهلل فرَجه ال�صريف � وه���و الإم�م الث�ني ع�صر، وهو حيٌّ  12. الإم����م المهديِّ عجَّ

حتى يظه���ر ب�أمر اهلل )طبقً� للوعوِد الواردِة في الق���راآِن في �صورة النور، الآية 

54، و�صورة التوب���ة، الآية 33 و�صورة الفتح، الآية 28، و�صورة ال�صف، الآية 9( 

.
)1(

ّيِة ويقيم الحكومة الإلهّية على كّل الكرِة الأر�صِ

ولق���د ج����َءت تف��صيُل حي�ة اأئم���ِة ال�صيعة الثن���ي ع�صر في كتب الت�ري���خ وال�صيرة 

وحي���ث اإِّن الإم����م الث�ني ع�صر ل يزال حّيً�، ويتوّلى من�صَب الإم�مة ب�إرادِة اهلل تع�لى، 

لهذا �صَنذكر نق�طً� حوَل هذا الإم�م فيم� بعد.

)1(  قد وقع بع�س الختالف في تواريخ وفي�ت ومواليد بع�س الأئّمة وقد اخترن� اأحده�. كم� اأّن الت�ريخ يثبت اأّن هوؤلء 
الأئّمة ق�صوا �صهداء.
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املفاهيم الرئي�سة

مور تدلُّ على ع�صمِة الإم�م نذكر هن� بع�صه�:
ُ
- هن�ك اأ

1. تعّل���ق اإرادِة اهلل القطعّي���ة والحتمية بطه�رة اأه���ل البيت عن »الرج�س« كم� ق�ل 

تع�لى: {ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ ک ک ک}.

لون بحكم حديث الثقلين ِعدَل القراآن الكريم، يعني اأّنه  2. اإّن اأئمة اأهل البيت: يمثِّ

كم� يكون القراآُن الكريُم م�صونً� من اأّي لوٍن من األواِن الخط�أ وال�صتب�ه، كذلك 

يكون اأئمة اأهِل الَبيت م�صونين.

َه ر�صوُل اهللP اأهَل بيت���ه ب�صفينِة نوح التي ينجو من الغرق من َرِكبه�  3. لق���د �َصبَّ

ويغ���رق في الأمواج من تخّلف عنه�، اإذ ق�ل: »اإّنما َمَثُل اأهل َبْيتي َك�َسفيَنِة ُنْوٍح 

َمن َرِكَبها َنجا َوَمْن تخلََّف َعنهاَ َغِرَق«.

- اإّن معرفَة الإم�م ُتمِكُن ِمن طريقين:

1. َن�سُّ النبّيP على اإم�مة �صخ�سٍ خ��ٍس.

 ال�ص�ِبق على الإم�م الالِحق.
ِ
2.  َن�سُّ الإم�م المع�صوم

اأ�سـئلـة الـدر�س

  1.Q اذكر دلياًل عقليًّ� على ع�صمة الإم�م 

 كيف ن�صتدّل على ع�صمة الإم�م من خالل اآية التطهير؟2  

 م� هي طرق معرفة الإم�م ؟ 3  
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لــلــمــطــالــعــة

Rعلم الأئّمة

 ع���ن عب���د اهلل بن جن���دب اأنه كت���ب اإليه الإم����م الر�ص����Q: »اأم���ا بع���د، فاإن 

محم���داً P كان اأمي���ن اهلل في خلقه فلما قب�س P كنا اأهل البيت ورثته، فنحن 

اأمن���اء اهلل ف���ي اأر�سه، عندنا علم الباليا والمناي���ا، واأن�ساب العرب، ومولد الإ�سالم، 

واإن���ا لنع���رف الرج���ل اإذا راأين���اه بحقيق���ة الإيم���ان، وحقيق���ة النف���اق، واإن �سيعتن���ا 

لمكتوبون باأ�سمائهم واأ�سماء اآبائهم، اأخذ اهلل علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا 

ويدخل���ون مدخلنا، لي����س على ملة الإ�سالم غيرنا وغيرهم، نح���ن النجباء النجاة، 

ونح���ن اأف���راط الأنبياء ونح���ن اأبناء الأو�سياء، ونح���ن المخ�سو�سون في كتاب اهلل 

)1(
. »..P عز وجل، ونحن اأولى النا�س بكتاب اهلل، ونحن اأولى النا�س بر�سول اهلل

)1(   الكليني، الك�في، ج1، �س282، ب�ب33، ح1.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 .1.Rيذكر بع�س الآي�ت والرواي�ت التي تثبت لزوم موّدة اأهل البيت  
 .2.Rيبنّي الثمرة من حب اأهل البيت  
 .3.Rيو�صح كيفّية موّدة اأهل البيت  

 اإلمامة (4)
موّدة  أهل البيتR ومحبّتهم

الدرس الرابع والعشرون
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�صوف نتن�ول في هذا الدر�س ثالث نق�ط وهي:

الأولى: مودة اأهل البيت في الكت�ب وال�صّنة.

.Rالثانية: ثمرة مودة اأهل البيت

.Rالثالثة: كيفّية موّدة اأهل البيت

ة
ّ
موّدة أهل البيت في الكتاب والسن

 1. الكتاب:

د عليه� الق���راآُن ق�َل تع�لى: {ڀ ڀ   ڀ   ���َة اأه���ِل الَبيت: من الأمور اّلتي اأكَّ اإّن محبَّ

. والمق�صوُد من »الُقربى« هم اأقرب�ُء النبيP بقرينة 
)1(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ}
اأن ط�ِلَب هذا الأمر هو النبيُّ نف�صه.

تهم - م�ص�ف���ً� اإلى كونه� كم�ًل كبي���رًا - ت�صّبب في اأن  اإّن محّب���ة اأه���ِل الَبيت ومودَّ

يح����وَل ال�صخ����سُ المحبُّ اأن يجع���ل نف�َصه م�ص�ِبه���ً� للمحبوب، ويقتدي ب���ه في َك�صب 

ذائل. الف�ص�ِئل، والجتن�ب عن الرَّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ     �صبح�ن���ه:{چ  وق����ل 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ 
.
)2(

ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}

)1(  �صورة ال�صورى، الآية 23.
)2(  �صورة التوبة، الآية 24.
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خرى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 
ُ
وق�ل في اآية اأ

. َف�إّن اهلل  تع�لى  َيُعدُّ في هذه الآية اأربع خ�صو�صّي�ت 
)1(

ڱڱ ں ں ڻ}
للمفلحين وهي:

اأ.  الإيم�ن ب�لنبي: {گ گ}.

ب.  تكريمُه وتوقيره: {ڳ}.

ن�صرُه وت�أييده: {ڳ}. ج. 

نِزَل معه: {ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ}.
ُ
اّتب�ُع النور )القراآن( الذي اأ د. 

ي�صة الث�لثة لذا ل من��س من  ونظرًا اإلى اأّن »ن�سرَة« النبّي الأكرم ج�َءت في الخ�صّ

 Pاأْن يك���ون المراُد بلفظة »َعّزُروه« في الخ�صي�ص���ة الث�نّية هو تكريُم النبّي الأكرم

ّن الإيم�ن الذي 
َ
وتعظيم���ه ول �صك اأّن تعظيمه وتكريم���ه ل يخت�س بزم�ن حي�ته، كم� اأ

ورد ذكره في الآية لي�س محدودًا كذلك.

وف���ي مج�ل لزوم محّبة اأهل بيته وموّدته���م يكفي اأّن القراآن الكريم اعتبره� اأجرًا 

للر�ص�لة )اأي اأّنه بمنزلة الأجر ل الأجر الواقعي(، اإذ يقول   تع�لى: {ڀ ڀ   ڀ  ٺ 

.
)2(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ}

 2. ال�سّنة:

ته والحّث عليه� لم يرد في القراآن الكريم وحده،  اإّن الّدعوة اإلى محّبة النبّي، ومودَّ

ب���ل ج�ء الت�أكي���د عليه� حتى في الأح�دي���ث ال�صريفة التي نذكر منه���� نموذجين على 

�صبيل المث�ل ل الح�صر:

روي ع���ن ر�ص���وُل اهلل P: »ل ُيوؤِمُن اأحُدكم حتى اأكوَن اأح���بَّ اإليه من والده  اأ. 

.
)3(

وُوْلِدِه والّنا�ِس اأجمعين«

)1(  �صورة الأعراف، الآية 157.
)2(  �صورة ال�صورى، الآية 23.

)3(  ابن كثير، تف�صير القراآن العظيم، تحقيق: يو�صف عبد الرحمن المرع�صلي، بيروت- لبن�ن، دار المعرفة، 1412هـ- 
1992م، ج2، �س356.
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روي ع���ن ر�صوُل اهلل  P في حديٍث اآخر: »ثالٌث َمن ُكنَّ فيه، ذاَق َطعَم  ب. 

الإيم���ان: َم���ْن كاَن ل �س���يَء اأح���بَّ اإلي���ه م���ن اهلل ور�سول���ه، َوَم���ْن كان لِئن 

ُيَحرق بالّناِر اأحّب اإليه من اأن يرتدَّ عن ِدينِه، َوَمْن كاَن يحبُّ هلل وُيْبِغ�ُس 

 .
)1(

هلل«

روي ع���ن ر�ص���وُل اهللP: »ل ُيوؤِمُن َعْب���ٌد َحّتى اأك���وَن اأحبَّ اإليه م���ن َنْف�ِسِه  ج.  

.
)2(

ْهِلِه«
َ
َوتكوُن ِعترتي اأحبَّ اإليه من ِعتَرِتِه ويكون اأهلي اأحبَّ اإليه من اأ

.
)3(

»
ُ
ُه اهلل ُهْم اأَبْغ�سَ ُهْم اأَحبَُّه اهلل، وَمْن اأْبَغ�سَ د.   و في حديٍث اآخر: »َمْن اأحبَّ

Rثمرة الموّدة ألهل البيت

دّلة لزوم محّبة النبّي وعترِتِه وموّدتهم، الآن ُيطرح ال�صوؤالن 
َ
بع���د اأن َتَعّرفن� على اأ

الت�ِلي�ن:

ة النبّي وعترته؟ 1. م� هي الثمرة اّلتي تجنيه� الأّمُة من مودَّ

ة َموّدِة النبّي وعترتِه؟ 2. م� هي كيفيَّ

ته توجب  ���ل الك�ِمل ومودَّ ل ب���ّد في هذا المج����ل اأن نذكَر اأّن محّبة الإن�ص�ن الف��صِ

بنف�صه� �صع���وَد الإن�ص�ن في مدارج الكم�ل، ف�إنَّ الإن�ص�ن اإذا اأحّب �صخ�صً� من �صميم 

قلب���ه �صعى اإلى الت�صّبه به في حرك�ته و�صكن�ت���ه، وتح�صيل م� ُي�صرُّ ذلك ال�صخ�س في 

نف�صه وذاته، وترك م� يوؤذيه ويزعجه.

وم���ن الوا�ص���ح اأنَّ وجوَد مثَل هذه الروحّية في الإن�ص�ن توج���ب التحّول فيه، وتبَعُثه 

عل���ى �صلوِك طري���ِق الط�عة واجتن�ِب طري���ِق المع�صَية دائمً�. اإّن اّل���ذي ُيظهُر التعلَُّق 

���َة الحقيقّية. وقد  ب�أح���ٍد ويتظ�هر بموّدته بينم���� يخ�ِلفه في مق�م العمل يفتقد المحبَّ

)1(  الطبراني، المعجم الأو�صط، دار الحرمين، 1415هـ- 1995م، ج5، �س144.
)2(  القندوزي، ين�بيع الموّدة، تحقيق: علي جم�ل اأ�صرف الح�صيني، دار الأ�صوة، ط1، ج2، �س457.

)3(   ابن ع�ص�كر، م�صدر �ص�بق، ج36، �س313.
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ُن�ِصب بيت�ن من ال�صعر اإلى الإم�م جعفر ال�ص�دقQ ج�ءت الإ�ص�رة فيهم� اإلى هذه 

النقطة، اإذ يقول:

ُه هذا َلْعمري في اِلفع�ِل َبديُع تع�صي اِلَله واأنَت ُتْظِهُر ُحبَّ

 
)1(

                                       َلو ك�َن ُحبَُّك �ص�ِدقً� لأطعتُه اإّن المحبَّ ِلَمْن ُيِحبُّ ُمِطْيُع

Rمظاهر الموّدة ألهل البيت

�صلوب 
ُ
والآن، وبع���د اأن َتَبيَّن بع�ُس ثم���رات موّدِة النبّي وعترِته، يجب اأن ن�صيَر اإلى اأ

اإظه����ر تلك الم���ودة. ل �صك اأّن المق�صوَد من »الحّب« لي�س هو الحبُّ الب�طنّي الع�ري 

ع���ن اأّي عم���ل ين��صُبه، بل المق�صوُد هو الموّدة التي َتظَه���ر اآث�ُره� المن��صبة على قول 

الإن�ص�ن وفعله.

وم���ن اأحد الآث�ر الب�رزة لمحّبة النب���ّي واآله الط�هرين هو اّتب�عه العملّي كم� مّرت 

الإ�ص����رة اإلى ذلك، ولك���ن الحديث هن� هو عن الآث�ر الأخرى له���ذه الح�لة الب�طنّية، 

وتتمث���ل في كّل م� يعّده الن��س من الأقواِل والأفع����ل، عالمًة للحّب والموّدة تحَت هذه 

.
ٍ
الق�عدة، �صريطة اأن يكون تكريم النبيP بعمٍل م�صروٍع ل بعمٍل حرام

وعل���ى هذا ف�إّن تكريَم النبّيP واأهل بيته: في كّل زم�ٍن، وبخ��صة في مواليدهم 

اأو َوفي�تهم، يتحّقق ب�إظه�ر الموّدة لهم واإبراز التكريم ل�َصخ�صّي�ِتهم.

ف�لحتف�ل بمواليدهم واإ�صع�ل الم�ص�بيح ون�صب الأعالم والّراي�ت الملّونة، ون�صر 

مع�ل���م الزينة، واإق�مة مج�ل�س ُتعَر�ُس فيه� ف�ص�ئ���ُل النبّي اأو اأهل بيته ُيعّد اآيَة المودة 

وعالمة المحّبة لهم، وعلى هذا الأ�ص��س ك�ن تكريُم النبي في يوم موِلدِه �صّنًة م�صتمرًة 

بين الم�صلمين.

)1(  النم�زي، علي، م�صتدرك �صفينة البح�ر، قم- اإيران، موؤ�ص�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم، 
1419ه�، ج5، �س483. 
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إقامة مجالس العزاء

َح���ت فل�صفُة وحكمُة اإق�مة مج�ل�س الع���زاء، والم�آتم لأئمِة  م���ن البي�ن ال�ص�بق اّت�صَ

الّدي���ن، لأّن اإق�مَة مثل هذه المج�ل�س من اأج���ل ذكر م�ص�ئبهم وبي�ن م� جرى عليهم 

ة لهم. ف�إذا م�  ة والمحبَّ نواع اإظه�ر الم���ودَّ
َ
م���ن المَح���ن في �صبيل الدين، هو ن���وٌع من اأ

بكى محبُّو اأهِل البيت في ُم�ص�بهم فب�صبب عالقتهم القلبّية بهم، وحّبهم العميق لهم.

�َصُه  اإّن اإق�مة مجل�س في م�ص�ب الأحّبة والبك�ء لفقدانهم هي في الأ�ص��س عمٌل اأ�صَّ

ر�ص���وُل اهللP، وذلك عندم� �صمع ن�ص����ء الأن�ص�ر يبكين قتالهن في معركة »اأُحد«، 

.
)1(

فق�ل وهو َيذكر عّمه »حمزة« �صيد ال�صهداء: »َولِكنَّ حمزة ل بواكي له«

وعندم���� ع���رف اأ�صح�ُب ر�ص���ول اهلل P برغبته ف���ي اإق�مة مجل����س العزاء لعّمه 

»حمزة« اأمروا اأزواجهم ب�أن يبكين على قتالهم ال�صهداء وعلى »حمزة« ويقمن مجل�س 

قيم مجل����ٌس لذلك الغر�س فلّم���� بلغ ر�صول اهلل P م� فعَل���ُه الأن�ص�ُر 
ُ
الع���زاء ل���ه، ف�أ

 الأن�سار«، ثم طلب 
ُ
واأزواجه���م �صَكَرُه���م على ذلك، ودع� في حّقهم ق�ئاًل: »َرح���م اهلل

.
)2(

من اأ�صح�به من الأن�ص�ر ب�أن ي�أُمروا اأزواجهّن ب�أن َيعدن اإلى من�ِزِلهّن

وثم���ة رواي�ت عديدة تك�د تبلغ ح���ّد التواتر تعرب عن اأّن ر�صول اهلل P بكى على 

الح�صين �صبطه الأ�صغر لم� يلمَّ به وب�أهله واأن�ص�ره على اأيدي الفئة الب�غية، في وقعة 

كرب���الء، كم� يالحظ ذل���ك من يراجع كت�ب »ال�سواعق المحرق���ة« لبن حجر و»نور 

الأب�سار« لل�صبلنجي ال�ص�فعي، و»الم�ستدرك على ال�سحيحين« للح�كم الني�ص�بوري. 

كم� رث�ه وبك�ه ط�ئفة من علم�ء الإ�صالم من �صنة و�صيعة واأن�ص�أوا في م�ص�به الق�ص�ئد 

المطّولة. فهذا الإم�م ال�ص�فعي يقول:

)1(  ابن حنبل، الم�صند، ج2، �س92.
)2(   ابن ه�ص�م، ال�صيرة النبوية، ج3، �س614.

)3(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج45، �س253.
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غ��ري��بت�����������أّوب ق���ل���ب���ي ف�����ل����ف����وؤاد ك��ئ��ي��ب ف����ل�������ص���ه����د  ن���وم���ي  واأّرق 

اإلى اأن يقول:

ر���ص���ل��ًة  الح�صيَن  َع��ّن��ي  ُم��ب��ل��ٌغ  وق���ل���وُبف��م��ن  اأن���ف�������ٌس  َك���ِرَه���ْت���ه����  واإن 

��ه  ك�������أنَّ ق��م��ي�����صَ
ٍ
��ِب��غ ب���م����ِء الأرج��������وان خ�����ص��ي��ُبَذب���ي���ٌح ب����اَل ُج������رم ���صَ

ه���ذا م�ص�ف���ً� اإلى اأّن لإق�م���ة الم�آت���م ومج�ل�س الع���زاء لل�صهداء ف���ي �صبيل الحق 

خرى وهي اأّن اإحي�ء ذكراه���م يوجب الحف�ظ على عقيدتهم التي ُقتلوا 
ُ
فل�صف���ة ه�ّمة اأ

م���ن اأجله����... تلك العقيدة التي يتك���ّون جوهُره� من التف�ني ف���ي �صبيل الدين وعدم 

الخ�صوع للُذّل، والهوان وهم يرّددون �صع�ر »الموت في عزٍّ خيٌر من الَحياة في الذّل« 

ويج���ّددون في كّل يوم ع��ص���وراء هذا المنطق العظيم ويتعل���م ال�صعوب والأمم درو�صً� 

حيوّية من نه�صتهم وثورتهم الكبرى.
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املفاهيم الرئي�سة

د عليه� القراآُن. - َة اأهِل الَبيت من الأمور اّلتي اأكَّ اإّن محبَّ

ته والح���ّث عليه� ج�ء الت�أكي���د عليه� في  - اإّن الّدع���وة اإل���ى محّبة النب���ّي، ومودَّ

الأح�ديث ال�صريفة.

ته توج���ب بنف�صه� �صعوَد الإن�ص�ن في  - ل الك�ِمل ومودَّ اإّن محّب���ة الإن�ص�ن الف��صِ

م���دارج الكم�ل، ف����إنَّ الإن�ص����ن اإذا اأحّب �صخ�ص���ً� من �صميم قلب���ه �صعى اإلى 

الت�صّبه به في حرك�ته و�صكن�ته.

ته���م، ت�صّبب ف���ي اأن يح�وَل ال�صخ����سُ المحبُّ اأن  - اإّن محّب���ة اأه���ِل الَبيت ومودَّ

يجعل نف�َصه م�ص�ِبهً� للمحبوب، ويقتدي به في َك�صب الف�ص�ِئل، والجتن�ب عن 

ذائل. الرَّ

اإّن تكري���َم النب���ّي P واأه���ل بيته: في كّل زم����ٍن، وبخ��صة ف���ي مواليدهم اأو  -

َوفي�تهم، يتحّقق ب�إظه�ر الموّدة لهم واإبراز التكريم ل�َصخ�صّي�ِتهم.

اإّن اإق�م���ة مجل�س في م�ص�ب الأحّبة والب���ك�ء لفقدانهم هي في الأ�ص��س عمٌل  -

�َص���ُه ر�صوُل اهلل P، وذلك عندم���� �صمع ن�ص�ء الأن�ص�ر يبكين قتالهن في  اأ�صَّ

معرك���ة »اأُحد«، فق�ل وهو َيذكر عّمه »حمزة« �صي���د ال�صهداء: »َولِكنَّ حمزة ل 

بواكي له«.

اأ�سـئلـة الـدر�س

 اذكر اآية قراآنية ت�صير اإلى موّدة اأهل البيت مع تف�صيره�.1  

 م� هي ثمرة مودة اأهل البيتR؟2  

  كيف يمكن اإظه�ر مودة اأهل البيتR؟ ومن خالل م�ذا يمكن ذلك؟.3  
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لــلــمــطــالــعــة

Rواأهل بيته P علة محّبة ر�شول اهلل

ع���ن اأن�س م�لك، ق�ل: ج�ء رجل من اأهل الب�دية، وك�ن يعجبن� اأن ي�أتي الرجل من 

اأه���ل الب�دية ي�ص����أل النبي P فق�ل: »ي���ا ر�سول اهلل مت���ى قيام ال�ساع���ة؟ فح�سرت 

ال�س���الة، فلم���ا ق�سى �سالته قال: اأين ال�سائ���ل عن ال�ساعة؟ قال: اأنا يا ر�سول اهلل، 

ق���ال: فم���ا اأع���ددت لها؟ قال: واهلل ما اأعددت لها من كثير عمل، ل �سالة ول �سوم، 

اإّل اإن���ي اأح���ب اهلل ور�سوله، فقال له النبي P: المرء مع من اأحب، قال اأن�س: فما 

.
)1(

راأيت الم�سلمين فرحوا بعد الإ�سالم ب�سيء اأ�سد من فرحهم بهذا«

)1(   ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج1، �س206، ح2.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي اأّن هن�ك م�صلًح� ع�مليًّ� يف اآخر الزم�ن.1. 
  ي�صتدل على اأّن امل�صلح الع�ملي هو الإم�م املهدي |.2. 
  يثبت اأّن هن�ك وكالء لالإم�م يف غيبته.3. 

 اإلمامة (5)
اإلمام المهدي |

الدرس الخامس والعشرون
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ظهور مصلح عالمي في آخر الزمان

�ص�ل���ة لإق�مة حكوم���ة اهلل الع�دل���ة الع�َلمّية في  اإّن ظه���وَر رج���ٍل من اأه���ل َبيت الِرّ

ُم�صتقب���ل الحي����ِة الَب�صرّية )َبعد اأن ُتم���الأ الأر�ُس ظلمً� وَجورًا( ِم���ن ُم�َصلَّم�ِت العق�ِئِد 

الإ�صالمي���ة التي اّتفَق عليه� جمهوُر الُم�ْصلمي���ن، ونقلوا في هذا المج�ل اأح�ديث َبَلَغْت 

َح���دَّ التوات���ر. فهن�ك - طبق بع�س اإح�ص�ءات اأهِل التحقي���ِق من الُعَلم�ء - حوالي 65 

حديثً� حول هذه الم�ص�ألة نذكر منه� حديثً� واحدًا رواه »اأحمُد بن حنبل« في م�صنده:

 ذلك اليوَم َحّتى 
ُ
ل اهلل نْيا اإّل يوٌم واِحٌد َلَطوَّ ق����َل الَنبيُّ P: »َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ

. وعلى هذا 
)1(

َيْخُرَج َرُجٌل ِمْن ُوْلِدي َفَيْمالأها َعْدًل وِق�سطاً كما ُمِلَئْت ُظْلماً َوَجْوراً«

الأ�ص�����س يكوُن قي�ُم َرُجٍل من اأهِل البيت الَنَبوّي وَظهوُرُه في اآِخر الزم�ن مو�صَع اتف�ٍق 

بين الم�صلمين �صيعًة و�صنًة.

المصلح العالمي هو اإلمام المهدي|

لق���د ج�َءت خ�صو�صي����ُت هذا الم�صِل���ِح الع�َلمّي ف���ي الّرواي�ت الإ�صالمي���ة َنَقله� 

الفريق�ن، وهي على النحو الت�لي:

1. اأّنه من اأهل بيت النبّي P  389  رواية.

2. اأّنه من اأولد الإم�م علّي  214R رواية.

)1(  ابن حنبل، الم�صند، ج1، �س 99.
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3. اأّنه من اأولد ف�طمة الزهراء O  192 رواية.

4. اأّنه ت��صع ُولد الح�صين Q 148 رواية.

5. اأّنه من اأولد الإم�م علي بن الح�صين L 185 رواية.

6. اأّنه ابن الإم�م الح�صن الع�صكري Q 146 رواية.

7. اأّنه الث�ني ع�صر من اأِئمة اأهل البيت 136R رواية.

8. الّرواي�ت التي تتحّدث عن ولدته| 214 رواية.

9. الّرواي�ت التي تقول: اإّنه يعّمر طوياًل، 318 رواية.

10. الّرواي�ت التي تقول: اإّن غيبته �صتكون طويلة، 91 رواية.

11. الّرواي�ت التي تقول: اإّن الإ�صالم �صي�صير ع�لميً� عند ظهوره |.

12. الّرواي�ت التي تقول: اإّن الأر�س �صُتمالأ َعدًل وِق�صطً� عند ظهوره، 132 رواية.

وعلى هذا الأ�ص��س ف�إّن وجود مثل هذا الم�صلح الع�لمي في م�صتقبل الَب�َصرية اأمر 

مقط���وٌع به وم�صلٌَّم من حيث الّرواي����ت والأح�ديث الإ�صالمية بحيث ل يمكن ال�صّك اأو 

الت�صكيك فيه.

ّمه ول يزال منُذ 
ُ
ُجل من اأ واأم� م� َوَقَع الخالُف فيه فهو ولدته، واأّنه هل ُوِلَد هذا الرَّ

ولَدته َحّيً�، اأم اأّنه �صيولد في الم�صتقبل؟

ّنة اإلى الراأي الأّول، فيعتقدون  يذهب ال�صيعة وفريٌق من اأهل التحقيق من اأهل ال�صُّ

ّمه )نرج�س( ع����م 255 ه� وهو ل ي���زال َحّيً� اإلى هذا 
ُ
ب����أّن الإم����م المهدّي ُولِد م���ن اأ

اليوم، وذَهَب فريٌق من اأهِل ال�ّصنة اإلى اأّنه �صُيوَلد فيم� بعد.

| ُوِلَد ع�م 255 هجرية، وهو  وحيث اإّنن���� نحن ال�صيعة نعتقُد ب�أّن الإم�م المهديَّ

ل ي���زال على قيد الحي�ة اإلى ه���ذه ال�ص�عة، لهذا ل بّد من اأن نذّكر بنق�ط حول غيبته 

وطول عمره في حدود م� ي�صُعه هذا المخت�صُر.
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اإلمام المهدي| ولّي إلهّي غائب عن األنظار

اإّن اأولي�َء اهلِل - َح�ْصب َنَظر القراآن - على نوعين:

َوليٌّ ظ�هٌر يعرُفه الن��ُس.  .1

وَوليٌّ غ�َئٌب عن اأنظ�ِر الن��س ل يعرُفه اأحٌد منهم، واإن ك�ن يعي�ُس بيَنهم، ويعرُف   .2

هو اأحواَلُهْم واأخب�رهم.

وقد ُذكر في �صورة الَكهف كال النوعين مَن الأولي�ء في مك�ٍن واحٍد اأحدهم� مو�صى 

ب���ن عمران Q والآخ���ر م�ص�حُبُه ورفيقُه الموؤّقت، الذي �صِحَب���ه في �َصَفره البّري 

والَبْحري، وُيْعَرف ب�لِخ�صر.

اإّن ه���ذا الولّي الإَلهيَّ ك�َن ِبَحْيث لم يعرُفه م�ص�ِحب���ُه ومراِفُقه النبيُّ مو�صى واإّنم� 

مٍر من اهلل، وا�صتف�د من ِعلمه خالل مراَفَقته اإّي�ه كم� يقول 
َ
 واأ

ٍ
�ص�َحَبه ورافقه بتعليم

{ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  تع�لى: 

.
)1(

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ}
اًل عّم� َفَعله هذا الوليُّ الإَلهّي من اأعم�ل  ث���م اإّن القراآَن الكري���م ُيَقّدم �صرحً� مف�صّ

مفيدة، ذلك الذي لم يكن اأحٌد حتى النبّي مو�صىQ َيعرفُه، ولكن ك�نوا َي�صتفيدون 

.
)2(

من اآث�ر وجوده المب�رك ومن اأفع�له المفيدة

اإنَّ الإم����م المهدّي | عل���ى غراِر مرافق النبّي مو�ص���ىQ، وليٌّ غيُر معروف 

للّن��س مع اأّنه في نف�س الوقت من�ص�أ لآث�ر طيبة لالأّمة. اأي ل يعرفُه اأَحٌد منهم مع اأّنهم 

َي�صَتفيدون ِمن برك�ت وجودِه ال�صريف.

وبه���ذا ل تكوُن غيبُة الإم����م المَهدّي | بمعنى النف�ص�ل ع���ن المجتمع، بل هو � 

كم� ج�َء في رواي�ت المع�صومين: � كذلك مثل »ال�َصم�س َخلَف ال�َصح�ب ل ُترى عيُنه�، 

)1(  �صورة الكهف، الآيت�ن 65 و 66.
)2(  راجع �صورة الكهف، الآي�ت 71 ـ 82.
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)1(

ولكنه� تبَعث الدفَء والنوَر اإلى الأر�س و�ص�ِكِنيه�«

ه���ذا م�ص�ف���ً� اإلى اأّن فريقً� م���ن الأبرار والطّيبي���ن الأتقي�ء الذين ك�ن���وا َيتمّتعون 

ب�للي�ق���ة والأهلّي���ة للت�صّرف ِبلق����ِء الإم�م المهدّي ق���د راأوه َوالَتَقْوا ب���ه وا�صتف�دوا ِمن 

اإر�ص�دات���ه، وُعُلوِم���ه، وا�ْصتف�َد الآخرون من هذا الطريق، م���ن اآث�رِه المب�ركة وبرك�ت 

وجوده ال�صريف.

وكالء اإلمام المهدي |

ريق���ة المتع�َرف���ة والَمْعُمول به� بين الب�صر � م��صيً� وح��صرًا � هو اأّن الح�كَم  اإّن الطَّ

والق�ئد يقوم ببع�س الأعم�ل بنف�صه مب��صرًة، ويقوُم ب�لبع�س الآخر وكالوؤُُه ونّوابه.

�صحيح اأّن ِعَلاًل مخَتِلَفة َت�َصبَّبت في غيبة الإم�م الَمْهدي عّجل اهلل َفَرَجه ال�صريف 

فُحِرم���ت الب�صريُة من ال�صتف�دة المب��صرة من ذلك الإم����م ولكنه ولح�صن الحظ لم 

ُيغَلْق ب�ُب ال�صتف�دة من ُوَكالئه ونّوابه � وهم الفقه�ء الُعدول اَلتقي�ء � في وجه اأتب�عه، 

ومريديه.

ف�لفقه����ء والمجته���دون الأجّلة ك�نوا ول َيزالون ُنّواَب الإم����م المهدّي الذين اأوَكَل 

���ة واإدارة �صوؤون المجتم���ع الإ�صالمي في ع�صر  اأم���َر َبي�ن الأم���ور ال�َصرعية والحكوميَّ

الغيبة اإليهم.

هذا مع العلم ب�أّن حرم�ن الأّمة الإ�صالمية من اآث�ر ح�صور الإم�م المهدي ك�ن لعلل 

وظروف خ��صة َجَعلت غيبَته اأمرًا ل من��س منه.

)1(  ال�ص���دوق، كم����ل الدين وتم�م النعم���ة، قم- اإيران، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بع���ة لجم�عة المدر�صين، الب�ب 
44، الحديث 4، �س 485.
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املفاهيم الرئي�سة

�ص�لة لإق�م���ة حكومة اهلل الع�دلة الع�َلمّية في  - اإّن ظه���وَر رجٍل من اأهل َبيت الِرّ

ُم�صتقبل الحي�ِة الَب�صرّية ِمن ُم�َصلَّم�ِت العق�ِئِد الإ�صالمية.

م���� َوَقَع الخالُف فيه فهو ولدته، واأّنه هل ُوِلَد ول يزال منُذ ولَدته َحّيً�، اأم اأّنه  -

ّنة  �صيولد في الم�صتقب���ل؟ يذهب ال�صيعة وفريٌق من اأهل التحقيق من اأهل ال�صُّ

اإلى الراأي الأّول، وذَهَب فريٌق من اأهِل ال�ّصنة اإلى اأّنه �صُيوَلد فيم� بعد.

اإّن اأولي�َء اهلِل - َح�ْصب َنَظر القراآن - على نوعين: -

1 - َوليٌّ ظ�هٌر يعرُفه الن��ُس.  

2 -  وَول���يٌّ غ�َئ���ٌب عن اأنظ�ِر الن��س ل يعرُفه اأحٌد منهم، واإن ك�ن يعي�ُس بيَنهم،   

ويعرُف هو اأحواَلُهْم واأخب�رهم.

اإنَّ الإم�م المهدّي | على غراِر مرافق النبّي مو�صىQ، وليٌّ غيُر معروف  -

للّن��س.

الفقه�ء والمجتهدون ك�نوا ول َيزالون ُنّواَب الإم�م المهدّي|. -

اأ�سـئلـة الـدر�س

اذكر حديًث� لر�صول اهلل P ي�صير فيه اإلى ظهور م�صلح في اآخر الزم�ن.1  

ينق�صم اأولي�ء اهلل اإلى نوعين، م� هم� ؟2  

ال�صغرى؟ ومن هم 3   المهدي في غيبته  الإم�م  ا�صتخدمه�  التي  الطريقة   م� هي 

وكالوؤه في غيبته الكبرى؟ بّين ذلك.
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لــلــمــطــالــعــة

Qالإ�شارة والن�ص اإلى �شاحب الدار

عن �صوء بن علّي العجلّي، عن رجل من اأهل ف�ر�س �صّم�ه ق�ل: اأتيت �ص�مّرا ولزمت 

ب����ب اأبي محّمدQ فدع�ني، فدخلت عليه و�صّلمت فق����ل: م� الذي اأقدمك؟ ق�ل: 

قلت: رغبة في خدمتك، ق�ل: فق�ل لي: ف�لزم الب�ب، ق�ل: فكنت في الدار مع الخدم، 

ث���م �صرت اأ�صت���ري لهم الحوائج من ال�صوق وكنت اأدخل عليه���م من غير اإذن اإذا ك�ن 

ف���ي الدار رج�ل ق�ل: فدخلت عليه يومً� وهو في دار الرج�ل ف�صمعت حركة في البيت 

فن�دان���ي: مك�ن���ك ل تبرح، فلم اأج�صر اأن اأدخل ول اأخ���رج، فخرجت عليَّ ج�رية معه� 

�صيء مغّطى، ثّم ن�داني ادخل، فدخلت ون�دى الج�رية فرجعت اإليه، فق�ل له�: اك�صفي 

عّم� معك، فك�صفت عن غالم اأبي�س ح�صن الوجه وك�صف عن بطنه ف�إذا �صعر ن�بت من 

ته اأخ�صر لي�س ب�أ�صود، فق�ل: هذا �ص�حبكم، ثّم اأمره� فحملته فم� راأيته  ته اإلى �صرَّ لبَّ

.
)1( 

Q بعد ذلك حّتى م�صى اأبو محْمد

)1(    الكليني، الك�في، ج1، �س390، ح6.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي احلكمة من غيبة الإم�م املهدي |.1. 
  يعّلل طول عمر الإم�م |.2. 
  يذكر عالم�ت ظهور الإم�م |.3. 

الدرس السادس والعشرون

 اإلمامة (6)
حكمة الغيبة وعالمات الظهور
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�ص���وف نتعّر�س في ه���ذا الدر�س لم�ص�ألتي���ن مهّمتين هم� حكم���ة الغيبة وعالم�ت 

الظهور.

حكمة الغيبة 

اإّن من الم�ص�ئل الأ�ص��صّية التي تتعلق ب�لإم�م المهدي| هي م�ص�ألة الغيبة، ولذلك 

�صوف نتعر�س له� ولو ك�ن ب�صكل مخت�صر في هذا الدر�س. 

غيبة بعض األنبياء واألولياء في األمم السابقة

اإّن عّل���ة َغيب���ة الإم�م الَمهدّي | هي من الأ�ص���رار الإلهّية التي ل ن�صتِطع الوقوف 

على حقيقته� وكنهه�، كم� اأّن لهذه الَغيبة الموؤقتة نظ�ئر في حي�ة اأولي�ء اهلل ال�ص�بقين 

والأمم ال�ص�بقة.

ّمته اأربعين يومً�، وق�صى كلَّ هذه المدة 
ُ
فق���د غ�َب النبيُّ مو�صى الكليُمQ عن اأ

.
)1(

في الميق�ت

ّمته، فلم يقدر اأعداوؤُه على 
ُ
وغ����ب ال�صّيُد الم�صيح Q بم�صيئة اهلل عن اأنظ����ر اأ

.
)2(

َقْتله، والق�ص�ء عليه

)1(  لحظ �صورة الأعراف، الآية 142.
)2(  لحظ �صورة الن�ص�ء، الآية 158.
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)1(

وغ�ب النبيُّ يون�س Q عن قومه مّدًة من الّزم�ن

اإذن فلي�ص���ت غيب���ُة الإم�م المَهديQ عن اأنظ�ر الن�����س بدعً� من الأمر كم� ل 

.Qي�صّح اأن َتَقَع هذه الَغيبة مهم� ط�لت ذريعًة لإنك�ر اأ�صل وجوِد المَهدّي

واأ�ص��ص���ً� اإّن كلَّ م���� يثُب���ُت عن طريق النق���ل المتواتر، ولكن ل يق���در الإن�ص�ن على 

التحّقق منه، وم�ص�هدته ل يجوز له اأن ينكره اأو يترّدد في القبول به م� دام ُرِوَي وُنِقَل 

ب�لّتوات���ر الموجب لالطمئن����ن، لأّن ِق�صمً� من الأحك�م الإلهّي���ة التي هي من م�صّلم�ت 

�س للترِديد والإن���ك�ر اإذا تج�َهْلن� هذه الق�عدَة  الدي���ن الإ�صالمّي و�صرورّي�ت���ه �صيتعرَّ

العقالئيَة ال�ص�ئبَة، وهذا الأمر العرفي المعقول جدًا.

وغيب���ُة الإم�م المه���دّي | لي�س بم�صتثنًى من هذه الق�ع���دة، وَعَدم الإطالع على 

�ِصّره���� اأو اأ�صراره���� الحقيقية ل يجوُز الترديُد فيه�، واإنك�ُره����. ومع ذلك ف�إّنن� يجب 

اأن نق���ول: اإّن���ه من الممكن اإدراك �صّر الغيبة هذه في حدود فكِرن� الب�صري وهذا ال�ِصّر 

هو م� يلي:

 تع�لى 
ُ
 من اأِئمة اأهِل البيت قد اأراَد اهلل

ٍ
ٍة من ُحَجج اهلل واآخر اإم�م حيث اإّن اآخَر ُحجَّ

اأن ُيحّق���ق به الأمنية الكبرى )وهي ب�صط الع���دل والق�صط ورفع راية التوحيد على كل 

رب���وع الأر�س( وهذه الأمنية الكبرى وهذا اله���دف العظيم ل يمكن اأن َيتحّقق اإّل بعد 

مرور ردح من الزم�ن، واإّل بعد تك�مِل العقِل الَب�َصرّي وتهّيوؤِه الروحيِّ والنف�ِصّي لذلك، 

حت���ى ي�صتقبَل الع�َلُم - ب�ص���وٍق ورغبٍة - موكَب الإم�م والم�صلح الع�لمّي، موكَب الَعدِل 

، لهذا ف�إّن مَن الطبيعّي اأّن هذا الإم�م لو َظَهَر بين الّن��س، وع��َس بين 
ِ
والحرّيِة وال�صالم

وج الأمر، وح�صوِل المقّدم�ت الالِزمة، والأر�صّية المن��صبة، ك�ن  هم قب���َل ُن�صُ ظهرانيِّ

 البَرَرة )اأي ال�صه�دة(، 
ِ
َم�صي���ُره وم�آلُه، م�صيَر من �َصَبقه م���ن اآب�ِئه من الأئِمِة الكرام

وَلُقتلQ قبل اأن يتحّقق ذلك الهدُف العظيم، وتلك الأمنية الكبرى على يديه.

)1(  لحظ �صورة ال�ص�ف�ت، الآية 140.
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�صير اإلى هذه الحكمة في بع�س الّرواي�ت ال�ص�ِدرِة عن اأهل الَبْيت: اأي�صً�.
ُ
ولقد اأ

فقد ُروي عن الإم�م الب�قرQ اأّنه ق�ل: »اإّن ِلْلقاِئِم َغْيَبًة َقْبَل ُظُهوِرِه«.

يقول الراوي: قلُت: وِلَم؟

.
)1(

فق�َل الإم�م الب�قر: »َيخاُف اأي القتل«

اأي منعً� من اأن ُيقَتل قبل تحّقق الهدِف المنتَظَر ِمنه.

هم،  َوُرّبم���� ُذِكَر وجٌه اآخر لغيبته في بع�س الّرواي�ت وه���ي اختب�ُر الّن��س وتمحي�صُ

ون ب�لمتح�ن الإَلهّي،  وامتح�نه���م، يعن���ي اأّن الن��س ُيخَتَبرون في َع�صر الَغيبة، ويم���رُّ

وُيع���َرُف م���دى ثب�تِه���م على طري���ق الإيم����ن، وم���دى ا�صتق�َمتِهم في طري���ق الإيم�ن 

.
)2(

والعقيدة

وجود اإلمام المعصوم لطف إلهي في حضوره وغيابه

اإّن البراهي���َن الكالميَّة ترى اأّن وجوَد الإم�م المع�صوم في المجتمع، وح�صوَره بين 

الن�����س ُلطٌف من األط����ف اهلل الكبرى لكونه �صبب���ً� ِلهداية الن��س. وِم���َن البديهّي اأّن 

بوا بهذا المظهر الب�ِرِز ِمن مظ�هر الُلط���ِف الإَلهّي وا�صتقبلوه، والتّفوا  الّن�����سَ اإذا َرحَّ

حوَله، انتَفعوا ب�آث�ر وجوده المب�ركة. واإّل ُحِرموا من ال�صتف�دة الك�ِمَلة والنتف�ع الت�ّم 

من نعمة وجوده ال�صريف. وفي هذه الح�لة ل يكوُن ال�صبب في هذا الِحرم�ن اإّل الن��س 

.
)3(

اأنف�ُصهم، ل اهلل ول الإم�م

)1(  ال�صدوق، كم�ل الدين وتم�م النعمة، �س 481، الب�ب 44، الحديث 8.
)2(  راجع بح�ر اَلنوار:  ج52، �س 102، 113 ـ 114، ب�ب التمحي�س والنهي عن التوقيت.

)3(  وقد اأ�ص�ر المحّقق ن�صيُر الدين الطو�صّي اإلى هذه الحقيقة في كت�به تجريد العتق�د )مبحث الإم�مة( حيث ق�ل: 
ُفُه ُلطٌف اآخر وغيبته ِمّن�. وجوُدُه )اأي الإم�م( ُلطٌف وت�صرُّ
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طول عمر اإلمام |

لقد ُوِلَد الإم�م المهدّي | ع�م 255 هجرية، وعلى هذا الأ�ص��س يكوُن ُعمُره الآن 

)ع�م 1418 ه� ( قد تج�َوَز اأَحَد ع�صر قرنً�. اإّن الإذع�ن بهذا الُعُمر الَطويل جدًا، مع 

اأخذ الُقدرة الإلهّية المطلقة بعين العتب�ر لي�س اأمرًا م�صكاًل.

وفي الحقيقة اإّن الذين َيعَتبرُون طوَل ُعُمر الإم�م المَهدّي Q م�صكلًة في طريق 

الإيم����ن بوجوده، وم�نعً� من الق���ول بولدته، َيْغَفُلون عن ق���درة اهلل الاّلمتن�هية فهم 

. هذا م�ص�فً� اإلى اأّن في الأَمم 
)1(

كمن ق�َل عنه���م �صبح�نه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

ري���ن كثيرين ع��صوا طوي���اًل ذكرهم القراآن الكريم. فق���د ذَكر اأن نوحً�  ال�ص�ِلف���ة معمِّ

.
)2(

ع��َس في قومه األَف �صنة اإّل خم�صين ع�مً�

طوِل  م�صكلة  ُيِحّل  اأْن  اإلى  َع�صِرن�  في  ي�صعى  الحديث  الب�صرّي  الِعلم  اأّن  كم� 

نظر  في   � يمكن  الإن�ص�ن  اأنَّ  ُيفيد  وهذا  وال�صحية.  اِلعلمّية،  ب�لأ�ص�ليِب  الُعُمِر، 

 
َ
اإّن اهلل َرْفع المواِنِع اّلتي تحول دوَن الُعُمر الطويل.  اأن َيعي�َس طوياًل بعد   � الُعَلم�ء 

ق�دٌر على اإط�لة ُعُمر من ُيريد اإلى يوم القي�مة اإذا �ص�ء، األي�َس هو الق�ئل ب�أن يون�س 

. األ َي�صَتطيع هذا 
)3(

ين  الدِّ
ِ
لو لم يكن من الم�صّبحين َلَلِبث في َبطن الحوِت اإلى َيوم

ِبُلْطِفِه وِعن�َيِتِه؟  وَخِليَفِتِه الحّق  الب�ِلَغة،  ته  ُعُمَر ُحجَّ ُيطيَل  اأن  الق�در  اِلَلُه الخ�لُق 

الجواُب هو: نعم.

عالمات ظهور اإلمام المهدي |

ل يعرف اأحٌد َبْوقت ظهور الإم�م المهدي قط، فهذه الحقيقة من الأ�صراِر الإلهّية، 

 القي�مة، ال���ذي ل َيعرُف ِب���ِه اأح���ٌد اإّل اهلل وحده. وله���ذا يجب اأن ل 
ِ
مث���ل َموع���د ي���وم

)1(   �صورة الأنع�م، الآية 91.
)2(   لحظ  �صورة العنكبوت، الآية 14.

)3(  لحظ �صورة ال�ص�ف�ت، الآيت�ن 143 و 144.
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ُق زعُم من َيّدعي اأّنه َيْعَلُم بوقِت ظهوِر الإم����م المهدّي، اأو يعّين َوقتً�، وي�صرب  ُي�ص���دَّ

اأج���اًل معّين���ً� لذلك، )َكِذَب اَلوّق�ُتون(. ول���و اأّنن� تج�َوْزن� َم�ص�أل���ة توقيت ظهور الإم�م 

 

ًة ِلظهوِر الإم�م المهدّي  المهدّي Q، َوَجَب اأْن نقوَل: اإّن الرواي�ت َذَكَرْت عالئَم ُكليَّ

وهي َتْنَق�ِصُم اإلى َنوعين:

1. العالئم الَحتمية الَقطعّية.

2. العالئم غير الحتمية.

وُيطلب التف�صيل مّم� كتب حول الإم�م المهدي من المو�صوع�ت.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن عّلة َغيبة الإم�م الَمهدّي| هي من الأ�صرار الإلهّية التي ل ن�صتِطع الوقوف  -

على حقيقته� وكنهه�.

اإّن كلَّ م���� يثُبُت عن طريق النقل المتواتر، ولكن ل يقدر الإن�ص�ن على التحّقق  -

من���ه وم�ص�هدته، ل يجوز له اأن ينكره اأو يترّدد في القبول به م� دام ُرِوَي وُنِقَل 

ب�لّتواتر الموجب لالطمئن�ن.

 م���ن اأِئمة اأهِل البيت R قد  -
ٍ
ٍة من ُحَجج اهلل واآخر اإم�م حي���ث اإّن اآخ���َر ُحجَّ

 تع�ل���ى اأن ُيحّقق به الأمنية الكبرى )وهي ب�صط العدل والق�صط ورفع 
ُ
اأراَد اهلل

راية التوحيد على كل ربوع الأر�س( وهذه الأمنية الكبرى وهذا الهدف العظيم 

ل يمكن اأن َيتحّقق اإّل بعد مرور ردح من الزم�ن.

ة ترى اأّن وجوَد الإم�م المع�صوم في المجتمع، وح�صوَره  - اإّن البراهي���َن الكالميَّ

بين الن��س ُلطٌف من األط�ف اهلل الكبرى لكونه �صببً� ِلهداية الن��س.

 ق�دٌر على اإط�لة ُعُمر من ُيريد اإلى يوم القي�مة اإذا �ص�ء. -
َ
اإّن اهلل

ًة ِلظهوِر الإم�م المهدّي وهي َتْنَق�ِصُم اإلى َنوعين: - اإّن الرواي�ت َذَكَرْت عالئَم ُكليَّ

1. العالئم الَحتمية الَقطعّية.

2.  العالئم غير الحتمية.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي الحكمة من غيبة الإم�م المهدّي |؟1  

  كيف يمكن تعليل طول عمر الإم�م Q؟2  

  تكّلم عن عالم�ت الظهور بق�صميه�.3  
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الغيبة

عن �صدير ال�صيرفي ق�ل: �صمعت اأب� عبد اهلل )الإم�م ال�ص�دق(Q يقول: »اإّن 

في القائم �سنة من يو�سف قلت: كاأّنك تذكر خبره اأو غيبته؟ قال لي: وما تنكر من 

هذه الأّمة اأ�سباه الخنازير، اإّن اإخوة يو�سفQ كانوا اأ�سباطاً اأولد اأنبياء تاجروا 

بيو�س���ف، وباع���وه وخاطب���وه، وهم اإخوته، وه���و اأخوهم، فلم يعرف���وه حّتى قال لهم 

يو�س���ف: اأن���ا يو�س���ف، فما تنكر هذه الأّم���ة الملعونة اأن يكون اهلل ع���ّز وجّل في وقت 

من الأوقات يريد اأن ي�ستر حّجته، لقد كان يو�سفQ اأحّب اإليه من ملك م�سر، 

وكان بين���ه وبي���ن وال���ده م�سيرة ثماني���ة ع�سر يوماً، فلو اأراد اهلل ع���ّز وجّل اأن يعرف 

مكان���ه لق���در على ذلك، واهلل لقد �سار يعق���وبQ وولده عند الب�سارة ت�سعة اأّيام 

م���ن بدوه���م اإلى م�سر، فم���ا تنكر هذه الأّمة اأن يفعل اهلل ع���ز وجل بحّجته ما فعل 

بيو�س���ف، واأن يم�س���ي في اأ�سواقهم ويطاأ ب�سطهم حّتى ياأذن اهلل في ذلك له كما اأذن 

{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ  ليو�س���ف حي���ن: 

.
)2(

»
)1(

ژ  ژ ڑڑ ک ک ک ک گ}

)1(   �صورة يو�صف، الآيت�ن 89 و 90.
)2(   ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج 1، �س 244.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

الموت

الدرس السابع والعشرون

  يبنّي حقيقة املوت.1. 
  يثبت جهل الإن�ص�ن ب�ص�عة املوت.2. 
  ي�صرح كيف يكون املوت �صّنة اإلهية واأّنه لي�س عدًم� مطلًق�.3. 
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مقّدمة

يعي����س الإن�ص�ن مراحل ثالث، اأو بتعبير اآخر ثالثة اأنواع من الحي�ة، يعي�س الحي�ة 

الدني���� ثّم حي�ة البرزخ ثم الحي�ة الث�لثة والأبدي���ة والتي ل نه�ية له� وهي حي�ة ع�لم 

ة به�، وُيمّث���ل الموت فيه�  الآخ���رة، ول���كل مرحلة من ه���ذه المراحل قوانينه���� الخ��صّ

ج�ص���ر عبور لالإن�ص�ن من ع�لم الدني� اإلى ع�لم البرزخ، وهو الذي لن ي�صتطيع اأن يفّر 

من���ه اأحد، مهم� ع���ال �ص�أنه في الدني�، ولذلك ولأنه اأمر محت���وم فقد اأر�صدتن� الآي�ت 

القراآنّي���ة واأح�ديث المع�صومين R اإليه وبّينت لن� تف��صيل منه، منه� م� هو رادع 

ومنه� م� هو محفز لي�صتعد الإن�ص�ن اإلى ذاك الع�لم ويكون مهيًئ� للق�ء اهلل �صبح�نه.

حقيقة الموت

الم���وت لغة: ق�ل في المق�يي�س: »الموت، اأ�سٌل �سحي���ٌح يدّل على ذهاب القّوة من 

.
)1(

ال�سيء، منه الموت خالف الحياة«

اأم���� ا�صطالًح�: فق���د ذكر في اآي�ت عديدة م���ن القراآن الكريم، من���ه م� هو بهذا 

اللف���ظ »الم���وت«، ومنه م� هو بلفظ التوّفي، الذي ي�صترك فيه الموت والنوم، واإن ك�ن 

في الأّول توفيً� ك�ماًل وت�ّمً�، وفي الث�ني توفّيً� ن�ق�صً� وموؤّقتً�، ول ح�جة �صرورّية لذكر 

)1(   اإبن زكري�، مق�يي�س اللغة، تحقيق: عبد ال�صالم محمد ه�رون، مركز الن�صر، مكتب الإعالم الإ�صالمي، 1404ه�، 
ج 5، �س 283.
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تلك الآي�ت لو�صوحه� وعدم خف�ء المق�صد منه�.

ولك���ن هن�ك اآية من تل���ك الآي�ت قد اأخ���ذت حّظه� لدى المف�ّصري���ن واختلفوا في 

.
)1(

المق�صود منه� وهي اآية: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ }

فقد اختلفوا في تف�صير الموت والحي�ة المذكورين فيهم� فقيل:

 1. اإّن���ه تع�ل���ى  كّنى ب�لموت عن الدني�، اإذ هو واقٌع فيه�، وب�لحي�ة عن الآخرة من 

.
)2(

حيث ل موت فيه�، فك�أّنه قيل، الذي خلق الدني� والآخرة

 2. وقيل: »المعنى: خلقكم للموت والحياة، يعني للموت في الدنيا والحياة في 

.
)3(

الآخرة«

 3. وقي���ل: »الحي���اة هي ال�سف���ة التي يكون المو�سوُف بها، بحي���ث ي�سّح اأن َيعلم 

.
)4(

وَيقدر«

ولك���ن عند الت�أّمل، نجد اأّن الآية �صريحة ف���ي خلق الموت والحي�ة، والخلق لغة هو 

التقدير، فك�أّن الآية الكريمة تقول الذي قّدر لكم الموت والحي�ة.

والتقدي���ر هذا يعني اإيج�َد الأ�صب�ب التي توؤّدي اإلى الموت والحي�ة، فهن�ك اأ�صب�ب 

ت���وؤّدي اإلى الحي�ة، كم���� اأّن هن�ك اأ�صب�بً� اأخرى توؤّدي اإلى الموت، وبذلك يكون كّل من 

الموت والحي�ة ح�لتين َعَر�صيتين، اإذا م� قي�س اأحُدُهم� اإلى الآخر.

وم� ورد عن الإم�م الب�قرQ اأّنه ق�ل:

»الحي���اة والم���وت خلق���ان من خلق اهلل، ف���اإذا جاء الموُت فدخل ف���ي الإن�سان، لم 

، ل يدّل على اأّن لهم� تحققً� خ�رجّيً�، 
)5(

يدخل في �سيء اإل وقد خرجت منه الحياة«

)1(   �صورة الملك، الآية 2.
)2(   الألو�صي، تف�صير روح المع�ني، ج 29، �س 24.

)3(   القرطب���ي، تف�صي���ر القرطبي، تحقي���ق: عبد العليم البردوني، بيروت - لبن����ن، دار اإحي�ء التراث العربي،  ج 18، 
�س 26.

)4(   الرازي، التف�صير الكبير، ج 3، �س 579.
)5(   الكليني، الك�في، ج3، �س259.
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ف�إّنن���� ل نراهم� ب�أعينن�، ولم َيرد اأن اأح���دًا قد راآهم�، اأك�ن مع�صومً� ومقّربً� من اهلل 

اأم ل���م يك���ن، وعليه يمكن تف�صير كالمهQ ب�أن يق����ل: اإّن الحي�ة والموت تقديران 

م���ن تقديرات اهلل عّز وجّل ف�إذا م� ك�ن ه���ذا التقدير لإنه�ء حي�ة الإن�ص�ن اأو اإحي�ئه، 

وتحققت الأ�صب�ب الُموجبة لأحدهم�، فال مفّر ول راّد لهم�، فقولهQ: »لم يدخل 

ف���ي �س���يء اإل وق���د خرجت من���ه الحياة« يعن���ي: اإذا م� تحّققت اأ�صب����ب الموت للحّي 

ب�لتقدير الإلهّي، اإل وقد خرجت منه اأ�صب�ب الحي�ة والعك�س �صحيح.

ة إلهّية عاّمة
ّ
الموت سن

هذا الموت اأك�ن عن قتل اأو عن قب�س الّروح دون وا�صطة تكوينّية، ل يمكن اأن يفّر 

نً� في ب���روج م�صّيدة وقوّية، كم� ق����ل تع�لى: {ۈ ٴۇ  من���ه اأحد ول���و ك�ن مح�صّ

. وق�ل عّز 
)2(

. وق����ل: {ں ں ڻ ڻڻ  }
)1(

ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ ېې }
.
)3(

وجّل: {وئ وئ ۇئ     ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }

وع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ اأّن���ه ق�ل: »ول���و اأّن اأح���داً َيجُد اإل���ى البقاء �سلم���اً، اأو 

ر له ُملك الجّن  لدف���ع الم���وت �سبياًل لكان ذلك ل�سليمان بن داوودL الذي �ُسخِّ

.
)4(

والإن�س«

جهلنا بساعة الموت

اأجمع العلم�ء على اختالف مذاهبهم العق�ئدية الإ�صالمّية، على اأّن الموت لي�س له 

�ص���ّن معلوم، ول اأجٌل معلوم، ول مر����سٌ معلوم، ف�أمره موكول اإلى اهلل، ولكن هن�ك م� 

ي�صّمى ب�لأجل والأجل الم�صّمى، ق�ل  تع�لى: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

.
)5(

ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ }

)1(   �صورة الن�ص�ء، الآية 78.
)2(   �صورة اآل عمران، الآية 185.

)3(   �صورة الأنبي�ء، الآية 34.
)4(   نهج البالغة، الخطبة 185.

)5(   �صورة الأنع�م، الآية 2.
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والأج���ل كم� ورد في تف�صي���ر الآية المب�ركة ع���ن الإم�م ال�ص����دقQ اأّنه ق�ل: 

»الأج���ل غي���ر الم�سّمى موق���وف، يقّدم منه ما �ساء ويوؤّخر منه م���ا �ساء، واأّما الأجل 

الم�سّم���ى فه���و ال���ذي ينزل مّما يري���د اأن يكون من ليلة القدر اإل���ى مثلها من قابل، 

.
)1(

فذلك قول اهلل: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ }

ق�ل ال�صيخ ال�صدوق رحمه اهلل: »اأجُل موت الإن�سان هو وقت موته، واأجُل حياته 

ه���و وق���ت حياته وذلك معن���ى قول اهلل  ع���ّز وج���ّل: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ } واإن م���ات الإن�س���ان حتف اأنفه على فرا�سه اأو قتل من �ساعته، وقد 
يجوز اأن يكون لو لم ُيقتل لبقي، وعلُم ذلك مغّيب عّنا وقد قال اهلل عّز وجّل: {ڈ 

، وقال عّز وجّل: {ٱ ٻ 
)2(

ژ ژ            ڑ ڑ ک ک ک    ک گ گ گگ  }
، ول���و قت���ل جماعة لج���از اأن يقال: اإّن 

)3(
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  }

جميعه���م مات���وا باآجالهم واأّنهم لو لم يقتلوا لماتوا من �ساعتهم، كما كان يجوز اأن 

يق���ع الوب���اء ف���ي جميعهم فيميتهم في �ساع���ة واحدة، وكان ل يج���وز اأن يقال: اإّنهم 

ماتوا بغير اآجالهم، وفي الجملة اإّن اأجَل الإن�سان هو الوقت الذي علم اهلل عّز وجّل  

.
)4(

اأّنه يموت فيه اأو يقتل«

هل الموت أمٌر عدمّي نسبّي أم عدمّي مطلق؟

ثب���ت مّم���� تقّدم في تف�صير الموت، اأّنه عدم الحي����ة، ولكن هل اأّن هذا العدم عدٌم 

مطل���ق اأم عدٌم ن�صبّي؟ ه���ذا م� اختلف عليه الإلهّيون مع الم�ّديّي���ن اأي�صً� الذين - اأي 

الم�ّديّي���ن - َيرْون ع�لم الموت ع�لمً� مظلمً� ومعتمً�، لي�س له اأّي واقع، ولذلك يقومون 

ب�أعم�له���م ف���ي هذه الدني� على اأّنه���� الحي�ة النه�ئّية لالإن�ص����ن، فيقدمون على كّل م� 

)1(   �صورة الأعراف، الآية 34.
)2(   �صورة اآل عمران، الآية 154.

)3(   �صورة الأحزاب، الآية 16.
)4(   ال�صدوق، التوحيد، �س 367.
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ت�صتهيه اأنف�صهم و�صم�ئرهم! دون رادع لهم عن ذلك، ولذا ن�ص�أت في و�صطهم مذاهب 

اأخالقّية تن�صج���م مع نظرتهم لهذه الحي�ة، مثل »مذهب اللّذة ال�سخ�سّية« و»مذهب 

ال�سمي���ر« و»مذه���ب الق���ّوة« اإلى غير ذلك م���ن المذاهب الأخالقّي���ة المطروحة في 

و�صطه���م!!، وعليه فق���د ق�لوا ب�أّن الموت اأمٌر عدمّي مطل���ق، فينقطع الإن�ص�ن اأو يفنى 

كلّيً�، ول يبقى له اأّي ارتب�ط ب�أّي �صيء بعد ذلك.

اأّم� الإلهيون، فقد ق�لوا ب�أّن الموت عدٌم ن�صبّي، اأي اأّنه لي�س اأكثر من انتق�ل من حي�ة 

اإلى اأخرى، فيكون عدمً� ب�لن�صبة للحي�ة الدني�، ولي�س كذلك ب�لن�صبة للحي�ة الأخرى.

فمثل���ه مثل تبّدل التراب اإلى نب�ت، ف�إّن التراب لم ينله العدم المطلق، واإّنم� ع�نى 

الموت الن�صبّي، لأّن ال�صكل ال�ص�بق والخوا�س التي ك�ن عليه� قد انتفت، وظهوره ب�صكل 

جم�د قد انعدم، ولكن اإذا ك�ن قد فقد ح�لة الموت ف�إّنه قد اكت�صب ح�لة الحي�ة.

وي�صّبهون الموت كذلك بتوّلد الجنين من بطن اأّمه، ف�لجنين يموت في الواقع، اأي 

يفق���د الحي����ة في بطن اأّمه، لكّنه في نف�س الوقت ي�صع قدم���ه في ع�لم اأو�صع واأف�صح، 

واإذا م� قي�س اإلى المحيط الذي ك�ن فيه لك�ن ع�لمً� مملّوًا ب�لّنعم والجم�ل.

وبذل���ك يكون الموت ح�لة انتق����ل لالإن�ص�ن من حي�ة اإلى اأخ���رى، من ع�لم الدني� 

الف�ني���ة اإلى ع�لم البق����ء، اإلى ع�لم البرزخ ثّم الآخرة، ال���ذي خلق من اأجله�. وعليه 

الم���وت ع���دم اإذا م� قي�س اإلى الحي�ة الأولى فقط، وه���و المق�صود من الموت، اأي من 

عدم الحي�ة الدنيوية.

 
ّ

 وجل
ّ
الموت بيد الله عز

الم���وت »ي�ساّد الحياة، يبطل مع���ه النمّو، وي�ستحيل مع���ه الإح�سا�س، وهو محّل 

الحي���اة فينفيه���ا، وهو من فعل اهلل تعالى لي�س لأحد فيه �سنع، ول يقدر عليه اأحد 

.
)1(

اإل اهلل  تعالى«

)1(   المفيد، ت�صحيح اعتق�دات الإم�مية، تحقيق: ح�صين دور ك�هي، بيروت - لبن�ن، دار المفيد، 1414 هـ - 1993م، 
�س 74.
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، ف�لحي����ة على اخت���الف اأنواعه�، 
)1(

ق����ل ع���ّز وج���ّل: {ڈ ڈ ژ ژ }

والموت على اختالف اأنواعه بيد اهلل  تع�لى، ف�إّنه ل يقدر اأّي مخلوق على �صنع الحي�ة 

ف���ي اأّي �صيء، اإل اإذا اأراد اهلل ذل���ك، ف�لم�صيحQ ك�ن ُيحيي الموتى ولكن م� ك�ن 

ليفعل ذلك، اأو لم يكن ليقدر على ذلك لول اإذن اهلل تع�لى، وقد اأّكد ذلك لقومه مرارًا 

، الآية، ف�إحي�وؤه هذا
)2(

بقول���ه: {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ }

Q للموت���ى لم يكن اإحي�ء حقيقيً�، اأي اإّنه لي�س ه���و الُمحيي للموتى ب�صكل م�صتقّل 

دون اإرادة اهلل تع�لى واإذنه. 

وال���ذي ي���وؤّدي اإلى الموت ب�لأ�صب����ب المختلفة، يرجع اإل���ى اإرادة اهلل تع�لى  واإذنه 

كذل���ك، كم� الإحي�ء، وهذا يدخل تحت الق���در والق�ص�ء، الذي يبحث في علم الكالم 

ليوؤّك���د اأّن الم���وت اأّي���ً� ك�ن �صببه، يرجع بنه�يت���ه اإلى الذي خلق الم���وت والحي�ة، ق�ل 

.
)3(

تع�لى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ }

)1(   �صورة الموؤمنون، الآية 80.
)2(   �صورة اآل عمران، الآية 49.

)3(   �صورة الملك، الآية 2.
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املفاهيم الرئي�سة

ذك���ر الموت في اآي�ت عديدة من القراآن الكريم، منه م� هو بهذا اللفظ، ومنه  -

م���� هو بلفظ التوّفي، الذي ي�صترك فيه الموت والنوم، واإن ك�ن في الأّول توفيً� 

ك�ماًل وت�ّمً�، وفي الث�ني توّفيً� ن�ق�صً� وموؤّقتً�.

الم���وت اأك�ن عن قتل اأو عن قب�س الّروح دون وا�صطة تكوينّية، ل يمكن اأن يفّر  -

نً� في بروج م�صّيدة وقوّية. منه اأحد ولو ك�ن مح�صّ

اأجم���ع العلم�ء على اخت���الف مذاهبهم العق�ئدية الإ�صالمّي���ة، على اأّن الموت  -

لي����س له �صّن معلوم، ول اأجٌل معلوم، ول مر�ٌس معل���وم، ف�أمره موكول اإلى اهلل 

�صبح�نه.

ق����ل الإلهي���ون، ب�أّن الموت عدٌم ن�صبّي، اأي اأّنه لي����س اأكثر من اإنتق�ل من حي�ة  -

اإلى اأخرى، فيكون عدم���ً� ب�لن�صبة للحي�ة الدني�، ولي�س كذلك ب�لن�صبة للحي�ة 

الأخرى.

الحي����ة على اخت���الف اأنواعه�، والموت على اختالف اأنواع���ه بيد اهلل تع�لى،  -

ف�إّنه ل يقدر اأّي مخلوق على �صنع الحي�ة في اأّي �صيء، اإل اإذا اأراد اهلل ذلك.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو المعنى ال�صطالحي للموت؟1  

  م� هو المق�صود بجهل الإن�ص�ن ب�ص�عة موته؟2  

  هل اأن الموت عدم ن�صبّي اأم عدم مطلق؟ بّين ذلك.3  
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لــلــمــطــالــعــة

خ�شائ�ص اأبناء الآخرة

عن عبداهلل بن م�صعود ق�ل: نعى اإلين� حبيبن� ونبّين� P نف�صه- فب�أبي واأمي ونف�صي 

له الفداء- قبل موته ب�صهر، فلم� دن� الفراق جمعن� في بيت فنظر اإلين� فدمعت عين�ه، 

ثّم ق�ل: »مرحًبا بكم، حّياكم اهلل، حفظكم اهلل، ن�سركم اهلل، نفعكم اهلل، هداكم اهلل، 

وفقك���م اهلل، �سّلمك���م اهلل، قبلك���م اهلل، رزقكم اهلل، رفعك���م اهلل، اأو�سيكم بتقوى اهلل، 

واأو�سي اهلل بكم، اإّني لكم نذير مبين، اأّل تعلوا على اهلل في عباده وبالده، فاإّن اهلل 

تعالى ق���ال ل���ي ولك���م: {ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

.
)3(

»
)2(

، وقال �سبحانه: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  }
)1(

ۈئ ۈئ  }

)1(   �صورة الق�ص�س، الآية 83.
)2(   �صورة الزمر، الآية 32.

)3(   الطو�صي، محّمد بن الح�صن، الأم�لي، قم - اإيران، دار الثق�فة للطب�عة والن�صر، �س207، ح354.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يفهم املق�صود من الحت�ص�ر.1. 
  يذكر الأعم�ل التي تهّون �صكرات املوت.2. 
  يذكر الأعم�ل التي تبعد العديلة.3. 

االحتضار

الدرس الثامن والعشرون
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ما هو المقصود من االحتضار؟

كلمة الحت�ص�ر م�صتّقة من الح�صور، وهو اإّم� من جهة الف�عل اأي اأّن الف�عل يح�صر، 

اأو من جهة المفعول به  فيكون الف�عل محت�صرًا هذا المفعول به فيكون الحت�ص�ر.

يمكن توجيه هذه الكلمة اإلى مق�صودين:

 1. اإّم���� اأّنه���� تعني اأّن الإن�ص�ن من خالل هذه الح�لة، ي�صل اإلى ح�صرة اهلل تع�لى  

اأك�ن موؤمن���ً� اأم ك�فرًا على ال�صواء، حيث اإّن الن��س جميعهم �صيقفون اأم�م اهلل 

بح�صرت���ه، فيح��ص���ب كّل اإن�ص�ن عل���ى اأفع�له، ف�إن ك�ن ك�ف���رًا ك�ن و�صوله اإلى 

تل���ك الح�صرة محفوفً� بغ�صب اهلل و�صخط���ه، واإن ك�ن موؤمنً� ك�ن و�صوله اإليه� 

محفوفً� بر�صى اهلل وغفرانه.

يقول تع�لى: {ڤ         ڤ   ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃ چ  چ 

.
)1(

چ چ ڇ ڇ ڇ   }

اأي عندم� ت�صُل الّنف�س اإل���ى الحلقوم وتلتّف �ص�ق�ه ببع�صهم�، َيفهم المحت�صر 

اأّن���ه في لحظ���ة الموت والنتق�ل من ع�لم الدني� اإلى ع�ل���م البرزخ، لي�ص�ق اإلى 

اهلل وي�صير اإلى جهة اهلل {چ ڇ ڇ ڇ   }، اإذن ل فن�ء في البين اأ�صاًل، 

ب���ل توّف ووف�ة، وت�صتمّر هذه الحركة اإلى اأن ي�صل اإلى دار القرار {ۉ ۉ ې 

 مقّر ح�صوره �صبح�نه وتع�لى.
)2(

ې       }

)1(   �صورة القي�مة، الآي�ت، 26 - 30.
)2(   �صورة القي�مة، الآية12.
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 2. واإّم���� اأّنه���� تعن���ي ح�صوَر َمل���ك الموت عن���د الإن�ص�ن وهذا م� يمك���ن فهُمه من 

بع�س الرواي�ت التي ت�صير اإلى ح�لت الإن�ص�ن عند الحت�ص�ر كم� �صوف يتبّين، 

وال�صك���رة كلمة م�أخوذة من م�ّدة »�ُسك���ر« وهي ح�لة تحوُل بين الإن�ص�ن وعقله، 

وغ�لب���ً� م���� ت�صتعمل في موارد �صرب الخمر، وق���د ا�صتخدمت ت�رة في الح�لت 

الن�جمة عن �صّدة الغ�صب، اأو الح�لت الن�جمة عن �صّدة الحب الملتهب.

صفة المحتضر

طبًق� للمعتقدات الإ�صالمية في م�ص�ألة الموت، ف�إّن الموت لي�س �صيًئ� عدمّي�، وهذا 

م���� اأ�صرن� اإليه في الدر�س ال�ص�بق، ولذلك ف�إّن الإن�ص�ن في كل ح�لت الموت ومواقفه 

الت���ي يم���ّر به� �صوف يتلّق���ى اأموًرا ويواجه اأخ���رى لم يراه� في حي�ت���ه الدني�، و�صوف 

يعي����س ح�لة اأخ���رى غير تلك الت���ي ك�ن عليه� في الدني����، وهذا يرج���ع لتغير قوانين 

الحي�ة الجديدة عن �ص�بقته�. ومن ذلك ح�له حين الحت�ص�ر. 

ع���ن الإم����م علّيQ في �صف���ة الم�أخوذين على الغ���ّرة ق�ل: »اجتمع���ت عليهم 

�َسك���رة الم���وت وح�س���رة الفوت، ففتَرت له���ا اأطرافهم، وتغّيرت له���ا األوانهم ثّم ازداد 

الم���وت فيه���م ولوج���اً، فحي���ل بي���ن اأحده���م وبي���ن منطق���ه، واإّن���ه لبين اأهل���ه ينظر 

بب�س���ره، وي�سم���ع باأذنه على �سّحة من عقله وبقاء من فكره، يفّكر فيَم اأفنى عمره، 

وفي���َم اأذه���ب دهره! ويتذّكر اأم���واًل جمعها، واأ�سرف على فراقه���ا، تبقى لمن وراءه 

ينعُم���ون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهن���اأ لغيره، والعبُء على ظهره، والمرء قد 

غلق���ت رهوُن���ه به���ا، فهو يع�ّس يَده ندام���ة على ما اأ�سِحَر له عن���د الموت من اأمره، 

ويزه���ُد فيم���ا كان يرغب فيه اأّيام عم���ره، ويتمّنى اأّن الذي كان يغبطه بها ويح�سده 

عليها قد حازها دونه.

فل���م ي���زل الموت يبالغ في ج�س���ده حتى خالط ل�سانه �سمع���ه، ف�سار بين اأهله ل 

ينط���ق بل�سان���ه ول ي�سم���ع ب�سمعه، يرّدد طرف���ه بالنظر في وجوهه���م، يرى حركات 
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األ�سنته���م ول ي�سم���ع رْج���َع كالمهم. ث���ّم ازداد الموت التياطاً به فقب����س ب�سره كما 

.
)1(

قب�س �سْمعه، وخرجت الروُح من ج�سده، ف�سار جيفة بين اأهله...«

شّدة النزع

المق�ص���ود ب�لنزع هو اللحظ�ت الت���ي يكون فيه� خروج الروح م���ن الج�صد، ولهذه 

الح�لة وقعه� ال�صعب على الإن�ص�ن. 

عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »اح�سروا موتاكم ولّقنوهم ل اإله اإل اهلل وب�ّسروهم 

بالجّن���ة، فاإّن الحليم من الرجال والن�ساء يتحّير عند ذلك الم�سرع، واإّن ال�سيطان 

اأق���رب م���ا يكون من ابن اآدم عند ذل���ك الم�سرع، والذي نف�سي بي���ده! لمعاينة ملك 

الم���وت اأ�س���ّد من األف �سرب���ة بال�سيف، والذي نف�سي بيده! ل تخ���رج نف�ُس عبٍد من 

.
)2(

الدنيا حتى يتاألَم كّل عرٍق منه على حياله«

وعن���ه P  اأي�ص���ً�  ق�ل: »لو علمت البهائ���م من الموت ما علم اب���ن اآدم، ما اأكلوا 

.
)3(

منها لحماً �سميناً«

وع���ن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لبQ اأّن���ه ق�ل: »فاإّنكم لو قد عاينتم ما 

ق���د عاين من مات منكم لجَزْعتم ووهلت���م، و�سمعتم واأطعتم، ولكن محجوٌب عنكم 

.
)4(

ما قد عاينوا وقريٌب ما ُيطرح الحجاب«

حال الكافر عند االحتضار

ع���ن ر�ص���ول اهلل P اأّن���ه ق����ل: »اإن كان لأوليائن���ا ُمعادي���اً، ولأعدائن���ا ُموالي���اً، 

ولأ�سدادن���ا باألقابن���ا ملقب���اً، ف���اإذا جاءه ملك الم���وت لنزع روحه، َمث���ل اهلل عّز وجّل 

لذلك الفاجر �سادته الذين اتخذهم اأرباباً من دون اهلل، عليهم من العذاب ما يكاد 

)1(   نهج البالغة، الخطبة 109.
)2(   الهندي، كنز العم�ل، بيروت - لبن�ن، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، 1409هـ - 1989م، ج 15، ح 42158.

)3(   الم�صدر نف�صه، ح 42142.
)4(   نهج البالغة، الخطبة 20.
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نظُره اإليهم ُيهلكه، ول يزال ي�سل اإليه من حّر عذابهم ما ل طاقة له به، فيقول له 

ملك الموت: يا اأّيها الفاجر الكافر، تركت اأولياَء اهلل اإلى اأعدائه؟! فاليوم ل ُيغنون 

عند اهلل �سيئاً، ول تجد اإلى منا�س �سبياًل، فيرّد عليه من العذاب ما لو ق�ّسم اأدناه 

.
)1(

على اأهل الدنيا لأهلكهم«

ما يراه المحتضر من اآلخرة

عن اأمير الموؤمنينQ في كت�به لمحّمد بن اأبي بكر لّم� وّله م�صر: »احذروا يا 

عب���اد اهلل الم���وَت و�سكراته، واأعّدوا عّدته، فاإّنه َيفجوؤكم باأمر عظيم، بخير ل يكون 

مع���ه �س���ّر اأب���داً، اأو ب�س���ّر ل يكون مع���ه خيٌر اأب���داً.... اإّنه لي�س اأحٌد م���ن النا�س تفارق 

روُح���ه ج�َس���ده، حت���ى يعلم اإل���ى اأّي المنزلي���ن ي�سير، اإل���ى الجّنة اأم الن���ار، اأعدّو هو 

هلل اأم ول���ّي، ف���اإن كان ولّي���اً هلل فتحت له اأبواُب الجّنة و�س���رع له طرقها وراأى ما اأعّد 

اهلل ل���ه فيه���ا، فف���زع م���ن كّل �ُسغل وُو�سع عن���ه كّل ثقل، واإن كان ع���دّواً هلل فتحت له 

اأبواُب النار و�سّرعت له طُرقها، ونظر اإلى ما اأعّد اهلل له فيها، فا�ستقبل كّل مكروه 

وترك كّل �سرور. كّل هذا يكون عند الموت، وعنده يكون اليقين، قال اهلل عّز ا�سمه:
 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ 

 .
)3(

»
)2(

ڃ چ چ             چ }

ل النبّيP واألئّمة للمحتضر المؤمن
ّ
تمث

عن ر�صول اهلل P اأنه ق�ل: »انظروا من تحادثون؟ فاإّنه لي�س من اأحد ينزل به 

الموُت اإل مُثل له اأ�سحاُبه اإلى اهلل، اإن كانوا خياراً فخياراً، واإن كانوا �سراراً ف�سراراً، 

.
)4(

ولي�س اأحٌد يموت، اإل تمّثلُت له عند موته«

)1(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 6، ح 1، �س 176.
)2(   �صورة النحل، الآية 28.

)3(   الطو�صي، الأم�لي، �س 27.
)4(   الكليني، الك�في، ج 2،  �س 638، ح 3.
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وع���ن اأمير الموؤمنينQ ق�ل: »م���ن اأحّبني وجدني عند ممات���ه بحيث ُيحّب، 

.
)1(

ومن اأبغ�سني وجدني عند مماته بحيث َيكره«

ما يهّون سكرات الموت

ذك���ر في رواي�ت اأه���ل البيت R بع�س الأم���ور التي ُتخّفف م���ن وط�أة �صكرات 

الم���وت الت���ي تعتبر من اأ�ص���ّد م� يتلّق����ه الإن�ص�ن عن���د احت�ص�ره ون���زع روحه، ويمكن 

اإيراده� �صمن العن�وين الت�لية: 

 1. �سلة الّرحم:

عن اأبي عبد اهللQ اأّنه ق�ل:

»م���ن اأح���ّب اأن يخّفف اهلل  عّز وجّل  عنه �سكرات الم���وت، فليكن لقرابته و�سوًل 

وبوالدي���ه ب���اّراً، فاإذا كان كذلك ه���ّون اهلل عّز وجّل عليه �سك���رات الموت، ولم ُي�سْبه 

.
)2(

في حياته فقٌر اأبداً«

 2. بّر الوالدين:

َر �ص�ّبً� عند وف�ته فق�ل له: »قل: ل اإله اإل اهلل. ُروَي اأّن ر�صول اهلل P ح�صَ

ق�ل: ف�عتقل ل�ص�ُنه مرارًا.

فق�ل لمراأة عند راأ�صه: »هل لهذا اأّم«؟

ق�لت: نعم اأن� اأّمه.

ق�ل P: »اأف�ساخطة اأنت عليه«؟

ق�لت: نعم م� كّلمته منذ �صّتة حجج.

)1(   �صحيف���ة الإم����م الر�ص�Q، تحقيق: محمد مهدي نجف، بيروت - لبن����ن، دار الأ�صواء، 1986م، ط 2، ح 86، 
�س 203.

)2(   الطو�صّي،  الأم�لي، ج 1، �س 67، ح 9.
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ق�ل P له�: »ار�سي عنه«.

ق�لت: ر�صي اهلل عنه ي� ر�صول اهلل بر�ص�ك عنه.

فق�ل له ر�صول اهلل P: »قل: ل اإله اإل اهلل«، فق�له�.

فق�ل له النبي P: »ما ترى«؟

ق����ل: اأرى رج���اًل اأ�صوَد الوجه قبي���َح المنظر و�ِص���خ الثي�ِب منتن الّري���ح قد َوليني 

ال�ص�عة، واأخذ بكظمي.

فق����ل ل���ه النبي P: »قل: ي���ا من يقب���ُل الي�سي���َر ويعفو ع���ن الكثير اإقب���ل مّني 

الي�سيَر واعُف عّني الكثير اإّنك الغفوُر الّرحيم«. فق�له� ال�ص�ب.

فق�ل له النبّي: »انظْر ماذا ترى«؟

ق�ل: اأرى رجاًل اأبي�َس اللون ح�صن الوجه طّيَب الّريح ح�صَن الثي�ب قد وليني. واأرى 

الأ�صوَد قد توّلى عّني.

فق�ل له: »اأِعْد«، ف�أع�د. فق�ل له: »ما ترى«؟

.
)1(

ق�ل: ل�صت اأرى الأ�صوَد، واأرى الأبي�َس قد ولَيني. ثّم طفَي على تلك الح�ل

اإّن �صلة الّرحم وبّر الوالدين من اأخطر الواجب�ت التي ينبغي للموؤمن اأن يهتّم به�، 

ول���ذا ف����إّن اهلل تع�لى  قد ذكرهم� ف���ي كت�به المحكم و�صّدد النكي���ر على ت�ركهم�، بل 

ق���َرَن عب�دته ببّر الوالدين، وقطع من قطع �صل���ة الّرحم، واإن دّل ذلك على �صيء اإّنم� 

ي���دّل على الأثر الإيج�بّي الواقع من جّراء القي�م بهم����، وعلى الأثر ال�صلبّي من جراء 

تركهم����، ولكن م� نعي�صه اليوم من ان�صغ�لت في م�ّدّي�تن� وح�جي�تن� وكثرة متطلب�تن� 

ينحو بن� كّل ذلك لأن تكون اأنف�صن� م�صغولة فقط ب�أنف�صن�، بل رّبم� ين�صى اأحُدن� اأّن له 

قراب���ة واأّن لوالدي���ه عليه واجبً�، فيح�صب نف�َصه اأّنه مب���راأ الذّمة واأّن لديه حجة، ولكن 

)1(   الطو�صي، الأم�لي، ج 1، �س 62 - 63، ح 4.
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عل���ى من؟ اإّن ال�ص�عة اآتي���ة، ولق�ء اهلل قريب، و�صوف تجد كّل نف�س م� عملت من خير 

مح�صرًا وم� عملت من �صوء.

العديلة عند الموت

وه���ي تعني العدوَل من الح���ّق اإلى الب�طل في وقت الم���وت والحت�ص�ر، وذلك ب�أن 

يح�ص���ر ال�صيط�ن عن���د المحت�صر ويو�صو�س ل���ه حّتى يوقعه في ال�ص���ّك، ويخرجه من 

الإيم�ن اإلى ال�صرك والكفر، في لحظة حرجة يحت�ج فيه� الإن�ص�ن اإلى الثب�ت والتوفيق 

للرحيل اإلى ذاك الع�لم وهو مر�صّي عنه عند اهلل عّز وجّل.

ما هي األعمال التي تبعد العديلة؟

1. الحف����ظ على اأوق����ت ال�صلوات: في حديث لر�ص���ول اهلل P وقد ذكر اأّن 

ملك الموت ق�ل: »... اإّنه لي�س في �سرقها ول غربها اأهل بيت َمَدٍر ول َوَبٍر 

اإل واأن���ا اأت�سفحه���م ف���ي كّل يوم خم�س مّرات، ق���ال P: اإّنما يت�سّفحهم 

ف���ي مواقي���ت ال�سالة، ف���اإن كان مّم���ن يواظب عليها عن���د مواقيتها لّقنه 

�سه���ادة اأن ل اإل���ه اهلل، محّم���داً ر�س���ول اهلل P، ونّح���ى عنه َملَ���ُك الموت 

.
)1(

اإبلي�س«

2. ق���راءة �ص���ورة الموؤمن���ون: وذلك في كّل نه����ر جمعة، عن الإم����م اأبي عبد اهلل 

ال�ص�دقQ ق�ل: »من قراأ �سورة الموؤمنون ختم اهلل له بال�سعادة، واإذا كان 

ُيدم���ن قراءته���ا في كّل جمع���ة كان منزله في الفردو�س الأعل���ى مع النبّيين 

.
)2(

والمر�سلين«

)1(   الكليني، الك�في، ج 3، �س 136.
)2(   ال�صدوق، ثواب الأعم�ل، ت�صحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، قم - اإيران، من�صورات الر�ص�Q، �س 135.
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.
)1(

 3. ذكر اآية:{ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ }

.O 4. المواظبة على ت�صبيح الزهراء

5. التخّتم بخ�تم عقيق.

6. دع�ء العديلة )تجده في كت�ب مف�تيح الجن�ن(.

)1(   �صورة اآل عمران، الآية 8.
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املفاهيم الرئي�سة

كلمة الحت�ص�ر م�صتّقة من الح�صور، وهو اإّم� من جهة الف�عل - اأي اأّن الف�عل  -

يح�ص���ر -، اأو م���ن جهة المفعول به - فيكون الف�عل محت�صرًا هذا المفعول به 

- فيكون الحت�ص�ر.

المق�صود ب�لنزع هو اللحظ�ت التي يكون فيه� خروج الروح من الج�صد، ولهذه  -

الح�لة وقعه� ال�صعب على الإن�ص�ن. 

م� يهّون �صكرات الموت: -

�صلة الّرحم.  .1

بّر الوالدين.  .2

م� هي الأعم�ل التي تبعد العديلة؟  -

الحف�ظ على اأوق�ت ال�صلوات.  .1

قراءة �صورة الموؤمنون.  .2

ذكر اآية: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ}  .3

.O المواظبة على ت�صبيح الزهراء  .4

التخّتم بخ�تم عقيق.  .5

دع�ء العديلة.  .6

اأ�سـئلـة الـدر�س

  هن�ك احتم�لن للمق�صود من كلمة الحت�ص�ر، تكلم عنهم�.1  

  اذكر الأعم�ل التي تهّون �صكرات الموت.2  

  م� هو المق�صود ب�لعديلة، واذكر الأعم�ل التي تبعده� عن الإن�ص�ن.3  
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لــلــمــطــالــعــة

من اأقوال لقمان الحكيم

ق�ل لقم�ن لبنه: ي� بني، اأمر ل تدري متى يلق�ك، ا�صتعد له قبل اأن يفج�أك. والعجب 

اأن الإن�ص�ن لو ك�ن في اأعظم اللذات واأطيب مج�ل�س اللهو: ف�نتظر اأن يدخل عليه جندي 

في�صرب���ه خم�س خ�صب�ت، لتكّدرت عليه لّذته وف�صد عليه عي�صه. وهو في كل نف�س ب�صدد 

اأن يدخ���ل علي���ه ملك الموت ب�صك���رات النزع، وهو عنه غ�فل. فم� له���ذا �صبب اإل الجهل 

والغرور. واعلم اأن �صدة الألم في �صكرات الموت ل يعرفه� ب�لحقيقة اإل من ذاقه�، ومن 

ل���م يذقه� ف�إنم� يعرفه����، اإم� ب�لقي��س اإلى الآلم التي اأدركه����، واإم� ب�ل�صتدلل ب�أحوال 

الن�����س ف���ي النزع على �صدة م� هم فيه. ف�أم� القي��س ال���ذي ي�صهد له فهو اأن كل ع�صو ل 

روح في���ه فال يح�س ب�لألم. ف�إذا ك�ن فيه الروح ف�لمدرك لالألم هو الروح. فمهم� اأ�ص�ب 

الع�ص���و جرح اأو حريق �صرى الأثر اإلى الروح، فبقدر م� ي�صري اإلى الروح يت�ألم. والموؤلم 

يتف���رق على اللحم، والدم، و�ص�ئر الأجزاء، فال ي�صيب ال���روح اإل بع�س الألم. ف�إن ك�ن 

في الآلم م� يب��صر نف�س الروح ول يالقى غيره، فم� اأعظم ذلك الألم وم� اأ�صده! والنزع 

عب�رة عن موؤلم نزل بنف�س الروح، ف��صتغرق جميع اأجزائه، حتى لم يبق جزء من اأجزاء 

.
)1(

الروح المنت�صر في اأعم�ق البدن اإل وقد حل به الألم 

)1(   الفي�س الك��ص�ني، المحجة البي�ص�ء، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي، 1417ه�، ط4، ج8، �س252.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 يبنّي معنى الربزخ لغًة وا�صطالًح�.1. 

 يذكر بع�س الآي�ت الدالة على حي�ة الربزخ.2. 

 يذكر بع�س الرواي�ت الدالة على الربزخ.3. 

الدرس التاسع والعشرون

 عاَلُم ما َبعَد الموِت(1) 
عالم البرزخ
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 واصطالًحا
ً

معنى البرزخ لغة

.
)1(

لغة: »البرزخ الحائل بين ال�سيئين، كاأّن بينهما برازاً اأي مت�سًعا...«

اأم���ا ا�سطالًح���ا: فهو الن�ص�أة الأخرى التي ينتقل اإليه� الإن�ص�ن بعد الموت، ويبقى 

فيه���� اإلى قي�م ال�ص�عة وبعث م���ن في القبور، فتكون مرحلة و�صط���ى بين ع�لم الدني� 

وع�ل���م الآخرة، ف�لم���وت حينئٍذ لي�س اإل ج�ص���ر انتق�ل من الحي�ة الدني���� اإلى الحي�ة 

الأخرى التي تبداأ بع�لم البرزخ والقبر. 

ين�ل الإن�ص�ن في ذاك الع�لم اأنواع النعيم واأنواع العذاب، كل امرٍئ ح�صب اأعم�له، 

وب�لت�لي ف�إن ع�لم البرزخ يوؤكد عدم فن�ء الإن�ص�ن ب�لموت، اإّنم� بق�َءه. 

ويوّك���د ذل���ك م� ورد عن الإم�م ال�ص����دقQ، اأّنه ق�ل: » خلقن���ا للبقاء، وكيف 

.
)2(

تفنى جّنة ل تبيد، ونار ل تخمد؟، ولكن قل: اإّنما نتحّرك من دار اإلى دار«

ة
ّ
البرزخ في الكتاب والسن

ل نعل���م ع���ن حقيق���ة الب���رزخ �صيئ���ً� وا�صح���ً� وك�م���اًل، �صوى م���� ج�ء ف���ي القراآن 

والأح�دي���ث م���ن اإ�ص�رات وذكر لبع�س اأج���وال جّنة البرزخ ون����ره، ولنذكر ط�ئفة من 

الآي�ت والأح�ديث بغية التعّرف على مالمح تلك الن�ص�أة.

)1(   ابن زكري�، مق�يي�س اللغة، ج1، �س333.
)2(   ال�صدوق، علل ال�صرائع، ب�ب 9، عّلة خلق الخلق، �س11.
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1. الآيات القراآنّية:

اإّن المحت�ص���ر اإذا وق���ف على �صوء م�صيره يتمّنى ع���وده اإلى الدني� ليتدارك م�  اأ. 

ف�ت من���ه، يقول �صبح�ن���ه: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ 

. ولك���ن يخي���ب �صعيه، وُيردُّ طلب���ه، ويق�ل له: {ۇۆ 
)1(

ڭ ڭ ڭ ڭۇ}
. والآي���ة تحك���ي عن وجود 

)2(
ۆ ۈ           ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې}

حي�ة برَزخية مخفية للم�صركين.

ب. وي�ص���ف حي�ة المجرمي���ن، ول�صيم� اآل فرع���ون، بقوله: {ں ں ڻ 

ف�لآي���ة   .
)3(

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ}
تحكي عن اأّن اآل فرعون يعر�صون على الن�ر �صب�حً� وم�ص�ًء، قبل القي�مة. واأّم� 

بعده� فيقحمون في الن�ر.

وي�ص���ف �صبح�نه حي�ة ال�صهداء في تل���ك الن�ص�أة، بقوله: {ٱ ٻ ٻ ٻ  ج. 

خرى حي�ة 
ُ
. وي�ص���ف في اآية اأ

)4(
ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}

{ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    بقول���ه:  ال�صه���داء 

.
)5(

ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ}

2. الّروايات:

وفيم���� يلي نم�ذج من الرواي����ت التي تثبت حي�ة البرزخ، ن�صعه���� �صمن العن�وين 

الت�لية:

اأرواح الموؤمني���ن تتنّع���م في القبر: ورد في تف�صير علي بن اإبراهيم عن الإم�م  اأ. 

)1(  �صورة الموؤمنون، الآيت�ن 99 و 100.
)2(  �صورة الموؤمنون، الآية 100.

)3(  �صورة غ�فر، الآية 46.
)4(  �صورة البقرة، الآية 154.

)5(  �صورة اآل عمران، الآية 170.
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 ق�ل: 
)1(

 ال�ص����دقQ اأّنه ق�ل في قوله تع�ل���ى {ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ}

»ذلك في جّنات الدنيا قبل القيامة، والدليل على ذلك قوله {ىئ  ىئ}، 

فالبك���رة والع�سّي���ة ل تكونان في الآخرة في جن���ات الخلد، واإنما يكون الغداة 

والع�س���ي ف���ي جن���ات الدنيا، التي تنتق���ل اإليه���ا اأرواح الموؤمني���ن وتطلع فيها 

.
)2(

ال�سم�س«

اأرواح الكافري���ن تتع���ّذب ف���ي القب���ر: ورد في تف�صير القّم���ي اأّن رجاًل ق�ل لأبي  ب. 

عبداهللQ: »ما تقول في ق���ول اهلل عّزوجّل : {ں ں ڻ ڻ 

 فق���ال اأبو عب���داهللQ: ما تقول النا����س فيها؟فقال: اإّنها دار 
)3(

ڻڻ}
الخلد وهم ل يعذبون فيما بين ذلك، فقالQ: فهم من ال�سعداء، فقيل 

ل���ه: جعل���ت ف���داك، فكيف هذا؟ فقال: اإنم���ا هذا في نار  الدني���ا، فاأّما في نار 

.
)5(

»
)4(

الخلد فهو قوله: {ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ}

اأرواح الموؤمنين تنتقل اإلى وادي ال�سالم: عن حّبة العرنّي عن اأمير الموؤمنين ج. 

Q ف���ي حديث ق�ل: »م���ا من موؤمن يم���وت في بقعة من بق���اع الأر�س اإل 

.
)6(

قيل لروحه: الحقي بوادي ال�سالم، واإّنها لبقعة من جّنة عدن«

 Qاأرواح الكافري���ن تنتق���ل اإل���ى وادي بره���وت: عن اأب���ي عبداهلل ال�ص�دق د. 

، و�سر الن�سارى ن�سارى 
)7(

ق�ل: »قال ر�سول اهلل P: �سّر اليهود يهود بي�سان

، وخير ماء على وجه الأر�س ماء زمزم، و�سّر ماء على وجه الأر�س 
)8(

نجران

)1( �صورة مريم، الآية 62.
)2(   القمي، تف�صير القمي، تحقيق: طيب المو�صوي الجزائري، من�صورات مكتبة الهدى، ج1، �س53.

)3(   �صورة غ�فر، الآية 46.

)4(   �صورة غ�فر، الآية 46.
)5(   القمي، تف�صير القمي،  ج2، �س229.

)6(   الكليني، الك�في،  ج3، كت�ب الجن�ئز، �س243، ح1.
)7(   بي�ص�ن: قرية بمرو ومو�صع ب�ل�ص�م وقرية ب�ليم�مة.

)8(   نجران: مو�صع ب�لبحرين.
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)2(

 الكفار و�سداهم«
)1(

ماء برهوت، وهو واد بح�سر موت يرد عليه هام

هذا وهن�ك الكثير من الرواي�ت التي تحكي حي�ة البرزخ، اإل اأن المق�م هن� ل ي�صع 

لذكره� جميًع�.

سؤال القبر

تبت���داأ الحي����ة البرَزخية بقب�س ال���روح من البدن، وعندم� يودع ب���دن الإن�ص�ن في 

خرى، 
ُ
مور عق�ئدية اأ

ُ
القب���ر، ي�أتي اإليه مالئكة الرّب في�ص�ألونه ع���ن التوحيد والنبّوة واأ

ومن الوا�صح اأّن اإج�بة الموؤمن �صتختلف عن اإج�بة الك�فر وب�لت�لي يكون ع�لم البرزخ 

مظهرًا من مظ�هر الرحمة للموؤمن، اأو م�صدرًا من م�ص�در النقمة والعذاب للك�فر.

اإّن ال�ص���وؤال ف���ي القبر وم� ي�صتتبع من الرحمة اأو العذاب م���ن الأمور الم�صّلمة عند 

ولى المراحل للحي�ة البرزخية التي تدوم 
ُ
اأئمة اأهل البيت، وفي الحقيقة اإّن القبر ُيعّد اأ

اإلى اأْن تقوم ال�ص�عة.

ورد عن اأمير الموؤمنين اأنه ق�ل: »حتى اإذا ان�سرف الم�سّيع ورجع المتفّجع، اأقعد 

.
)3(

في حفرته نجيًّا لبهتة ال�سوؤال وعثرة المتحان«

وعن النبي P في قوله تع�لى: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

.
)5(

 ق�ل: »في القبر اإذا �سئل الموتى«
)4(

ڄ ڃ ڃڃ}

)1(   المق�صود به� اأرواحهم.
)2(   الكليني، الك�في، ج3، كت�ب الجن�ئز، ب�ب اآخر في اأرواح الكف�ر، ح4، �س248.

)3(   المجل�صي، بح�ر الأنوار،  ج 6، �س 228، ح 29.
)4( �صورة اإبراهيم، الآية 27.

)5(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 6، �س 228.
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أقوال العلماء في المساءلة في القبر

ق����ل ال�صيُخ ال�ص���دوق: اعتق�ُدن� في الم�ص�ءلِة في الَقب���ِر، اأنَّه حقٌّ ل بدَّ منه�، فمن 

 في الآخرة، وَمن لم ُيِجْب 
ِ
 وَريح�ٍن في َقبرِه، وِبَجّنِة النعيم

ٍ
اأج����َب ب�ل�صواب ف�َز بَروح

 .
)1(

ِليُة َجحيم في الآخرِة  في قبره، وَت�صْ
ٍ
واِب َفلُه ُنُزٌل من حميم ِب�ل�صَّ

وق����ل ال�صي���ُخ المفيد في كت�به »ت�سحي���ُح العتقاد«: ج�َءت الآث����ُر ال�صحيحة عن 

النب���ّي P اأّن المالئكة تنزل على المقُبورين فت�ص�أُلهم عن اأْدي�نهم، واألف�ُظ الأخب�ِر 

بذل���ك متق�رب���ة فِمنه� اأّن َملَكي���ِن هلل تع�لى ُيق�ُل لهم� ن�كر ونكي���ر ينزلن على المّيِت 

عيم،  ِه وديِنِه واإم�ِمِه، ف�إْن اأج�َب ب�لح���ق �َصلَّموُه اإلى مالئكِة النَّ َفَي�ص�ألِن���ِه ع���ن ّرِبِه ونبيِّ

.
)2(

واإن ارتجَّ عليه �َصلَّموُه اإلى مالئكِة الَعذاب

وق�ل المحّقق ن�صيُر الدي���ن الطو�صي في كت�به: »تجريد العتقاد« اأي�صً�: وعذاُب 

 .
)3(

مِع ِبوقوِعِه القبر واقٌع لإمك�ِنِه، وتواُتِر ال�صَّ

وم���ن راَجَع كتب العق�ئد لدى �ص�ئر المذاهب الإ�صالمية اّت�صح له اأّن هذه العقيدة 

ه���ي مو�صع اتف�ٍق بين جميع الم�صلمين، ولم ُين�َصب اإنك�ر عذاِب القبر اإّل اإلى �صخ�س 

.
)4(

واِحٍد هو »�سرار بن عمرو«

)1(  ال�ص���دوق، العتق����دات ف���ي دين الإم�مية، تحقي���ق: ع�ص�م عبد ال�صي���د، بيروت- لبن����ن، دار المفيد، 1414هـ-
1993م، الب�ب 17، �س 58.

)2(  المفيد، ت�صحيح اعتق�دات الإم�مية، �س 99.
)3(  الحلي، ك�صف المراد، المق�صد 6، الم�ص�ألة 14.

)4(  راج���ع كت����ب »ال�صنة« لأحمد ب���ن حنبل؛ و»الإب�نة« لأبي الح�ص���ن اَل�صعري؛ و�صرح الأ�ص���ول الخم�صة للق��صي عبد 
الجب�ر المعتزلي.
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املفاهيم الرئي�سة

الن�ص�أة الأخرى هي التي ينتقل اإليه� الإن�ص�ن بعد الموت، ويبقى فيه� اإلى قي�م  -

ال�ص�ع���ة وبعث من في القب���ور، فتكون مرحلة و�صطى بين ع�ل���م الدني� وع�لم 

الآخرة. 

البرزخ في الآي�ت القراآنّية: -

 1. اإّن المحت�ص���ر اإذا وق���ف على �صوء م�صيره يتمّن���ى عوده اإلى الدني� ليتدارك م� 

ف�ت منه.

 2. وي�ص���ف حي�ة المجرمي���ن، ل�صيم� اآل فرع���ون، بقوله: {ں ں ڻ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ}.
 3. وي�ص���ف �صبح�نه حي�ة ال�صه���داء في تلك الن�ص�أة، بقوله: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}.
هن����ك رواي�ت عدي���دة تدل على حي�ة الب���رزخ ك�لتي تحكي ع���ن: ال�صوؤال في  -

القبر واأّن اأرواح الموؤمنين تتنّعم في القبر، واأرواح الك�فرين تتعّذب في القبر، 

واأّن اأرواح الموؤمنين تنتقل اإلى وادي ال�صالم واأرواح الك�فرين تنتقل اإلى وادي 

برهوت...

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� معنى البرزخ ا�صطالًح�؟1  

  اذكر اآيتين ت�صيران  اإلى ع�لم البرزخ.2  

  م� هي عقيدة ال�صيعة في الم�ص�ءلة في القبر؟.3  
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لــلــمــطــالــعــة

العّلة التي من اأجلها يكون عذاب القبر

 ع���ن الإم����م اأبي عب���د اهلل ال�ص����دق جعفر ب���ن محّمد L ق����ل: »اأت���ى ر�سول 

اهلل P فقي���ل: اإّن �سع���د ب���ن مع���اذ ق���د مات، فقام ر�س���ول اهلل P، وق���ام اأ�سحابه، 

فحم���ل، فاأم���ر فغ�س���ل على ع�س���ادة الباب، فلم���ا اأن حنط وكفن وحم���ل على �سريره 

تبعه ر�سول اهلل، ثّم كان ياأخذ يمنة ال�سرير مرة وي�سرة ال�سرير مرة حتى انتهى به 

اإل���ى القب���ر، فنزل به ر�سول اهلل P حّتى لحده، و�س���وى عليه اللبن، وجعل يقول: 

ناولن���ي حج���راً، ناولني تراباً رطباً ي�سد به م���ا بين اللبن، فلما اأن فرغ وحثا التراب 

علي���ه و�س���ّوى قب���ره، قال ر�سول اهلل P: اإن���ي لأعلم اأنه �سيبلى وي�س���ل اإليه البلى، 

ولك���ن اهلل تعال���ى يح���ب عبداً اإذا عم���ل عماًل فاأحكم���ه، فلما اأن �س���وى التربة عليه، 

قال���ت اأم �سع���د من جانب: هنيئاً لك الجّنة، فقال ر�سول اهلل P: يا اأم �سعد مه، ل 

تجزم���ي عل���ى ربك، فاإن �سعداً قد اأ�سابته �سمة، قال: ورجع ر�سول اهلل P، ورجع 

النا�س، فقالوا: يا ر�سول اهلل لقد راأيناك �سنعت على �سعد ما لم ت�سنعه على اأحد، 

اإّنك تبعت جنازته بال رداء، ول حذاء، فقال P: اإّن المالئكة كانت بال حذاء، ول 

رداء، فتاأ�سيت بهم، قالوا: وكنت تاأخذ يمنة ال�سرير مرة وي�سرة ال�سرير مرة، قال: 

كان���ت ي���دي في يد جبرئي���ل، اآخذ حيث ما اأخذ، فقالوا: اأم���رت بغ�سله و�سليت على 

جنازته ولحدته، ثّم قلت: اإّن �سعداً قد اأ�سابته �سمة، قال: فقال P: نعم اإنه كان 

.
)1(

في خلقه مع اأهله �سوء«

)1(   ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج1، �س406، ح4.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي كيف اأّن املع�د �صرورة من ال�صروري�ت.1. 
  يرّد على بع�س ال�صبه�ت املطروحة حول املع�د.2. 
  يبنّي الفرق بني املع�د والتن��صخ.3. 

 عالم ما بعد الموت )2(
المعاد

الدرس الثالثون
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مقدمة

م�وّي���ة على ل���زوم الإيم����ن ب�لآخرة ووج���وب العتق�د  َتّتِف���ُق جمي���ُع ال�َصرائ���ع ال�صَّ

ب�لقي�مة، فقد تحّدث الأنبي�ء جميعً� - اإلى ج�نب التوحيد - عن الَمع�د، وع�لم م� بعد 

ي�صً�. وَجَعُلوا الإيم�ن ب�ليوم الآخر في طليعة م� َدَعوا اإليه. وعلى هذا الأ�ص��س 
َ
الموت اأ

يكوُن العتق�د ب�لقي�مة من اأرك�ِن الإيم�ن في الإ�صالم.

اإّن م�ص�أل���َة المع�د واإن ُطرَحت في كت�ب العهدين )الت���وراة والإنجيل معً�( اإّل اأّنه� 

ُطرحت في الَعهد الجديِد ب�صكٍل اأو�صح، ولكّن القراآَن الكريَم اهتّم بهذه الم�ص�ألة اأكثر 

ُه اخت�س ق�صٌم عظيٌم من الآي�ت القراآنّية  م���ن جميع الكتب ال�صم�وية الأخرى، حتى اأنَّ

بهذا المو�صوع.

 القي�مة، يوم 
ِ
طل���ق على المع�د في الق���راآن الكريم اأ�صم����ٌء كثيرة مثل: ي���وم

ُ
وق���د اأ

الِح�ص�ب، اليوم الآخر، يوم البعث وغير ذلك. وعّلة كّل هذا الهتم�م والِعن�ية بم�ص�ألة 

القي�مة هي اأن الإيم�ن والتدّين من دون العتق�د بيوم القي�مة غير مثمر.

ضرورة المعاد

لقد اأق�م الحكم�ء والمتكّلمون الُم�صلمون اأدّلة عديدة ومتنوعة على �صرورة المع�د، 

وحي����ة م� بعد الموت، وفي الحقيقة ك�ن الق���راآن الكريم هو م�صدر الإْله�م في جميع 

هذه الأدّلة. من هن� ف�إنن� نذكر بع�َس الدلئل القراآنّية على هذه الم�ص�ألة:
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ٌه عن اأي ب�ط���ٍل ولغٍو. وَخلق  ، منزَّ  1. اإّن اهلل تع�ل���ى ح���قٌّ مطلٌق، وفعُلُه كذل���ك حقٌّ

الإن�ص����ن من دوِن وجوِد حي�ٍة خ�لدٍة �صيكون لغ���وًا وعبثً� كم� ق�ل: {ے 

.
)1(

ے ۓ ۓ ڭ        ڭ ڭ ڭ}
 2. اإّن الع���دَل اِلَله���يَّ يوجُب اأن ل يع�َمل المح�صن���ون والم�صيئون في مق�م الجزاِء 

على �صكٍل واحٍد.

ومن ج�ِنٍب اآخر اإّنه ل يمكن تحّقُق العدالِة الك�ملِة ب�لن�صبة اإلى الثَّواِب والِعق�ب 

ف���ي الحي�ة الدنيوية، لأّن م�صيَر كال الفريقين في هذا الع�لم متداِخَلين وغير 

ق�بَلي���ن للتفِكي���ك والَف�صل. ومن جه���ة ث�لثة ف����إّن ِلبع�س الأعم����ل ال�ص�ِلحة، 

ّحى بنِف�ِصه في  والط�لحة جزاًء ل ي�صع له نط�ُق هذا الع�لم. َفَمَثاًل هن�ك من �صَ

ب الأر�س بدم�ء الموؤمنين. �َصِبيل الحق، وهن�ك من خ�صّ

ق في���ه العدُل الإَلهّي الك�م���ُل في �صوِء   اآخر يتحقَّ
ٍ
وله���ذا ل ُب���دَّ ِمن وجود ع�ل���م

الإمك�ن����ت غي���ر المتن�هي���ة. كم���� ق����ل تع�ل���ى: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      

.
)2(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ              }
ويق���وُل تع�لى اأي�ص���ً�: {ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں      ں ڻ ڻ ڻ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
.
)3(

ۓ ۓ  ڭ ڭ      ڭ}
 في هذا الع�لَم من َذّرٍة حقيرٍة ثم ترّقى في مدارج الكم�ل 

َ
 3. اإن خل���َق الب�َص���ر َبَداأ

َف  وح في ج�صمه. َوقْد َو�صَ الج�صمي �صيئً� ف�َصيئً�، حتى َبلَغ مرحلًة ُنِفَخت فيه� الرُّ

الق���راآُن الكريُم، خ�لَق الك���ون بكونه »اأح�سَن الخالقي���ن« نظرًا اإلى تكميل خلِق 

هذا الموجوِد المتمّيز.

)1(  �صورة الموؤمنون، الآية 115.
)2(  �صورة �س، الآية 28.

)3(  �صورة يون�س، الآية 4.
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 اآخر، ُيعَتَبر كم����ًل للمرحلة 
ٍ
ث���م اإّنه ينَتق���ل ب�لَمْوت من َمْنزل���ه الدنيوّي اإلى ع�ل���م

المتقّدم���ة وقد اأ�ص�ر القراآن الكريم اإلى ه���ذا المعنى اإذ ق�ل تع�لى: {ۓ ڭ ڭ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 
.
)1(

ې}

جواب الشبهات المثارة حول المعاد

لقد َطَرَح ُمنكرو القي�مة والمع�د في ع�صر نزول القراآن، �ُصُبه�ٍت رّد عليه� القراآن، 

�صمن تو�صيحه لأدّلة وجود المع�د. وفيم� يلي بع�ُس هذه الموارد:

 1. ت�رًة يوؤّكُد القراآُن الكريم على قدرة اهلِل المطلقة فيقول تع�لى: {ې ى ىائ 

.
)2(

ائ ەئ ەئ       وئ وئ  }
 2. وت�رًة ُيذّكر ب�أّن الذي يقدُر على َخلق الإن�ص�ن ابتداًء ق�دٌر على اإع�دته، ولملمة 

رف�ت���ه، واإرج�ع الروح اإليه ث�نّية. فهو َمَثاًل ينتق���ُد قوَل المنكرين للمع�د ق�ئاًل: 

 

.
)3(

{ٺ ٺ ٺٿ}؟ ثم يقول: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  }

ُه اإْحي�َء الإن�ص�ن بعَد َمْوت���ه ب�إع�دِة الَحي�ة اإلى الأر�س   3. وف���ي َبع�ِس الم���وارد ُي�َصبِّ

بيع بعد رقدٍة �صت�ئّية من جديٍد وول���وج الحي�ة في الطبيعة وعلى  ل الرَّ ف���ي َف�صْ

وح اإلى الموتى، ق�ل تع�لى: {ې ى ى  هذا يقي�ُس المع�َد وعودَة الرُّ

ٻ   ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ         ڀ  پ  پ    پ    پ  ٻ   ٻ  ٻ 

.
)4(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   }

)1(  �صورة الموؤمنون، الآي�ت 14 - 16.
)2(  �صورة هود، الآية 4.

)3(  �صورة الإ�صراء، الآية 51.
)4(  �صورة الحج، الآي�ت 5 - 7.
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بهة التي تقول »من ُيحيي الِعظام« وقد اأ�صبحت رميمً�،   4. في الإج�بة على هذه ال�صُّ

َوَكيف َيجمُعه� وقد �ص�َعت في الأر�س ويخلق منه� َج�َصدًا ك�لج�صد الأول؟ يقوُل 

. وفي مو�صع اآَخر ُيخبُر َعن ذلك العلم 
)1(

�صبح�نه: {...ې ې ې   ى}

.
)2(

الوا�صع ق�ئاًل: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ         ڄ}

 5. رّبم���� يت�ص���ّور اأّن الإن�ص�ن يت�ألف م���ن اأجزاء ج�صم�نّية، واأع�ص����ء م�ّدية تنحل 

بموته وت�صتحيل اإلى تراب. فكيف يكون الإن�ص�ن يوم القي�مة هو عينه في الحي�ة 

خرى م� هي ال�صلة بين الب���دن الدنيوي والأخروي كي يحكم 
ُ
الدني����، وبعب�رة اأ

بوحدتهم�؟ والقراآن ينقل تلك ال�صبهة عن ل�ص�ن الك�فرين ويقول: {ەئ ەئ 

. ُثّم يعود ويجيب عليه� بقوله: {ی ی  ی 
)3(

وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ}
.
)4(

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب}

ويكمن ح��ص���ل الجواب في الوقوف على معنى »التوّف���ي« الم�أخوذ في الآية. الذي 

هو »الأخذ«، وهو يعرب اأّن لالإن�ص�ن وراء البدن الذي يبلى حين موته �صيئً� اآخر ي�أخذه 

ملك الموت وهي الروح، فحينه� تت�صح اإج�بة القراآن عن ال�صبهة.

وه���ي اأّن مالك وحدة البدنين والحكم ب�أّن البدن الأخروي هو عين البدن الدنيوي 

- م�ص�ف���ً� اإلى وحدة الأجزاء - هي الروح الم�أخوذة من ِقَبل ملك الموت، ف�إذا ولجت 

نف�س الأجزاء يكون المع�د عين المبتداأ. في�صتف�د من هذه الآية ونظ�ئره� اأّن الإن�ص�ن 

المح�صور يوم البعث هو عينه الموجود في ن�ص�أة الدني�، ق�ل �صبح�نه: {ڻ ڻ ڻ 

.
)5(

ۀ ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ  }

)1(  �صورة ي�س، الآية 81.
)2(   �صورة ق، الآية 4.

)3(  �صورة ال�صجدة، الآية 10.

)4(   �صورة ال�صجدة  الآية 11.
)5(  �صورة ي�س، الآية 79.
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معاد اإلنسان هو جسمانّي وروحانّي

�صّرحت الآي����ت القراآنّية والأح�ديث ب�أّن مع�د الإن�ص�ن: ج�صم�ني وروح�ني، ويراد 

م���ن الأّول هو ح�ص���ر الإن�ص�ن ببدنه في الن�ص����أة الأخرى، واأّن النف����س الإن�ص�نّية تتعّلق 

مور ل غنى ف���ي تحّققه� عن البدن 
ُ
بذل���ك الب���دن في تلك الن�ص����أة فيث�ب اأو يع�ق���ب ب�أ

والقوى الح�صية.

وي���راد من الث�ني اأّن لالإن�ص����ن وراء الثواب والعق�ب الح�صّيين ل���ّذات واآلآم روحّية 

�صير اإلى ه���ذا النوع من الجزاء في قوله 
ُ
ين�له���� الإن�ص����ن دون ح�جة اإلى البدن، وقد اأ

�صبح�ن���ه:  وق����ل   ،
)1(

{ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې  ې}  �صبح�ن���ه: 

. فر�صوان���ه �صبح�ن���ه من 
)2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ ڀ ڀ ڀ  }

اأكبر اللذائذ لل�ص�لحين، كم� اأّن الح�صرة من اأكبر الآلم للمجرمين.

تفسير المعاد بالتناسخ ورّده

وح بعد مف�َرَقته� للَج�َصد تعوُد مرة  ّن حقيقَة الَمع�د هي اأّن الرُّ
َ
لَقد اّت�صَح ّمم� �صبق اأ

خ���رى � وب�إذن اهلل وم�صيئته � اإلى نف�ِس البدِن الذي ع��صت به ليلقى الإن�ص�ن جزاَء م� 
ُ
اأ

َعِمَلُه في الدني�، في الع�لم الآخر، اإْن خيرًا فخيٌر، واإْن �صرًا ف�صّر.

َت من ُينكر »المع���اد« الذي َدَعت ال�صرائُع ال�صم�وي���ُة اإلى الإيم�ن بِه، واإن  ولك���ن ثمَّ

اأق���ّروا بم�ص�ألِة الث���واِب والعق�ِب، الذي يلحق اأعم����ل الَب�َصر، اإّل اأّنه���م ف�صروه بطريِق 

خ���رى اإلى الع�ل���م الدنيوي عن طريق 
ُ
وح تعوُد مّرًة اأ »التنا�س���خ«. اإّنه���م اّدَع���وا اأّن ال���رُّ

�صد والنمّو، ويطوي دورات الطفولة، وال�صب�ب،  تعّلِقه���� ب�لجنين، وعْبر طّي مراحِل الرُّ

وال�صيخوخ���ة، غ�ية م� ف���ي الأمر، يحظى اأ�صح����ب الأعم�ل ال�ص�لح���ة بحي�ة لذيذٍة 

جميلٍة، بينم� يع�ني اأ�صح�ب الأعم�ل الف��صدة من حي�ٍة ُمّرٍة وق��صيٍة. فهي اإذن ولدٌة 

)1(   �صورة التوبة، الآية 72.
)2(  �صورة مريم، الآية 39.
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جدي���دٌة، تتبُعه���� حي�ٌة �صعي���دٌة اأو تعي�صٌة. ولق���د ك�َن لعقيدة التن��صخ ه���ذه على طول 

�صول الدي�نة الهندو�صية.
ُ
الت�ريخ الب�صرّي اأن�ص�ر وموؤّيدون، وُتَعدُّ اإحدى اأ

ويج���ب اأن َننتب���ه اإلى هذه النقطة، وه���ي اأّن النفو����سَ والأرواح الب�صرية اإذا �َصلكْت 

طري���َق التن��ص���خ ب�صورة دائميٍة لم يب���ق مج�ٌل للمع�د والقي�مة، والح����ل اأّن العتق�د 

ب�لمع�د اأمٌر �صروريٌّ وبديهيٌّ في �صوِء اأدّلته وبراهينه العقلية والنقلية. وفي الحقيقة 

ل بّد اأن ُيق�ل: اإّن الق�ئلين ب�لتن��صخ حيث اإّنهم لم يتمّكنوا ِمن ت�صّور »المعاد« ب�صورته 

حلُّوا »التنا�سَخ« محلَّه، واعتقدوا به، َبَدَل العتق�د ب�لمع�د.
َ
ال�صحيحة اأ

اإّن التن��ص���َخ في المنطق الإ�صالمّي ي�صتلزم الكفَر، ولقد ُبِحَث في كتبن� العتق�دية 

ٍل، ونحن ن�صير هن�  ثِبَت بطالنه، وعدم ان�صج�مه مع العق�ئد الإ�صالمّية ب�صكٍل مف�صَّ
ُ
واأ

اإلى ذلك ب�خت�ص�ر:

1. اإّن الّنف�س والّروَح الب�صرية تكون قد بلغت عند الموت مرتبة من الكم�ل.

 ُل���ُزوم التن��صِق 
ِ
وعل���ى ه���ذا الأ�ص��س ف����إّن تعلُّق ال���روح المج���ّدد ب�لجنين بحك���م

ل الّنْف�ِس من مرحلة الكم�ل اإلى   بين »الّنْف�ِس« و»الَبَدن« ي�صتلزُم تنزُّ
ِ
والن�صج�م

ّنة الح�كمة على ع�لم  ة اإلى الُقّوِة، وهو يتن�فى مع ال�صُّ مرحلة النق����س، والفعليَّ

ير التك�ملّي للموجوداِت من القّوة اإلى الفعل(. الَخلِق )المتمّثلة في ال�صَّ

2. اإذا َقبلن���� ب�أن النف����س تتعّلق بعد النف�ص�ل من الَبَدن، ببدٍن حيٍّ اآخر، ف�إنَّ هذا 

ي�صتلزُم تعّلق نف�صين ببدٍن واحد، ونتيجته هي الزدواجّية في ال�صخ�صّية، ومثُل 

هذا المطلِب يتن�فى مع اِلدراك الوجداني لاِلن�ص�ن عن نف�صه التي ل تمتلك اإّل 

.
)1(

�صخ�صّيًة واحدًة ل �صخ�صّيتين

3. العتق����د ب�لتن��ُصخ مع اأّن���ه يتن�فى مع ال�ُصّنة الح�كمة عل���ى نظ�م الخلق يعتبر 

َتهم ورف�ههم الِفعِلّيين  بنف�ص���ه ذريعة للظ�لمين والنفعّيين الذين ي���رون اأنَّ عزَّ

)1(  الحلي، ك�صف المراد، المق�صد الث�ني، الف�صل الرابع الم�ص�ألة الث�منة.
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نتيجٌة لطه�رة اأعم�لهم في حي�تهم المتقدمة، ويروَن اأن �صق�ء الأ�صقي�ء كذلك 

َلمة اأعم�َلهم  ر هوؤلء الظَّ نتيجٌة ِل�صوِء اأعم�لهم في المرحلة ال�ص�بقة، وبهذا يبرِّ

لم والجور في المجتمع�ت التي تخ�صع ل�صلط�ِنِهم. القبيحة، ووجود الظُّ

الفرق بين المسخ والتناسخ 

في خت�م البحث حول التن��صخ من ال�صرورّي اأن نجيَب على �صوؤالين:

ح الق���راآُن الكريم بوقوع ح����لت من الَم�ص���خ في الأمم  ���رَّ ال�س���وؤال الأّول: لق���د �صَ

ال�ص�بق���ة، حيث تحّول البع�ُس اإلى ِقردٍة، والبع�س الآخر اإلى خن�زير كم� يقول تع�لى: 

. فكيَف تحّقق الم�صُخ اإذا ك�ن التن��صخ ب�طاًل؟
)1(

{ڍ ڌ ڌ ڎ}

الجواب: اإّن »الم�سخ« يختلف عن »التنا�سخ« ال�صطالحّي، لأّن في التن��صخ تتعلَّق 

الروُح بعد انف�ص�له� من َبَدِنه� بجنيٍن اأو ببدن اآخر. ولكن في الم�صخ ل تنف�صُل الروُح 

ع���ن الَبدن ب���ل يتغير �صكُل الب���َدن و�صورُته، ليرى الع��صي والمج���رم نف�َصه في �صورة 

الِقرد والخنزير، فيت�أّلم من ذلك.

خ���رى: اإّن نف����سَ الإن�ص����ن ل تتنّزل م���ن المق����م الإن�ص�ني اإل���ى المق�م 
ُ
وبعب����رة اأ

ولئك الذي���ن ُم�ِصخوا من الب�ص���ر يُدِركون 
ُ
الحيوان���ي، لأّن���ه اإذا ك�ن كذل���ك لم���� ك�ن اأ

الع���ذاب، ولم� َلَم�ص���وا عق�ب َعَملهم، في حين يعتبر الق���راآُن الكريُم »الم�سَخ« »نكاًل« 

.
)2(

وعقوبة للع�ص�ة

خرى 
ُ
يق���ول التفت�زاني: اإّن النفو�س بعد مف�رقته� لالأبدان تتعّلُق في الدني� ب�أبدان اأ

. ويقول العالمة 
)3(

���َوُر الأبدان كم� في الم�ص���خ للت�ص���ّرف والكت�ص����ب، ل اأن تتبّدل �صُ

.
)4(

الطب�طب�ئي: المم�صوخ من الإن�ص�ن اإن�ص�ٌن مم�صوٌخ ل اأّنه مم�صوٌخ ف�قٌد لالإن�ص�نّية

)1(  �صورة الم�ئدة، الآية 60. 
)2(  {ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں} )�صورة البقرة، الآية 66(.

)3( التفت�زاني، �صرح المق��صد، ج 3، �س337
)4( الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القراآن،  ج1، �س209.
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ال�س���وؤاُل الثان���ي: يذهُب البع�س اإلى اأّن القول ب�لرجعة ن��صئ من القول ب�لتن��صخ، 

فهل ي�صتلزُم العتق�ُد ب�لرجعة القوَل ب�لتن��صخ؟

الج���واب: اإّن الرجع���ة - كم���� �صنتح���ّدث عنه� في محّله���� - ح�صب اعتق����د اأكثر 

علم����ء ال�صيعة الإم�مية تعن���ي اأّن ط�ئفًة من اأهِل الإيم�ن، واأه���ل الكفر �صيعوُدون اإلى 

خ���رى، وتكون عودتهم اإلى 
ُ
ه���ذه الحي����ة )اأي الع�لم الدنيوّي( ف���ي اآخر الزم�ن مرًة اأ

الحي�ة مثل اإحي�ِء الموتى على يد ال�صيد الم�صيح، ومثل عودة »عزير« للحي�ة بعد م�ئة 

. وعل���ى هذا الأ�ص��س ل يك���ون لالعتق�د ب�لرجعة اأّي ارتب����ٍط وعالقة بم�ص�ألة 
)1(

�صن���ة

التن��صخ قط، و�صنعطي المزيد من التو�صيح�ت في هذه الم�ص�ألة في مبحث »الرجعة« 

م�صتقباًل. 

)1(   لحظ  �صورة  اآل عمران، الآية 49.
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املفاهيم الرئي�سة

م�وّية في ل���زوم الإيم�ن ب�لآخ���رة ووجوب العتق�د  - رائ���ُع ال�صَّ َتّتِف���ُق جميُع ال�صَّ

ب�لقي�مة.

لق���د اأق�م الحكم����ء والمتكّلمون الُم�صلمون اأدّلة عدي���دة ومتنوعة على �صرورة  -

المع�د.

لق���د َطَرَح ُمنكرو القي�م���ة والمع�د في ع�صر نزول الق���راآن، �ُصُبه�ٍت رّد عليه�  -

القراآن، �صمن تو�صيحه لأدّلة وجود المع�د.

�صّرحت الآي�ت القراآنّية والأح�ديث على اأّن مع�د الإن�ص�ن: ج�صم�ني وروح�ني،  -

وي���راد م���ن الأّول ه���و ح�صر الإن�ص����ن ببدنه في الن�ص����أة الأخ���رى، واأّن النف�س 

مور ل غنى في 
ُ
الإن�ص�نّية تتعّلق بذلك البدن في تلك الن�ص�أة فيث�ب اأو يع�قب ب�أ

تحّققه���� عن البدن والقوى الح�صية. ويراد من الث�ني اأّن لالإن�ص�ن وراء الثواب 

والعق�ب الح�صّيين لّذات واآلم روحّية ين�له� الإن�ص�ن دون ح�جة اإلى البدن.

اإّن الق�ئلي���ن ب�لتن��ص���خ حي���ث اإّنهم لم يتمّكنوا ِم���ن ت�صّور »المع���اد« ب�صورته  -

حلُّوا »التنا�سَخ« محلَّه، واعتقدوا به، َبَدَل العتق�د ب�لمع�د.
َ
ال�صحيحة اأ

اإّن التن��ص���َخ ف���ي المنط���ق الإ�صالم���ّي ي�صتل���زم الكف���َر، ولقد ُبِحَث ف���ي كتبن�  -

ثِبَت بطالنه.
ُ
العتق�دية واأ

اأ�سـئلـة الـدر�س

  اذكر دليلين من الأدلة التي ا�صتدّل به� على �صرورة المع�د.1  

  كيف تّم الرّد على من �صّبه المع�د ب�لتن��صخ؟2  

  م� هو الفرق بين التن��صخ والم�صخ؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

المعاد وفل�شفة الخلق

يت�ص�ءل الكثيرون: لم�ذا خلقن� اهلل؟

وقد يتج�وزن ذلك اأحي�نً� لي�ص�ألوا: بل م� هي فل�صفة خلق هذا الع�لم الكبير؟

اإن الب�صت�ن���ي يزرع ال�صجرة من اأجل ثمره�، ويحرث الأر�س ويبذر الحب من اأجل 

غلته�، فمن اأجل اأي �صيء خلقن� ب�صت�ني الخليقة؟

اأك�ن هن����ك م���� ينق�س اهلل حتى ي�صتكمله ب�لخل���ق؟ اإذا ك�ن الأمر كذلك فهو اإذن 

محت�ج، ولكن الحتي�ج ل ي�أتلف ومق�م الربوبية ول نه�ئية وجوده.

لالإج�ب���ة عن ه���ذا ال�صوؤال يمكن قول الكثير، ولكن م���ن الممكن تلخي�س ذلك في 

ب�صع جمل وا�صح�ت، وهي: 

الخط����أ الكبير ه���و اأن� نق�رن �صف����ت اهلل ب�صف�تن���� نحن، فنح���ن لكونن� ك�ئن�ت 

مح���دودة، نقوم ب�أعم�لن� لكي ن�صد ح�جة من ح�ج�تن�، فندر�س مثاًل ل�صد نق�صن� من 

العلم، ون�صتغل ل�صد ح�جتن� اإلى الم�ل ونفت�س عن الطب والعالج ل�صم�ن �صالمتن�.

ولك���ن فيم���� يتعلق ب�هلل الذي ل نه�ي���ة له من جميع الجه�ت، علين���� اأن نبحث عن 

اأه���داف م� يفعله خ�رج ذاته، فهو ل يخل���ق لمنفعة ول ل�صد ح�جة، بل هدفه من ذلك 

هو اأن يفي�س بلطفه ووجوده على عب�ده.

اإن���ه �صم����س م�صعة ل نه�ية له�، ت�صع بنوره�، ل لح�ج���ة به� اإلى ذلك، بل لكي ينعم 

الجمي���ع بنور وجوده�، اإذ اإن من مقت�صي�ت ذات���ه الالمتن�هية الفي��صة اأن ي�أخذ بيد 

الك�ئن�ت ويتقدم به� على طريق التك�مل.

اإن خلقن� من العدم يعتبر بذاته خطوة تك�ملية ب�رزة، كم� اإن اإر�ص�ل الر�صل واإنزال 

.
)1(

الكتب ال�صم�وية وال�صرائع والقوانين، م� هي اإّل قواعد لهذا التك�مل

)1(   ال�صيرازي، ال�صيخ ن��صر مك�رم، �صل�صلة اأ�صول الدين، بيروت- لبن�ن، دار ال�صفوة، 1430هـ-2009م، ط2، �س62-61.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يذكر عالم�ت ال�ص�عة واأ�صراطه�.1. 
  يذكر الآي�ت التي تتحّدث عن النفخ يف ال�صور.2. 
  يبنّي مراحل احل�ص�ب والقي�مة.3. 

 عالم ما بعد الموت (3)
الساعة والنفخ في الصور والحساب

الدرس الحادي والثالثون
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أشراط الساعة أو عالمات يوم القيامة

 للقراآن م�ص�ألة ب��صم »اأ�سراط ال�ساعة« وتعني عالم�ت 
ً
لقد وَرَدت في كلم�ت العلم�ء تبع�

 القي�مة على ق�صمين:
ِ
. اإّن عالم�ِت يوم

)1(
القي�مة، يقول تع�لى {جئ حئ مئىئ}

الأول���ى: حوادث تقع قبل وقوع القي�مة وانهدام النظ�م الكوني وعند وقوع ذلك يكوُن 

الب�ص���ر ل يزالون يعي�ص���ون على وجه الأر�س، ولفظ���ة »اأ�سراط ال�ساع���ة« ُتطَلق في 

الأغلب على هذا الَنَمط من الحوادث والوق�ئع.

الثاني���ة: الح���وادث الت���ي توجب تخلخل النظ����م الكونّي، وقد ج����ء اأكثره� في �صور: 

التكوير، والنفط�ر، والن�صق�ق والزلزال.

والعالئم من الق�صم الأّول عب�رة عن:

 :P1. بعثة النبي الخاتم محّمد 

{ېئ ىئ ىئ   ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب  �صبح�ن���ه:  يق���ول 

. روي عن ر�صول اهللP اأنه ق�ل: »بعثت وال�ساعة كهاتين، واأ�سار 
)2(

خب مب}
.
)3(

باإ�سبعيه P ال�ّسّبابة والو�سطى«

)1(   �صورة محّمد، الآية 18.

)2(   �صورة محمد، الآية 18.
)3(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �س315.
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 2. اندكاك ال�سّد وخروج ياأجوج وماأجوج:

 ق�ل تع�لى: {ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
.
)1(

ڱ ں ں ڻ}
 3. اإتيان ال�سماء بدخان مبين: 

تع�ل���ى:{گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ق����ل 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ        ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

.
)2(

ۉ ې     ې  }

 :Q4. نزول ال�سيد الم�سيح 

تع�ل���ى:{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ق����ل 

ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائائ  ى    ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
. ف�لآي���ة ت���دّل على اأّن 

)3(
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ}

وج���ود عي�صى في ظرف من الظروف يعلم به دن���ّو ال�ص�عة، واأم� ظرفه، ف�لظ�هر من 

الرواي�ت هو نزوله بعد خروج الإم�م المهدي |.

 5. خروج داّبة من الأر�س:

تع�ل���ى:{ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ         ق����ل 

)1(  �صورة الأنبي�ء، الآيت�ن 96 و 97.
)2(  �صورة الدخ�ن، الآي�ت 10 - 16.

)3(  �صورة الزخرف، الآي�ت 57 - 61.
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. ول ُبدَّ من مراجعة كُتِب التف�صير والحديث للح�صول على تف��صيل 
)1(

گ گ گ}
ه���ذه العالئم. ولقد تحّدث القراآُن الكريُم ب�إ�صه�ب حوَل العالئم والأ�صراط من النوع 

الث�ني مثل: انهدام النظ�م الكونّي وتال�صيه وتكوير ال�صم�س والقمر، وانكدار النجوم، 

 وغيره� من الحوادث التي 
)2(

وتن�ثره����، وتفجير البح�ر وت�صجيره�، وت�صيي���ر الجب�ل

ه���� هو اندث�ر النظ�م ال�ص�ئد فع���اًل، وظهور نظ�م جديٍد، وهو في حقيقته تجّل  ملّخ�صُ

للقدرِة الإلهّية الت�ّمة، كم� ق�ل تع�لى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 

.
)3(

ہ ھ ھ}

ور  في الصُّ
ُ

فخ
َ
الن

ور« والذي يتم مرتين: ث عن ح�دثٍة ب��صم »الَنفُخ في ال�صُّ اإّن القراآَن الكريم يتحدَّ

م�وات والأر�صين. ور، الذي يوجُب موَت كّل الأحي�ء في ال�صَّ الأول: الَنْفُخ في ال�صُّ

ور، الذي يوجُب اإحي�َء الموتى. فُخ في ال�صُّ الث�ني: النَّ

وهو م� ورد ف���ي كت�ب اهلل تع�ل���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

.
)4(

ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  }
مراحل الحساب والقيامة

ث عن خ�صو����س َح�صر الَب�َصر ون�ْصرهم ي���وَم القي�مة ق�ئاًل:  الق���راآَن الكري���م يتحدَّ

. وبع���د َع���ودة الموتى اإلى الَحي����ة، وَح�ْصِرهْم 
)5(

{ٻ ٻ ٻ پ       پ پ}

مور قب���َل ُدخوِل الجنة اأو الن����ر، اأخبر به� الق���راآُن الكريُم، 
ُ
���ق عدُة اأ وَن�ْصِرِه���ْم، تتحقَّ

والأح�ديُث ال�صريفة:

)1(  �صورة النمل، الآية 82.
)2(  �صور: التكوير، والنفط�ر، والن�صق�ق، والق�رعة.

)3(  �صورة اإبراهيم، الآية 48.
)4(  �صورة الزمر، الآية 68.
)5(   �صورة القمر، الآية 7.
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 1. مح��َصب���ة الّن�����س على اأْعم�لهم ب�صكٍل خ��ّس، اأو ب�ص���وٍر معّينة اإحداه� اإعط�ُء 

. ق����ل تع�ل���ى: {چ چ چ چ ڇ   ڇ 
)1(

�صحيف���ِة عم���ِل كل اأحد بي���ده

ک  ک  ڑ         ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
.
)2(

ک ک گ گ}
2. م�ص�ف���ً� اإل���ى م� هو ُمدَرٌج في �صحيف���ة كل واحد من ال�صغ�ئ���ر والكب�ئر، ثّمَت 

�صُه���وٌد من داخ���ِل الإن�ص�ن وخ�رجه ت�صهُد يوَم القي�م���ة ب�أعم�لِه التي َعِمَله� في 

ْنيوّي. وال�ُصهود اّلذين من الخ�رج هم عب�رٌة عن:  الدُّ
ِ
الع�لم

.
)3(

اهلل تع�لى: {ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ          ڦ  ڦ} اأ. 

.
)4(

ّمة: {ٺ ٺ ٺ ٿ           ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ}
ُ
ب.  نبّي كّل اأ

ج.  نبّي الإ�ص���المP: {ڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ک ک ک ک 

.
)5(

گ}
.
)8(

، والأر�س
)7(

، والمالئكة
)6(

فوة الأخي�ر من الأّمة د.  ال�صَ

 ،
)9(

واأّم���� ال�صهوُد من داخ���ل الكي�ِن الب�صرّي فه���م عب�رة عن الأع�ص����ء والجوارح

.
)10(

وتج�ّصم الأعم�ل نف�ِصه�

)1( لحظ �صورة الإ�صراء، الآيت�ن 13 و 14.
)2( �صورة الن�صق�ق، الآي�ت 11-7.

)3( �صورة الحج، الآية 17.
)4( �صورة النحل، الآية 89.

)5( �صورة الن�ص�ء، الآية 41.
)6( �صورة البقرة، الآية 143.

)7( �صورة ق، الآية 18.
)8( �صورة الزلزلة، الآية 5-4.

)9( �صورة النور، الآية 24.
)10( �صورة التوبة، الآية 35-34.
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3. هن�َك لمح��صبة الإن�ص�ن على اأعم�له � م�ص�فً� اإلى م� قلن�ه � م� ُي�صّمى ب� »موازين 

الَع���دل« التي ُتق�ُم يوَم القي�مة، وت�صمن و�ص���وَل كّل اإن�ص�ن اإلى م� ي�صتحقه من 

الج���زاء على وج���ِه الِدّقة كم� يق���ول تع�ل���ى: {ڤ ڤ    ڤ ڤ    ڦ 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
.
)1(

ڇ  }
4. وُي�صتف�د من الأح�ديث ال�صريفة اأّن هن�ك � في يوَم القي�مة � ممّرًا يجُب اأن يعبر 

من���ه الجميُع بال ا�صتثن�ء. وهذا الممّر ُيعّب���ر عنُه في الرواي�ت ب�ل�صراط، وقد 

ذه���َب المف�ّصرون اإلى اأّن قول���ه تع�ل���ى: {ک ک گ گگ گ          ڳ ڳ    ڳ 

 ن�ظرة اإليه.
)2(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ   ڻ ڻ}
5. هن�َك ح�ئٌل بين اأهل الجّنة واأهل الن�ر اأ�صم�ه القراآُن الكريم ب�)الحج�ب( كم� 

اأّن���ه يق���ف �صخ�صي�ٌت رفيعُة الم�صت���وى على مك�ٍن مرتفٍع يعرف���ون كالًّ ِمن اأهِل 

الجّنة واأهِل الن�ِر ب�صيم�ُهم كم� يقوُل �صبح�نه: {چ چچ ڇ ڇ ڇ 

. وه���وؤلُء ال�صخ�صّي�ت الع�ِلية الم�صتوى هم � كم� ُت�صّرح 
)3(

ڇ ڍ      ڍڌ}
رواي�ُتن� � الأنبي�ء واأو�صي�وؤهم الكرام البَرَرة.

 
ُ
6. عندم� َتْنتِهي عملّيُة الح�ص�ب وَيّت�صح م�صيُر الأ�صخ��س يوَم القي�مة يعطي اهلل

 محّمدP ُيدعى »لواء الحمد« فيتحّرُك اأم�َم 
ِ
�صبح�ن���ه لواًء بيد النبّي الأكرم

 .
)4(

اأهِل الجنة، اإلى الجّنة

7. اأخَب���َرِت الرواي����ُت العدي���دُة بوج���ود حو�ٍس كبير ف���ي المح�صر ُيع���َرف بحو�س 

»الكوث���ر«، يح�صر عنده ر�صوُل اهللP وي�صق���ى ال�ص�لحون من الأّمة من م�ء 

ذلك الحو�س ب�أيدي النبّي واأهِل بيته.

)1( �صورة الأنبي�ء، الآية 47.
)2( �صورة مريم، الآيت�ن 71 ـ 72.

)3( �صورة الأعراف، الآية 46.
)4( المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 8، الب�ب 18، اَلح�ديث 1 ـ 12
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املفاهيم الرئي�سة

 - لقد وَرَدت في كلم�ت العلم�ء تبعً� للقراآن م�ص�ألة ب��صم »اأ�سراط ال�ساعة« وتعني 

عالم�ت القي�مة، يقول تع�لى {جئ حئ مئىئ}.

 القي�مة على ق�صمين:
ِ
   اإّن عالم�ِت يوم

الأول: حوادث تقع قبل وقوع القي�مة وانهدام النظ�م الكوني وعند وقوع ذلك يكوُن 

الب�ص���ر ل يزال���ون يعي�صون على وجه الأر����س، ولفظة »اأ�صراط ال�ص�ع���ة« ُتطَلق في 

الأغلب على هذا الَنَمط من الحوادث والوق�ئع.

الث�ن���ي: الح���وادث التي توجب تخلخل النظ�م الكونّي، وقد ج����ء اأكثره� في �صور: 

التكوير، والنفط�ر، والن�صق�ق والزلزال.

ور« والذي يتم  ث عن ح�دثٍة ب��صم »الَنفُخ ف���ي ال�صُّ  - اإّن الق���راآَن الكريم يتح���دَّ

مرتين:

م�وات والأر�صين. ور، الذي يوجُب موَت كّل الأحي�ء في ال�صَّ الأول: الَنْفُخ في ال�صُّ

ور، الذي يوجُب اإحي�َء الموتى. فُخ في ال�صُّ الث�ني: النَّ

   هن����ك مراحل واأ�ص���ك�ل متعددة للح�ص�ب ي���وم القي�مة ذكره� الق���راآن الكريم 

�صمن اآي�ته الكريمة.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو المق�صود ب�أ�صراط ال�ص�عة، واإلى كم ق�صم تنق�صم؟1  

  م� هو المق�صود ب�لنفخ في ال�صور؟2  

  م� هي مراحل الح�ص�ب ؟ اذكره� ب�لتف�صيل.3  
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لــلــمــطــالــعــة

Q الآخرة في كالم الأمير

في كت�ب كتبه اأمير الموؤمنين Q اإلى اأهل م�صر مع محّمد بن اأبي بكر:

»ي���ا عب���اد اهلل اإن بع���د البع���ث م���ا هو اأ�س���د من القب���ر، ي���وم ي�سيب في���ه ال�سغير، 

وي�سك���ر في���ه الكبي���ر، وي�سقط في���ه الجنين، وتذه���ل كل مر�سعة عم���ا اأر�سعت، يوم 

عبو����س قمطري���ر، ي���وم كان �س���ره م�ستطي���راً، اإن فزع ذل���ك اليوم ليره���ب المالئكة 

الذي���ن ل ذن���ب لهم وترع���د منه ال�سبع ال�س���داد، والجبال الأوت���اد، والأر�س المهاد، 

وتن�س���ق ال�سم���اء فه���ي يومئذ واهي���ة وتتغير فكاأنه���ا وردة كالدهان، وتك���ون الجبال 

�سراباً مهياًل بعد ما كانت �سماً �سالباً، وينفخ في ال�سور فيفزع من في ال�سماوات 

والأر�س، اإل من �ساء اهلل، فكيف من ع�سى بال�سمع والب�سر والل�سان واليد والرجل 

والفرج والبطن اإن لم يغفر اهلل له ويرحمه من ذلك اليوم ؟ لأنه ي�سير اإلى غيره 

اإل���ى ن���ار قعرها بعي���د، وحرها �سديد، و�سرابه���ا �سديد، وعذابها جدي���د، ومقامعها 

حدي���د، ل يغي���ر عذابه���ا، ول يموت �ساكنها، دار لي�س فيها رحم���ة، ول ت�سمع لأهلها 

.
)1(

دعوة«

)1( الطو�صي، الأم�لي، �س29.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

د بع�س الآي�ت التي تدّل على ال�صف�عة.1.    يعدِّ

د بع�س الرواي�ت التي تدّل على ال�صف�عة.2.    يعدِّ

  يبنّي الأدّلة على جواز ال�صف�عة.3. 

 عالم ما بعد الموت )3(
الشفاعة

الدرس الثاني والثالثون
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تتع���ّدد اأ�صك�ل الرحمة الإلهّية لالإن�ص�ن، وم� المغفرة والتوبة والتكفير عن الذنوب 

اإّل م���ن تلك الّرحمة الت���ي و�صعت كّل �صيء، وكذلك ال�صف�عُة الت���ي ربَّم� تكون اآخَر م� 

� من �صور تلك  ي�أمل به الإن�ص�ن يوم القي�مة للخال�س من العق�ب والعذاب، فهي اأي�صً

� في ذاك اليوم الع�صيب.  الرحمة، التي من عظم �صعته� يتمّنى اإبلي�س اأن تن�له اأي�صً

حقيقة الشفاعة

ال�صف�ع���ة هي اأن ت�ص���ل رحمة اهلل تع�ل���ى ومغفرته وفي�صه اإلى عب����ده عن طريق 

اأولي�ئ���ه و�صفوة عب�ده، ولي�س هذا ب�أمر غري���ب، فكم� اأّن الهداية الإلهّية التي هي من 

فيو�ص���ه - �صبح�نه-، ت�صل اإلى عب�ده في هذه الّدني� عن طريق اأنبي�ئه وكتبه، فهكذا 

ت�ص���ل مغفرت���ه - عّزوجّل- اإلى المذنبين والع�ص�ة من عب����ده يوم القي�مة، عن ذلك 

الطري���ق وعن طريق عب�ده الذين جعل دع�ءهم في الحي�ة الدنيوّية �صببً� لذلك حيث 

تع�ل���ى:{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  يق���ول 

.
)1(

ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ}
وُتعتب���ر �صف�ع���ة ال�ص�فعين يوم القي�مة ب�إذن اهلل تع�لى اإح���دى العق�ئد الإ�صالمّية 

لتهم ب�هلل، وب�لدين ب�صورٍة  ولئك الذين لم يقطعوا �صِ
ُ
الُم�َصلَّمة ال�صرورّية. وهي ت�صمُل اأ

)1(   �صورة الن�ص�ء، الآية 64.
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ك�ملة، ف�ص�روا �ص�لحين ل�صموِل الرحمِة الإلهّية لهم بوا�صطة �صف�عِة ال�ص�فعين، رغم 

تورُِّطهم في بع�س المع��صي والذنوب. والعتق�ُد ب�ل�َصف�عة م�أخوٌذ من القراآن الكريم 

نة ون�صير اإلى بع�س تلك الن�صو�س فيم� ي�أتي: وال�صُّ

1. ال�َسفاعة في القراآن:

اإنَّ الآي����ِت القراآنّية تحك���ي عن اأ�صل وجوِد ال�صف�عة ي���وَم القي�مة، وت�صّرح ب�أ�صل 

.
)1(

وجوِد ال�صف�عة واأّنه� تقع ب�إذِن اهلِل تع�لى. ويقول: {ڃ چ چ چ چ}

فَمْن ُهم ال�ُصَفع�ء؟ ُي�صَتف�ُد من بع�س الآي�ت اأّن المالئكة من ال�ُصفع�ء يوَم القي�مة 

{حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج  يق���وُل:  كم���� 

.
)2(

مج جح}
 
)3(

رون في تف�صير قوِلِه تع�لى: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} ويذه���ُب المف�صِّ

.P اإلى اأّن المق�صود ِمَن »المق�م المحمود« هو مق�ُم ال�ّصف�عة الث�بُت للنبّي الأكرم

2. ال�َسفاعة في الروايات:

لقد تحّدثت رواي�ت كثيرة وَرَدت في كتِب الحديث عن ال�صف�عة م�ص�فً� اإلى الُقراآِن 

الكري���م. ون�صي���ُر اإلى بع����سِ هذه الأح�دي���ث؛ م� روي ع���ن النبيِّ الأك���رم P: »اإنَّما 

. والظ�هر اأّن ِعّلة اخت�ص��س ال�صف�عة بمرتكبي 
)4(

ِتي« مَّ
ُ
�َسفاَعت���ي لأه���ِل الَكباِئر ِمن اأ

 َوَعد في القراآِن ب�صراحة ب�أن 
َ
الكب�ئ���ر من الذنوب و�صموله� لهم خ��صة، ه���و: اأّن اهلل

 فبقّية الذنوب م� عدا 
)5(

يغف���َر للن�����سِ ال�صيئ�ت ال�صغيرة اإذا م� هم اجتنبوا الكب�ئ���َر

)1(  �صورة الأنبي�ء، الآية 28.
)2(  �صورة النجم، الآية 26.

)3(  �صورة الإ�صراء، الآية 79.
)4(  ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، تحقيق: علي اأكبر الغف�ري، قم- اإيران، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي التبعة لجم�عة 

المدر�صين بقم، 1404ه�، ج3، �س574، ح4963.

)5(   انظر: �صورة الن�ص�ء، الآية 31.
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الكب�ئر ت�صُمُله� المغفرة، في الدني� ومع المغفرة ل مو�صوع لل�صف�عة.

عِطيُت ال�َسفاَع���ة، َفاّدَخْرُتها 
ُ
ْعِطْيُت َخْم�س���اً... واأ

ُ
وف���ي رواية اأخرى يق���ول P: »اأ

.
)1(

تي فهَي ِلَمن ل ُي�ْسرك ِباهلِل« لأمَّ

وعل���ى من اأراد التعّرف عل���ى غيره من �صفع�ء يوم القي�م���ة ك�لأِئمة المع�صومين، 

والعلم�ء، وكذا الم�صفوع لُهْم، اأن ُيراِجَع كتَب العق�ئد، والكالم، والحديث.

كم���� اأّنه ل ُبّد اأن َنعَلَم ب����أّن العتق�د ب�ل�َصف�عة، مثل العتق����د بقُبول التوبة، يجب 

وؤَ الأ�صخ��س على ارتك�ب الذنوب، بل يجب اأن ُيَعدَّ هذا الأمر »نافذَة  اأن ل يوجَب تجرُّ

اأَم���ل« تعيُد الإن�ص����ن اإلى الطريِق ال�صحي���ِح، لكونه يرجو العفو، ف���ال يكوُن ك�لآي�صين 

راط الم�صتقيم قط. وِمن ه���ذا يت�صح اأّن الأثر  اّلذي���ن ل يفّكرون في الع���ودة اإلى ال�صِ

الب����رز لل�صف�عة هو مغفرة ذنوب بع�س الُع�ص�ة والمذنبين ول ينح�صر اأَثُره� في رفع 

درجة الموؤمنين كم� ذهَب اإلى ذلك بع�س الِفرق الإ�صالمية )ك�لمعتزلة(.

 هل يجوز طلب الشفاعة في الدنيا؟

اإّن العتق�َد ب�أ�صِل ال�َصف�عة في َيوم القي�مة )في اإط�ر الإذن الإَلهّي( � كم� اأ�صَلفن� 

� م���ن العق�ِئد الإ�صالمّية ال�صروري���ة ولم يخد�س فيه� اأحٌد. يبقى اأْن نرى هل يجوز اأن 

نطلب ال�صف�عَة في هذه الدني� من ال�ص�فعين الم�أذون لهم في ال�صف�عة يوم الح�ص�ب، 

ك�لنبّي الأكرمP؟

خرى، هل ي�صُح اأن يقول الإن�ص�ن: ي� ر�صوَل اهلل ي� وجيهً� عند اهلل ا�صفع 
ُ
وبعب����رٍة اأ

لي عند اهلل؟

الج���واب هو: اأّن هذا المو�صوَع ك�ن محلَّ اتف�ٍق واإجم����ٍع بين جميع الم�صلمين اإلى 

الق���رن الث�من، ولم ينك���ْره اإّل اأ�صخ��ٌس معدوُدون من منت�ص���ف القرِن الث�من، حيث 

)1( ابن حنبل، الم�صند، ج1، �س301.
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خ�َلف���وا طل���َب ال�صف�عة م���ن ال�صفع�ء الم�أذون له���م، وَلم يجّوزوه في حي���ن اأّن الآي�ت 

القراآنّي���ة والأح�دي���ث النبوّية المعتب���رة، و�صيرة الم�صلمين الم�صتم���رة ت�صَهُد جميُعه� 

بجوازه، وذلك لأنَّ ال�َصف�عة هو ُدع�وؤهم لالأ�صخ��س ومن الوا�صح اأن طلَب الدع�ء من 

الموؤمن الع�دّي )ف�صاًل عن النبّيP( اأمٌر ج�ئز وم�صتح�َصن، بال ريب.

ولق���د َروى اب���ُن عب�����س عن ر�ص���ول اهللP م� ُي�صتف�د من���ه بو�صوٍح ب����أّن �صف�عة 

الموؤم���ن هو دع�وؤه في حق الآخرين فقد ق�لP: »ما ِمن َرُج���ٍل ُم�ْسِلم َيموُت َفَيقوُم 

.
)1(

 ِفيه«
ُ
عُهم اهلل على َجناَزِتِه اأرَبعون َرُجاًل ل ُي�سرُكوَن باهلل �سيئاً اإّل �سفَّ

وِم���َن البديه���ّي والوا�صح اأّن �صف�ع���ة اأربعين موؤمن عند ال�ص���الة على المّيت لي�س 

ح�بة  ْحن� الت�ري���َخ الإ�صالميَّ لَوَجدن���� اأّن ال�صَ فَّ �ص���وى دع�ئهم لذلك المي���ت. ولو َت�صَ

ك�ن���وا يطلبون ال�صف�عة من النبيP. فه� ه���و الترمذّي يروي عن اأَن�س بن م�لك اأّنه 

يَن اأطلُبك؟ 
َ
ق����ل: »�ساأل���ُت النبيَّ اأْن َي�ْسَفَع لي يوَم الِقيامة فق���ال: اأنا فاعل. قلُت: فاأ

.
)2(

راِط« فقاَل: َعلى ال�سّ

وم���ع الأخ���ذ ِبَنَظر العتب����ر اأن حقيقة ال�صت�صف����ع لي�صت �صوى طل���ب الدع�ِء من 

ال�َصفيع، يمكُن الإ�ص�رُة اإلى نم�ذج ِمن هذا اَلمر في القراآن الكريم نف�ِصه:

1. طل���َب اأبن�ُء يعق���وب من اأبيِهم اأن ي�صتغفَر لهم، وقد َوَعَدهم بذلك ووفى بوعده، 

يقول تع�لى: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ  

.
)3(

ڄ ڄڄ}

2. َيقوُل القراآُن الكريُم: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

.
)4(

ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ}

)1(  م�صلم، ال�صحيح، بيروت- لبن�ن، دار الفكر،  ج3،�س53.
)2(  الترمذي، �صنن الترمذي، ج4، �س 43، ب�ب م� ج�ء في �ص�أن ال�صراط.

)3(  �صورة يو�صف، الآيت�ن 97 و 98.
)4(  �صورة الن�ص�ء، الآية 64.
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3. يقوُل في �ص�أن المن�فقين: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ ڀ 

.
)1(

ڀ ڀ ڀ ٺ}
ف����إذا ك�َن الإعرا�ُس عن َطَلب ال�صتغف�ر من الَنبّي � الذي َيّتحِد في حقيقته مع 

ف�ق، وال�صتكب�ر، ف�إّن الإتي�ن بهذا الَطَلب ومم�ر�صته ُيعّد  ال�صت�صف�ع � عالمَة النِّ

بال �صّك عالمُة الإيم�ن.

وحي���ُث اإّن مق�صوَدن� � هن���� � هو اإثب�ت جواز طلب ال�صف�عة، وم�صروعّيتِه، لذلك 

ل َي�ص���رُّ موُت ال�صفيِع في هذه الآي�ت ب�لمق�صود، حتى لو ُفر�س اأّن هذه الآي�ت 

َوَرَدت في �ص�أِن الأحي�ء من ال�ُصَفع�ِء ل الأموات، لأن َطَلَب ال�َصف�عة ِمَن الأحي�ء 

اإذا لم يكن �صركً� ف�إّن من الطبيعي اأن ل يكوَن طلُبه� من الأموات كذلك �صركً� 

لأّن حي�ة ال�َصفيع وموته لي�س مالكً� للتوحيد وال�صرك اأبدًا، والأمُر الوحيُد الذي 

�صة هو قدرُته� على �صم�ع  ه���و �صروريٌّ ومطلوٌب عنَد ال�صت�صف�ِع ب�لأرواح المقدَّ

ل حيث اأثبتن� � هن�ك. وجود مثل  نداءاتن�، وهو اأمٌر قد اأثبْتن�ه في مبحث التو�صُّ

هذا الرتب�ط.

الفرق بين شفاعة الموحدين والوثنيين

وهن���� ل ب���ّد اأن نلتفَت اإلى نقط���ٍة ه�ّمة وه���ي اأن ا�صت�صف�َع الموؤمني���ن والمَوّحدين 

من الأنبي����ء والأولي�ء الإَلهّيين يختل���ُف اختالفً� َجوهريً� ع���ن ا�صت�صف�ع الوثنّيين من 

ف�عَة م���ن اأولي�ِء اهلل، وه���و مذِعٌن  اأ�صن�مه���م واأوث�نه���م. ف�لفري���ُق الأّول يطل���ُب ال�صَّ

بحقيقتين اأ�ص��صّيتين:

1. اإنَّ مق�َم ال�صف�عة مق�ٌم خ��سٌّ ب�هلل، وحقٌّ مح�ٌس له �صبح�نه كم� ق�ل: {گ گ 

.
)2(

ڳ ڳڳ}

)1(  �صورة المن�فقون، الآية 5.
)2(  �صورة الزمر، الآية 44.
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اأي ق���ل: اإّن اأمر ال�َصف�عة كلَّه ِبَيِد اهلِل ول يحّق لأحٍد اأن ي�صَفَع ِمن دون اإذِنِه ولن 

تكوَن �صف�عٌة موؤثرًة بغيره.

ون هلل �صبح�نه  دون عب�ٌد �ص�لحون مخل�صُ فع�ء الذين َي�صت�صِفُع بهم الموحِّ 2. اإّن ال�صُّ

ي�صتجيب اهلل دع�َءهم ِلمك�َنِتِهم عندَه َوِلُقرِب َمنِزَلتِهم منه �صبح�نه.

ُدون عن الوثنيّين في م�ص�ألة ال�صت�صف�ع افتراقً�  وبهذين ال�صرطين يفترُق الموحِّ

اأ�ص��صيً�.

 
َ
اأّوًل: اّن الم�صركي���ن ل ي���رون لنف���وذ �صف�عتهم وت�أثيره� اأيَّ قي���د اأو �صرط، وك�أّن اهلل

ّم�ء. في حي���ن اأّن الموّحدين  ����سَ اأم���َر ال�َصف�عة اإلى تل���ك الأ�صن�م الَعمي�ء ال�صَ َفوَّ

يعتب���رون ال�صف�ع���ة كّله���� حقً� مخت�صً� ب����هلل، تبعً� لم���� ج�ء في الق���راآن الكريم، 

وُيقيِّدون قبوَل �صف�عة ال�ص�فعين وت�أثيره� ب�إذن اهلل ور�ص�ه واإج�زته.

ثاني���اً: اإّن م�صرك���ي ع�ص���ر الر�ص�لة ك�نوا َيعتب���رون اأوث�نهم واأ�صن�َمه���م ومعبوداتهم 

المختلفة اأرب�بً� واآلهًة، وك�نوا يظّنوَن �صفهً� اأّن ِلهذِه الموجودات المّيتة، والجم�دات 

�َصْهم���ً� في الربوبّية، والأُلوهّي���ة، بينم� ل يرى الموّحدون، الأنبي�ء والأئمَة اإّل عب�دًا 

 �ص�لحي���ن، وهم يرّدُدون ف���ي �صلواتهم وتحي�تهم دائم���ً� عب�رة: »َعْب���ُده ور�سوله« 

و »عب���اد اهلل ال�سالحي���ن«. ف�نظ���ْر اإل���ى الف���رق ال�ص��ِص���ِع، والتف����وت الوا�ِصع بين 

الروؤيتين والمنِطَقين.

ِبن����ًء على هذا ف�إّن ال�صتدلَل ب�لآي�ت التي َتنف���ي وتنّدُد ب��صت�صف�ِع الم�صركين من 

الأ�صن����م، على َنف���ي اأ�صل طلب ال�صف�عة في الإ�صالم، ا�صت���دلٌل مرُفو�ٌس وب�طٌل وهو 

من ب�ب القي��س مع الف�رق.
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املفاهيم الرئي�سة

ُتعتبر �صف�عة ال�ص�فعين يوم القي�مة ب�إذن اهلل تع�لى اإحدى العق�ئد الإ�صالمّية  -

الُم�َصلَّمة ال�صرورّية.

اإنَّ الآي�ِت القراآنّية تحكي عن اأ�صل وجوِد ال�صف�عة يوَم القي�مة، وت�صّرح ب�أ�صل  -

وجوِده�.

تحّدثت رواي�ت كثيرة وَرَدت في كتِب الحديث عن ال�صف�عة م�ص�فً� اإلى الُقراآِن  -

الكريم.

اإّن ا�صت�صف����َع الموؤمني���ن والمَوّحدين من الأنبي����ء والأولي����ء الإَلهّيين يختلُف  -

اختالف���ً� َجوهري���ً� عن ا�صت�صف�ع الوثنّيي���ن من اأ�صن�مه���م واأوث�نهم. ف�لفريُق 

ف�عَة من اأولي�ِء اهلل، وهو مذِعٌن بحقيقتين اأ�ص��صّيتين: الأّول يطلُب ال�صَّ

1. اإنَّ مق�َم ال�صف�عة مق�ٌم خ��سٌّ ب�هلل، وحقٌّ مح�ٌس له �صبح�نه كم� ق�ل: {گ گ 

ڳ ڳڳ}. اأي قل: اإّن اأمر ال�َصف�عة كلَّه ِبَيِد اهلِل ول يحّق لأحٍد اأن ي�صَفَع 
ِمن دون اإذِنِه ولن تكوَن �صف�عٌة موؤثرًة بغيره.

ون هلل �صبح�نه  دون عب�ٌد �ص�لحون مخل�صُ فع�ء الذين َي�صت�صِفُع بهم الموحِّ 2. اإّن ال�صُّ

ي�صتجيب اهلل دع�َءهم ِلمك�َنِتِهم عندَه َوِلُقرِب َمنِزَلتِهم منه �صبح�نه.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  اذكر م� هي حقيقة ال�صف�عة؟1  

  اذكر اآية قراآنّية ت�صير اإلى ال�صف�عة.2  

  هل يجوز طلب ال�صف�عة في الدني� وم� هو الدليل على ذلك؟3  



350

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

لــلــمــطــالــعــة

ال�شفاعة في المعاد

ع���ن الإم�م جعفر ب���ن محّمد، عن اأبيهR، عن ج�بر ب���ن عبد اهلل الأن�ص�رّي، 

عن علّي بن اأبي ط�لبQ ق�ل:

»قالت فاطمة O لر�سول اهلل P: يا اأبتاه اأين األقاك يوم الموقف الأعظم 

ويوم الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟

ق���ال P: ي���ا فاطمة عند باب الجّنة ومعي ل���واء الحمد واأنا ال�سفيع لأّمتي اإلى 

رّبي.

قالت O: ي� اأبت�ه ف�إن لم األقك هن�ك؟

قال P: القيني على الحو�س واأن� اأ�صقي اأّمتي.

قالت O: ي� اأبت�ه اإن لم األقك هن�ك؟

قال P: القيني على ال�صراط واأن� ق�ئم اأقول: رّب �صّلم اأّمتي.

قالت O: فاإن لم األقك هناك؟

قال P: القيني واأنا عند الميزان اأقول: رّب �سّلم اأّمتي.

قالت  O: فاإّن لم األقك هناك؟

قال P: القيني على �سفير جهّنم اأمنع �سررها ولهبها عن اأّمتي.

.
)1(

فا�ستب�سرت فاطمة O بذلك، �سّلى اهلل عليها وعلى اأبيها وبعلها وبنيها«

)1(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 8، �س 35.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

جزاء األعمال

الدرس الثالث والثالثون

  يبنيِّ كيف ين�ل الإن�ص�ن جزاء اأعم�له.1. 
  يذكر الآي�ت التي توؤّكد خلود الكّف�ر يف الن�ر.2. 
  يبنّي معنى التوبة وحقيقته�.3. 
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اإلنسان ينال جزاء أعماله

توؤّك���د العقيدة الإ�صالمّية عل���ى اأّن اأعم�ل الإن�ص�ن في الّدني� له���� ربط وثيق بع�لم 

الآخ���رة ويوم الح�ص�ب، وَي�صهُد العقُل والنقُل ب�أّن كلَّ اإن�ص�ٍن َيرى جزاَء عمِلِه، اإْن خيرًا 

فخيٌر، واإن �صّرًا فعذاب �صديد.

اأم���� م���ن ن�حية العقل ف����إّن جزاء الأعم�ل م���ن مقت�صي�ت الع���دل الإلهّي والحكمة 

الإلهّي���ة، وهم� مبنّي����ن على الإيم�ن بوجود الخ�لق والمقّن���ن �صبح�نه وتع�لى، ف�إن لم 

يك���ن هن�ك جزاء يعن���ي ذلك اأّن الن��س يوم القي�مة �ص���وف يت�ص�وى المطيع منهم مع 

الم�ص���يء، واأّن ال���ذي اأفنى عمره وهو يتجّن���ب المع��صي خ�صية غ�ص���ب اهلل- تع�لى- 

�ص���وف يت�ص�وى مع من اأفن���ى عمره في هتك الحرم�ت والظلم والإف�ص�د، وهذا خالف 

العدالة الإلهّية.

ومن ن�حية اأخرى ف�إّن القول بعدم الجزاء يخ�لف الحكمة الإلهّية في الت�صريع، من 

حي���ث الأوامر والنواهي، وكّل م���� ك�ن اأداة لإي�ص�ل تلك الت�صريع�ت، من بعث الأنبي�ء 

والّر�ص���ل واإنزال الكتب، فيكون كّل ذلك عبثّيً� ل جدوى منه في هذه الح�لة.  وب�لت�لي 

ف�إّن الإيم�ن ب�هلل وم� يتعّلق بت�صريع�ته يقت�صي الجزاء عليه لمن امتثله اأو لمن خ�لفه. 

اأم� من ن�حية النقل فيمكن الكتف�ء هن� ببع�س الآي�ت التي تدّل على ذلك:
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. ويقول 
)1(

دد: {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ} يق���ول تع�لى في هذا ال�صَّ

.
)2(

اأي�صً�: {ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث}

وُي�صتف�د من الآي�ت ال�ص�بقة اأنَّ اأعم�َل الإن�ص�ن القبيحة، ل ُتزيل اأعم�لُه ال�ص�لحة 

ول تق�صي عليه�، ولكن يجب اأْن نعلم في نف�س الوقت اأّن الذين يرتكبون بع�َس الذنوب 

���ة ك�لُكف���ر وال�صرك، اأو َي�صلك���ون �صبيَل الرت���داد �صُي�ص�بون ب�لَحب���ط، اأْي اأّن  الخ��صّ

�ِلحة ُتحبط وتهَلَك، وَيلقون في الآخرة َعذابً� اأبدّيً� كم� َيقول �صبح�نه:  اأعم�َله���م ال�صّ

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

.
)3(

ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ}

�ِلَحة في الآخرة  ونظرًا اإلى م� قلن�ه ف�إّن كلَّ اإن�ص�ٍن موؤمٍن �صَيرى ثواَب اأعم�له ال�صّ

خي���رًا ك�ن���ت اأو �ص���رًا، اإّل اإذا ارتّد، اأو َكَف���َر، اأو اأ�صَرَك، ف�إّن ذل���ك �صي�أتي على اأعم�له 

ال�ص�ِلَحة ويق�صي عليه� � كم� َدّل على ذلَك الكت�ُب وال�ُصّنُة.

 �صبح�نه وتع�لى واإْن َوَعَد الموؤِمنين 
َ
ّن اهلل

َ
ول ُبدَّ من التذكير ب�لنقطة الت�لية وهي: اأ

ب�لث���واب عل���ى اأعم�ِلهم ال�ص�ِلح���ة، وفي المق�بل اأوع���د على الأعم����ل ال�صيئة، ولكن 

»الوع���َد« و »الَوعي���د« هذي���ن يختلف اأحُدهم� ع���ن الآخر � في نظر العق���ل � لأّن الَعمَل 

، والتخّل���َف عنه قبيح، لأّن في التخّلف عنه ت�صييعً� ِلحّق الآخرين،  ب�لوع���د اأ�صٌل عقليٌّ

واإن ك�َن هذا الحقُّ مم� اأوجَبُه الواعُد، نف�ُصه على نف�صه، وهذا بخالف الوعيد فهو حق 

للُموِعد وله ال�صفح عن حقه والإعرا�س عنه ولهذا ل م�نَع ِمن اأن ت�صتر بع�ُس الأعم�ِل 

.
)4(

ال�ص�ِلحة الح�صنة قب�حَة بع�س الأعم�ل ال�صيئة وهو م� ُي�صّمى ب�لتكفير

)1(  �صورة الزلزلة، الآية7.
)2(  �صورة النجم، الآيت�ن 40 و 41.

)3(  �صورة البقرة، الآية 217.
)4(  الحلي، ك�صف المراد،  �س 413، المق�صد 6، الم�ص�ألة 7.
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�لحة الَح�َصنة مكّفرًة لالأعم�ل  َح القراآُن الكريُم بكوِن بع�ِس الأعم�ل ال�صّ رَّ وق���د �صَ

يئ���ة، واأَح���د هذه الأعم����ل هو اجتن����ب ال�صخ�س للذن���وب الكبيرة: {گ گ  ال�صَّ

. وكذا 
)1(

گ گ ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     }
وغير ذلَك ِمثل هذا الأثر.

)3(
، و�صدقة ال�صر

)2(
خرى مثل التوبة

ُ
يكوُن لأعم�ٍل اأ

ار
ّ

الخلود في الجحيم خاّص بالكف

اإّن الُخل���وَد في عذاب جهّنم خ��ّس ِب�لكّف�ر، واأّم� الموؤمنون الُع�ص�ة الذين اأ�صرقت 

اأرواحهم بن���وِر التوحيد، فطريُق المغفرة والخروج من الن�ر غير م�صدودة عليهم كم� 

 تع�ل���ى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ُ
يقوُل اهلل

.
)4(

ڭ ڭ ڭ    ۇ  }
اإّن الآي���َة المذك���ورَة اّلت���ي تخب���ُر ِب�صراحة َعن اإم���ك�ن المغفرة والعف���و عن جميع 

ولئك اّلذين م�ُتوا من دون توبة، 
ُ
الذن���وب )م� عدا ال�صرك( ن�ظرة من دون �َصكٍّ اإلى اأ

لأّن جمي���َع الذن���وب والمع��صي - حتى ال�صرك - ي�صمُله� العفُو والغفراُن اإذا ت�َب عنه� 

قت بين الم�صرك وغير الم�صرك، َوَجب اأن نقول: اإّنه�  الإن�ص�ن. وحيث اإّن هذه الآية َفرَّ

تحكي عن اإمك�ن مغفرِة من م�توا من دوِن توبة.

 له، واأّم� اإذا لم يكْن 
ُ
ومن الوا�صح اأّن مثَل هذا الإن�ص�ن اإذا ك�ن م�صركً� لم يغفِر اهلل

ُم�صركً� فيمكنُه اأن ي�أَمل في َعفو اهلِل وَيطمع في غفرانه ولكن ل ب�صكٍل َقطعّي وحتمّي، 

اإنم� يحظى ب�لعفو والغفران من تعلَّقت الإرادُة والم�صيئُة الإلهّية بمغفرته.

 ف����إّن َقْيد »ِلم���ْن َي�ساُء« ف���ي الآية ت�صُع الُع�ص����ة والُمذنبين بين ح�َلت���ي »الَخْوف«

جاِء« وتحثهم على التوّقي من الخطر وهو التوبة قبَل الموت.  و»الرَّ

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 31.  
)2(   لحظ �صورة التحريم، الآية 8

)3(  لحظ �صورة البقرة، الآية 271.
)4(   �صورة الن�ص�ء، الآية 48.
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وله���ذا ف�إّن الَوع���َد المذكور يدفع ب�لإن�ص�ن على طريق التربي���ة الم�صتقيم، ب�إبع�ده 

عن منزَلق »الَياأ�س« و»التجّري«.

الجنة والنار مخلوقتان

دار بح���ث بين الم�صلمين في م�ص�ألة خلق الجنة والن�ر، فهل هم� مخلوقت�ن الآن اأم 

ل؟ 

ق�ل الإم�مية تبًع� لتف�صير الآي�ت القراآنية والرواي�ت الواردة عن اأهل بيت الع�صمة 

اأنهم� مخلوقت�ن، اأم� المخ�لفون ف�ختلفوا فيم� بينهم، منهم من ق�ل بخلقهم� ومنهم 

من اأنكر ذلك. وم� يهمن� هن� هو م� يقوله ال�صيعة الإم�مّية.

ق����ل ال�صي���خ المفيد: »اإنَّ الجّنة والّناَر ف���ي هذا الَوقِت مخلوَقت���ان وبذلك جاءِت 

.
)1(

هل ال�ّسرِع والآثار«
َ
الأخباُر، وعليه اإجماُع اأ

ة والن����ر اإذ يقول: واإّن الآي����ت القراآنّي���ة ه���ي الأخرى ت�صهد ب�لوج���وِد الِفعلّي ِللجنَّ
 

.
)2(

 {ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ}

َئٌة للموؤمنين، واإن الّن�ر مهّيئة للك�ِفرين، اإذ  وي�صّرح في مو�صٍع اآخر: ب�أنَّ الجّنة مهيَّ

. ويق���وُل َحوَل الّن�ر: {ېئ ېئ ېئ ىئ 
)3(

يق���ول حوَل الجّنِة: {ڀ ڀ}

.
)4(

ىئ      }

ِة والّن�ر على َوجِه الّدقِة واليقيِن، واإن ك�ن الُم�صتف�د  وَمَع ذلك فال نعِرُف مك�َن الَجنَّ

م���ن بع�س الآي�ت هو اأن الَجّن���ة موجودٌة في الِق�صم الأعلى كم���� يقوُل �صبح�نه: {ہ 

.
)5(

ہ ھ ھ ھ}

)1(  المفي���د، اأوائ���ل المق�لت، تحقي���ق: ابراهيم الأن�ص����ري، بيروت- لبن����ن، دار المفيد، 1414هــــ- 1993م، ط2، 
�س124.

)2(  �صورة النجم، الآي�ت 13 - 15.
)3(  �صورة اآل عمران، الآية 133.
)4(  �صورة اآل عمران، الآية 131.

)5(  �صورة الذاري�ت، الآية 22.
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التوبة من الذنوب في الدنيا

ين�صج���م الكالم المتقّدم عن الجنة والن�ر وجزاء الأعم�ل مع الحديث عن التوبة، 

والت���ي يمك���ن لالإن�ص�ن من خالله���� اأن ُيفتح له ب�ب العودة اإل���ى اهلل، بعد اأن يكون قد 

اقت���رف م� يوج���ب دخوله الن�ر- والعي�ذ ب�هلل- عدا ال�صرك ب���ه عّزوجّل ، وهذا طبًع� 

يرجع اإلى رحمة اهلل غير المتن�هية بحّق عب�ده.

ولذل���ك �ص���وف نتطّرق اإليه� ولو ب�ص���كل مخت�صر فنقول: اإّن انفت����ح ب�ِب التوبِة في 

 الإ�صالمّية بل ِمن مقّررات جميِع 
ِ
وج���ِه الُع�ص�ة والُمذنبين والدعوة اإليه� من الَتع�ليم

م�وّية. ال�صرائع ال�صَّ

فعندم� ينَدُم الإن�ص�ن المذنُب من َعَمِلِه القبيِح َنَدمً� حقيقّيً� ويمالأ التوّجُه اإلى اهلل، 

 َقلب���ه اأن ل يرتكَب م� ارتكَب ث�نّية، َقِبل 
ِ
ع اإلي���ه ف�ص�َء ُروحه، فيقّرر من �صميم والت�ص���رُّ

 الرحي���ُم اأوبَت���ه وَتوبته، ب�صروٍط َمذكورٍة في كُتب العقي���دة والتف�صير. يقول القراآُن 
ُ
اهلل

.
)1(

َدد: {ىئ ی  ی ی ی جئ حئ مئ} الكريُم في هذا ال�صَّ

ُرون اأّن فتح هذين الب�بين  اإّن اّلذين ل َيعرفوَن الآث�ر التربوّية الإيج�بّية للتوبة يت�صوَّ

)ب����ِب ال�صف�ع���ة وب�ب التوبة( في وجه الُع�ص�ة والمذنبي���ن ي�صّجعهم � ب�صكٍل ّم� � على 

المع�صية، في حين يغفل هوؤلء عن اأّن كثيرًا من الّن��س متوّرطوَن في بع�س المع��صي، 

وقّلم� يوَجد من لم يرتكْب َذنبً� في حي�ته طوال عمره.

وعل���ى هذا الأ�ص�����س، اإذا لم يكن ب�ُب التوب���ة مفتوحً� في َوجه ه���وؤلء لق�َل الذين 

ق�ء مع اأنف�صهم:  ْهر والنَّ َة اأّي�م حي�ِتِهْم في الطُّ يريدون اأن يغّيروا م�صيرهم ويق�صوا بقيَّ

ن� �صَنلقى � على كّل ح�ٍل � جزاَء ُذنوبن�، وندخل جهّنم فِلَم ل ن�صتجيُب ِلَرغب�تن�؟ ولَم  اإنَّ

ر  ل نحّق���ق �صهواِتن���� فيم� تبّقى من ُعُمرن� م� دام هذا هو م�صيُرن�، وهو م�صيٌر ل َيَتغيَّ

قّط ول مفّر منه اأبدًا؟

)1(  �صورة النور، الآية 31.
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وهك���ذا نكوُن ب�إغالقن� ب�َب التَّوبة ق���د َفَتْحن� في وجه الّن��س ب�َب الي�أ�س والقنوط، 

ْدن� لَلمزيد من المع�صية وللتم�دي في ارتك�ب القب�ِئح والذنوب. وَمهَّ

د  اإنَّ الآث����ر الإيج�بّية لأ�صل التوبة تّت�ص���ُح اأكثر ف�أكثر عندم� نعلم ب�أن الإ�صالم يقيِّ

ٍة ذكَره���� � بتف�صيل � اأئمُة الّدي���ن، والمحّققون من علم�ِء  قب���وَل التوبة ب�ص���روٍط خ��صّ

الإ�صالم. اإنَّ القراآن الكريم يتحّدث عن التوبة ب�صراحٍة ت�مٍة اإذ يقول: {ڤ             ڤ 

چ  چ  چ  ڃ                ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
. ث���ّم اإّن���ه قد ُذكَر الأ�صخ��ُس الذين ل ُتقَب���ُل توبتهم عنَد اهلل �صبح�نه 

)1(
چ ڇ}

في ُكتب الِفقه، والتف�صير، والعقيدة فمَن �ص�ء راَجَعه�.

)1(  �صورة الأنع�م، الآية 54.
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املفاهيم الرئي�سة

توؤّكد العقيدة الإ�صالمّية على اأّن اأعم�ل الإن�ص�ن في الّدني� له� ربط وثيق بع�لم  -

الآخ���رة ويوم الح�ص�ب، وَي�صهُد العقُل والنق���ُل ب�أّن كلَّ اإن�ص�ٍن َيرى جزاَء عمِلِه، 

اإْن خيرًا فخيٌر، واإن �صّرًا ف�صّر.

 �صبح�ن���ه وتع�لى واإْن َوَع���َد الموؤِمنين ب�لثواب على اأعم�ِلهم ال�ص�ِلحة،  -
َ
اإّن اهلل

وف���ي المق�بل اأوعد عل���ى الأعم�ل ال�صيئة، ولك���ن »الوع���َد« و »الَوعيد« هذين 

يختلف اأحُدهم� عن الآخر.

�ِلَح���ة في الآخرة خيرًا ك�نت اأو  - اإّن كلَّ اإن�ص����ٍن موؤمٍن �صَيرى ثواَب اأعم�له ال�صّ

�صرًا، اإّل اإذا ارتّد، اأو َكَفَر، اأو اأ�صَرَك.

اإّن الُخل���وَد في ع���ذاب جهّنم خ��ّس ِب�لكّف����ر، واأّم� الموؤمن���ون الُع�ص�ة الذين  -

اأ�صرق���ت اأرواحه���م بن���وِر التوحيد، فطري���ُق المغفرة والخروج م���ن الن�ر غير 

م�صدودة عليهم.

ق����ل الإم�مّي���ة تبًع� لتف�صير الآي����ت القراآنية والرواي�ت ال���واردة عن اأهل بيت  -

الع�صمة اأنهم� مخلوقت�ن.

-  
ِ
اإّن انفت����ح ب�ِب التوبِة في وجِه الُع�ص����ة والُمذنبين والدعوة اإليه� من الَتع�ليم

م�وّية. الإ�صالمّية بل ِمن مقّررات جميِع ال�صرائع ال�صَّ

اأ�سـئلـة الـدر�س

  هل اأ�ص�رت الآي�ت القراآنية اإلى خلود الكف�ر ب�لن�ر؟ بّين ذلك.1  

  تحّدث عن م�ص�ألة مخلوقّية الجنة والن�ر.2  

  م� هي التوبة، وم� هي اآث�ره�؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

حقيقة التوبة

عن اأمير الموؤمنين Q ق�ل لق�ئل بح�صرته »اأ�ستغفر اهلل«: »ثكلتك اأمك اأتدري 

م���ا ال�ستغف���ار؟ اإن ال�ستغف���ار درجة العليين وهو ا�سم واقع عل���ى �ستة معان:اأولها: 

الن���دم عل���ى ما م�سى، والثاني: العزم على ترك الع���ود اإليه اأبداً، والثالث: اأن توؤدي 

اإلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اهلل اأمل�س لي�س عليك تبعة، والرابع: اأن تعمد 

اإلى كل فري�سة عليك �سّيعتها فتوؤدي حقها، والخام�س: اأن تعمد اإلى اللحم الذي 

نب���ت من ال�سح���ت فتذيبه بالأحزان حتى يل�سق الجلد بالعظ���م وين�ساأ بينهما لحم 

جدي���د، وال�ساد����س: اأن تذي���ق الج�سم األم الطاعة كما اأذقته ح���الوة المع�سية فعند 

.
)1(

ذلك تقول: اأ�ستغفر اهلل«

)1(   الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج11، �س361، ب�ب87، ح4.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي حّد الإمي�ن والكفر.1. 
  يفهم العالقة بني الإمي�ن والعمل ال�ص�لح.2. 
  يعّلل عدم جواز تكفري املوؤمن املعتقد ب�لأ�صول الثالثة.3. 

معالم اإليمان والكفر

الدرس الرابع والثالثون
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حّد اإليمان والك

اإّن ح���دَّ »الإيم���ان« و »الُكف���ر« م���ن المب�حث الكالمّي���ة والعتق�دّي���ة اله�ّمة جّدًا. 

تر، ولهذا ُيق�ل للزارع »كافر«  ف�لإيم����ن في اللُّغة يعني الّت�صديق و »الُكفر« يعن���ي ال�صَّ

َة ب�لتراب، ولكن المق�صود من »الإيمان« في علم الكالم والعقيدة، هو  لأّنه ي�صتر الحبَّ

.Pالعتق�د بوحدانّية اهلل تع�لى، والآخرة ور�ص�لة النبي الخ�تم محّمد الم�صطفى

على اأنَّ الإيم�ن بر�ص�لة النبّي الخ�ِتم ي�صُمُل الإيم�ن ِبنبّوة الأنبي�ء ال�ص�بقين عليه، 

والكتب ال�ّصم�وية ال�ص�بقة، وم� اأتى به نبيُّ الإ�صالم من تع�ليم واأحك�م اإ�صالمّية للب�صر 

م���ن ج�نب اهلل اأي�صً�. اإّن المك�ن الواقع���ي والحقيقي لالإيم�ن هو قلب الإن�ص�ن وفوؤاُده 

. كم� اأّنه يق���ول ل�ُصّك�ن 
)1(

كم���� يق���ول الق���راآن: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

الَبوادي الِذين ا�صت�ْصَلُموا ِللح�كمّية الإ�صالمية و�صلطته� من دون اأن َيدخَل الإيم�ن في 

.
)2(

اأفئدِتِهم: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}

ولك���ّن الحكَم ب�إيم�ن ال�صخ�س م�صروٌط ب�أن يعّبر عن ذلك ِبل�ص�نه واإقراِرِه اللفظي 

اأو ُيظِه���َره بطري���ٍق اآخ���ر، اأو ل ُينك���ر اعتق�َده به عل���ى اَلقّل، وذل���ك لأّن في غير هذه 

.
)3(

ال�صورة ل ُيحكم ب�إيم�ِنِه كم� ق�ل: {ٱ ٻ ٻ ٻ}

)1(  �صورة المج�دلة، الآية 22.
)2(  �صورة الحجرات، الآية 4.

)3(  �صورة النمل، الآية 14.
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َن معنى »الكفر« وحّده اأي�صً�، ف�ذا اأنكر �صخ�ٌس وحدانّية  في �صوِء هذا يكوُن قد تبيَّ

الح���قِّ تع�لى، اأو اأنكَر يوَم القي�مة، اأو ر�ص�لة النبّي الأكرمP ُحِكَم بكفره حتمً�، كم� 

اأّن اإن���ك�ر اأح���د م�صّلم�ت الدي���ن المحّم���دّي و�صرورّي�ته التي يكون اإنك�ره���� م�صتلِزمً� 

لإنك�ر ر�ص�لِة النبّيP ب�صكٍل وا�صٍح يجعُل الإن�ص�ن محكومً� ب�لكفر اأي�صً�.

فعندم� اأعط���ى ر�صوُل اهللP الراية لعليQ لفتِح ِق���الِع خيبر، واأخبَر الن��َس 

ب����أن ح�مَل هذه الراية �صيفتح خيب���رًا، في هذه اللحظة ق�ل الإم�م عليٌّ Q لر�صول 

ق�تلُهْم؟ فق�ل النبيُّ P: »قاِتْلُهْم َحّتى َي�سَهُدوا اأْن ل 
ُ
اهلِلP: ي� ر�صوَل اهلل فعلى َم� اأ

 واأّن محّمداً ر�سوُل اهلل، فاإذا َفَعُلوا ذلك فقد َمَنعوا ِمْنَك ِدماَءُهْم واأمواَلهم 
ُ
اإَِله اإّل اهلل

َل �صخ�ٌس الإم����م ال�ص�دقQ فق�ل: م� 
َ
. و�َص�أ

)1(
اإّل بحقه����ا، وح�ساُبه����م عل����ى اهلل«

اأدنى م� يكوُن به الَعبُد ُموؤِمنً�؟ ق�َلQ: »َي�ْسَهد اأن ل اإَله اإّل اهلل، واأّن محّمداً عبُدُه 

.
)2(

ور�سولُه، وُيقّر بالّطاَعِة، ويعرف اإماَم زماِنِه، فاذا َفعل ذلَك َفُهو موؤِمٌن«

اإليمان مشروط بااللتزام بالعمل الصالح

اإّن حقيق���َة الإيم����ن وان ك�نت هي العتق����د القلبي )الم�ص���روط ب�لإظه�ر اأو عدم 

 
ِ
الإن���ك�ر على الأقّل( ولكن يج���ب ان ل ُيَظنَّ اأّن هذا الَقَدر م���ن الإيم�ن ك�ٍف في فالح

ْخ�سِ اأن َيلَتِزَم بلوازم الإيم�ن واآث�ره الَعَملّية اأي�صً�. الإن�ص�ن، بل يجب على ال�صَّ

���ف الموؤمُن الواقع���ي وُعّرف في كثي���ر من الآي����ت والّرواي�ت ب�أنه  وله���ذا فقد ُو�صِ

الملتزم ب�آث�ر الإيم�ن، والموؤّدي للفرائ�س الإلهّية. فقد اعتبر القراآُن الكريُم في �صورة 

ف�ت الت�لية حيث ق�ل: {پ پ  »الع�ص���ر« كّل الن��س في خ�صر اإّل من اّت�صف ب�ل�صّ

؟
)3(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

)1(  البخ�ري، ال�صحيح، كت�ب الإيم�ن، �س10.
)2(  المجل�صي، بح�ر الأنوار،  ج69، �س 16.

)3(  �صورة الع�صر، الآية 3.
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وقد روى الإم�م الب�قر Q عن الإم�م عليQ اأن رجاًل ق�ل له: من �صهد اأن 

 .
)1(

 واأّن محّمدًا ر�صوُل اهللP ك�َن موؤمنً�؟ ق�ل: »فاأيَن فرائ�ُس اهلل«؟
ُ
ل اإَله اإّل اهلل

َوق����لQ اأي�صً�: »ل���و كاَن الإيمان كالم���اً، لم ينزْل فيه �س���وٌم، ول �سالٌة، ول 

. فُي�صتنَتج من الَبي����ن ال�ص�بق اأّن الإيم����ن ذو مراتب وَدَرج�ت، 
)2(

ح���الٌل، ول ح���رام«

ً� به�، واأن العتق�د اإذا اقترن ب�لإظه�ر اأو عدم الإنك�ر على  واأّن ل���كلٍّ مرتبة اأثرًا خ��صّ

ينّية،  اَلق���ل، ك�ن اأ�صع���ف مراتب الإيم�ن واأدونه�، وتترّتب عليه �صل�صل���ٌة من الآث�ر الدِّ

والدنيوّي���ة، في حي���ن اأن المرتبة الأخرى لالإيم�ن التي توجب فالَح الإن�ص�ن في الدني� 

والآخرة رهٌن لالإلتزام ب�آث�ره العملّية.

والنقطة الجديرُة ب�لّذكر هي اأّن بع�َس الرواي�ت اعتبرت الَعَمَل ب�لفرائ�س الدينّية 

ركن���ً� من اأرك�ن الإيم�ن، فقد روى الإم�م الر�ص����Q عن ر�صوِل اهللP اأّنه ق�ل: 

؟
)3(

»الإيمان معرفة بالقلب واإقراٌر بالل�سان وعمٌل بالأركان«

 
ِ
مور، مثل اإق�مة الفرائ�س، واأداء الزك�ة والحج، و�صوم

ُ
وفي بع�ِس الّرواي�ت ُجِعَلت اأ

. اإّن ه���ذه الرواي�ت اإّم� هي ن�ظرٌة اإلى 
)4(

����ن، اإلى ج�نب ال�صه�دتين اأي�صً� �صه���ِر رَم�صَ

اأّنه يمكن تمييز الم�صلم عن غير الم�صلم بوا�صطة هذِه الأعم�ل، اأو اأّن ذكَر ال�صه�دتين 

ه�  اإّنم� يكوُن �صببً� للنج�ة وموجبً� للفالح اإذا اقترَنت وان�صّمت اإلى اأعم�ٍل �صرعيٍة اأهمُّ

واأبرُزه�: ال�صالُة، والزك�ُة، والحُج، وال�صوم.

)1(  الكليني، الك�في، ج2، �س 33، ح2.
)2(  م.ن، ج2، 33، ح 2.

)3(  ال�صدوق، عيون اأخب�ر الر�ص�Q، تحقيق: ح�صين الأعلمي، بيروت- لبن�ن، موؤ�ص�صة الأعلمي، 1404هـ- 1984م، 
ج1، �س 204.

)4(  البخ�ري، ال�صحيح،  ج1، �س 16، كت�ب الإيم�ن �صه�دة اأن ل اإَله اإّل اهلل واأّن محّمدًا ر�صوُل اهلل، واإق�مة ال�صالة، 
واإيت�ء الزك�ة، والحّج، و�صوم رم�ص�ن.
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ُة ِفرقة من ِفَرِق الم�صلمين الفرقَة  ���َر اأيَّ ب�لّنَظ���ر اإلى هذين الأ�صلين يجب اأن ل ُتَكفِّ

الإ�صالمي���ة الأخ���رى التي تخ�لُفه� في بع����س الُفروع، لأّن مالَك »الُكف���ر« هو اأْن ينكَر 

ال�صخ�ُس اأحَد الأ�صول الثالثة، اأو اإنك�ر م� يلَزُم من اإنك�ره اإنك�ر اأَحِد الأ�صول الثالثة 

ق اإذا ك�ن حكُم ذلك ال�ص���يء بديهّيً� من وجهة  المذك���وَرة، وهذه المالزم���ة اإّنم� تتحقَّ

نظ���ِر ال�ّصرع، ووا�صحً� ِجّدًا اإلى درجة اأّن���ه ل ي�صتطيع اأْن يجمَع بين اإنك�ره والعتراِف 

ب�لأ�صول الثالثة.

َتهم  خوَّ
ُ
وعل���ى ه���ذا الأ�ص��س ينبغ���ي للم�صلمي���ن اأن يحفظوا ف���ي جميع المراح���ل اأ

���ة، ول َي�ْصَمُح���وا ب����أْن َي�صيَر الختالُف ف���ي الأمور المتعّلق���ة ب�لأ�صوِل �صببً�  الإ�صالميَّ

للن���زاع، ورّبم� لتف�صي���ِق اأو تكفير فرقٍة لأخ���رى، واأن يكتفوا ف���ي الختالف�ت الفكرّية 

ب غير  بوا اإقح����م التع�صُّ والعقيدّي���ة ب�لح���وار العلمّي والمن�ق�ص���ة المو�صوعّية، ويتجنَّ

ف����ء والموّدة بين  المنطق���ّي، والته����م والتحري���ف في ه���ذا المج�ل اإبق�ًء عل���ى ال�صّ

الم�صلمين.

ال يجوز تكفير المسلم المعتقد باألصول الثالثة

، فيلزُم 
)1(

ول الأ�ص��صية الثالثة اإّن الم�صلمي���ن في ع�لمن� الراهن يّتفقون ف���ي الأ�صُ

���َر فريٌق فريقً� اآخر ب�صبب الختالف في بع����س الأ�صوِل، اأو الفروع الأخرى،  اأْن ل يكفِّ

وذل���ك لأنَّ الكثيَر من الأ�ص���ول المخَتلف فيه�، هي في الحقيقة من الق�ص�ي� الكالمّية 

التي طِرَحت على ب�ص�ط البحِث والمن�ق�صة بين الم�صلمين فيم� بعد، ولَكلِّ فريٍق منهم 

اأدّلتُه وبراهينُه فيه�.

وعلى هذا ل ُيمكن اأن ُيّتَخَذ الختالُف في هذه الم�ص�ئل و�صيلًة لتكفير هذه الفرقة، 

اأو تلك اأو ذريعة لتف�صيق هذه الط�ئفة، اأو تلك، ول �صببً� ِلتفتيت وحدِة الم�صلمين.

ه�. وه���ي: ال�صه�دة بوحدانّية اهلل، والإيم�ن  ول الت���ي يرتبط تحّقق »الإيم�ن« و »الكفُر« بقبوله� اأو رف�صِ )1(  وه���ي الأ�صُ
بنبوة خ�تم الأنبي�ء محّمد P والمع�د في يوم القي�مة.
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بّي�ت  اإّن اأف�ص���َل الُط���رق لحّل هذا الختالف ه���و الحواُر العلميُّ بمن�أى ع���ن الَع�صَ

الج�ّفة، َوالمواقف المتزّمتة وغير المو�صوعية.

َدد: {ۀ     ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ  يق���ول القراآُن الكريُم في هذا ال�صَّ

.
)1(

ھ                                ھ    ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}
وله، ب�أنَّه ل يحقُّ  �صُ

ُ
�ُص�س الإ�صالم واأ

ُ
ولقد �صّرح النبيُّ الأكرُم P بعد ذكرِه لأَهّم اأ

 اأْن ُيكّفَر ُم�صلمً� اآخر لرتك�به مع�صية، اأو يرمَيه ب�ل�صرك، اإذ ق�ل:»ل ُتَكّفرُوُهْم 
ٍ
لم�صلم

.
)2(

ِبَذنٍب ول َت�ْسَهُدوا عليِهم ِب�ِسْرٍك«

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 94.
)2(   الهندي، كنز العّم�ل، ج 1، �س277، ح30.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن حدَّ »الإيمان« و »الُكفر« من المب�حث الكالمّية والعتق�دّية اله�ّمة جّدًا. -

الإيم����ن بر�ص�لة النبّي الخ�ِت���م ي�صُمُل الإيم�ن ِبنبّوة الأنبي����ء ال�ص�بقين عليه،  -

والكت���ب ال�ّصم�وي���ة ال�ص�بق���ة، وم� اأتى ب���ه نبيُّ الإ�ص���الم من تع�لي���م واأحك�م 

اإ�صالمّية للب�صر من ج�نب اهلل اأي�صً�.

الحكم ب�إيم�ن ال�صخ����س م�صروٌط ب�أن يعّبر عن ذلك ِبل�ص�نه واإقراِرِه اللفظّي،  -

اأو ُيظِهَره بطريٍق اآخر، اأو ل ُينكر اعتق�َده به على الأقل.

اإّن حقيق���َة الإيم����ن وان ك�نت ه���ي العتق�د القلبي ولكن يج���ب ان ل ُيَظنَّ اأّن  -

ه���ذا الَقَدر من الإيم�ن ك�ٍف، بل يجب على ال�ّصْخ�سِ اأن َيلَتِزَم بلوازم الإيم�ن 

واآث�ره الَعَملّية.

بع�س الرواي�ت اعتبرت الَعَمَل ب�لفرائ�س الدينّية ركنً� من اأرك�ن الإيم�ن. -

ول الأ�ص��صية الثالثة، فيلزُم  - اإّن الم�صلمين في ع�لمن� الراهن يّتفقون في الأ�صُ

���َر فري���ٌق فريقً� اآخ���ر ب�صبب الختالف في بع�س الأ�ص���وِل، اأو الفروع  اأْن ل يكفِّ

الأخرى.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو المق�صود بحّد الإيم�ن والكفر؟ بّين ذلك.1  

  هل الإيم�ن م�صروط ب�لعمل ال�ص�لح اأم ل؟ اأو�صح ذلك.2  

  اذكر اآية قراآنّية ت�صير اإلى عدم جواز تكفير المعتقد ب�لأ�صول الثالثة.3  
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َفة الإِيَماِن �شِ

ع���ن الإم�م اأبي جعفر الب�قد Q ق�ل: �ُصِئل اأمير الموؤمنين Q عن الإيم�ن 

بر واليقين والعدل  فق�ل: »اإّن اهلل عزَّ وجّل جعل الإيمان على اأربع دعائم على ال�سّ

ب���ر م���ن ذل���ك عل���ى اأرب���ع �ُسَع���ٍب: عل���ى ال�ّس���وق والإ�سف���اق والّزه���د  والجه���اد، فال�سّ

والّترّقب، فمن ا�ستاق اإلى الجّنة �سال عن ال�ّسهوات، ومن اأ�سفق من النار رجع عن 

المحّرم���ات، وم���ن زهد في الدنيا هان���ت عليه الم�سيبات، ومن راق���ب الموت �سارع 

ِل اْلِحْكَمِة وَمْعِرَفِة  وُّ
َ
���َرِة اْلِفْطَنِة وَت���اأ اإل���ى الخي���رات. واليقين عل���ى اأربع �سعب: َتْب�سِ

ِليَن. وَّ
َ
اْلِعْبَرِة و�ُسنَِّة الأ

فم���ن اأب�س���ر الفطن���ة ع���رف الحكم���ة، ومن ت���اأّول الحكمة ع���رف العب���رة، ومن عرف 

العبرة عرف ال�ّسَنة ومن عرف ال�ّسَنة فكاأّنما كان مع الأّولين واهتدى اإلى التي هي اأقَوم، 

ونظ���ر اإل���ى م���ن نجا بما نج���ا، ومن هلك، بما هل���ك واإّنما اأهلك اهلل م���ن اأهلك بمع�سيته، 

واأنج���ى م���ن اأنجى بطاعته. والعدل على اأربع �سعب: غام����س الفهم، وغمر العلم، وزهرة 

الحك���م، ورو�س���ة الحلم، فمن فهم ف�ّسر جميع العلم، ومن علم عرف �سرائع الحكم، ومن 

حل���م ل���م يفّرط في اأمره، وعا�س في الّنا�س حميداً، والجه���اد على اأربع �سعب: على الأمر 

���دق ف���ي المواط���ن، و�سن���اآن الفا�سقين، فم���ن اأمر  بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر، وال�سّ

بالمع���روف �س���ّد ظهر الموؤمن، ومن نهى عن المنكر اأرغم اأنف المنافق واأمن كيده، ومن 

�س���دق ف���ي المواط���ن ق�سى اّلذي علي���ه، ومن �سنئ الفا�سقين غ�س���ب هلل، ومن غ�سب هلل 

.
)1(

غ�سب اهلل له، فذلك الإيمان ودعائمه و�سعبه«

)1(   الكليني، الك�في، ج2، �س51.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

ح املعنى اللغوي وال�صطالحي لكلمة البدعة.1.  يو�صّ

يفهم حقيقة البدعة املحّرمة يف ال�صرع الإ�صالمي.2. 

يبنّي ال�ص�بطة ال�صحيحة يف البدعة.3. 

البدعة

الدرس الخامس والثالثون
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معنى البدعة

»الِبدع���ة« ف���ي اللغة تعني الَعَمل الجدي���د والذي ل �ص�بق له، ال���ذي يبّين نوعً� من 

الُح�صن والكم�ل في الف�عل، فلفظ »البديع« من �صف�ت اهلل كم� نعلم، كم� ق�ل تع�لى: 

.
)1(

{ڭ ۇ ۇۆ  }

واأّم���� المفه���وُم ال�صطالح���ّي للبدعة، فهو اأي�ص���ً� ن�صبُة م� لي�س م���ن ال�صريعة اإلى 

ال�صريع���ة، واأكثر التع�ريف اخت�ص����رًا للبدعة اِل�صطالحّية هو: »اإدخ���اُل ما لي�َس ِمَن 

الّديِن في الديِن«.

البدعة في الشرع

ن���وب الكبيرة، وهو مم� ل �صك في حرمته اأبًدا، فقد  اإنَّ البت���داع في الدين من الذُّ

. والنقطُة المهّمة 
)2(

ق�ل ر�ص���وُل اهللP: »كلُّ ُمحَدَثٍة ِبدَعة وكلُّ �َساللٍة في الّن���ار«

َد مفه���وُم »الِبدعة« ب�ص���ورٍة ج�ِمعٍة وم�ِنعٍة  الوحي���دُة ف���ي م�ص�ألة الِبدعة ه���ي اأن ُيحدَّ

عي���د، ولإزالة الإبه�م عن  ليمك���ن تميي���ُز م� هو بدعٌة عّم� لي����س ببدعٍة. وفي هذا ال�صَّ

حقيقة »البدعة« يجب اللتف�ت والنتب�ه اإلى نقطتين:

)1(  �صورة البقرة، الآية 117.
)2(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج2، �س263.
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ين، وَذلك ب�إحداث الزي�دة اأو النق�س فيه. 1. اإّن الِبدعة نوٌع من الت�صّرف في الدِّ

ين وال�صريعة، بل  وعلى هذا الأ�ص��س اإذا لم َيُكن اإحداُث �صيٍء، مم� يرتبُط ب�لِدّ

ك�ن اأمرًا ع�دّيً� اأو ُعرفّيً�، لم يكن بدعًة )واإن ك�نت م�صروعّيته م�صروطة ب�أن ل 

مً� اأو ممُنوعً� في ال�صرع بدليٍل خ��ٍس(. يكوَن البتداع والبتك�ر المذكور محرَّ

وللمث����ل: اإن الب�صرّية تبتكُر ب��صتمرار اأ�ص�ليب جديدة في مج�ل الم�صكن والَملب�س 

���ة في ع�صرن���� الح��صر ال���ذي تتطور فيه  وغي���ر ذلك م���ن و�ص�ئ���ل العي�س وخ��صّ

الأ�ص�لي���ب والأدوات الم�صتخَدمة في المعي�َصة ب��صتمرار، وب�صكٍل متوا�صٍل ون�صرُب 

على ذلك مثاًل اأنواع النزهة والري��صة الجديدة، بل والمتجّددة على الدوام.

اإّن م���ن البديه���ي اأّن كلَّ هذه الأ�صي����ء والأمور نوٌع من البدع���ة والأمور البديعة 

)بمعن���ى م���� لم يكن ل���ه �ص�بق( ولكنه� ل �صل���ة له� ب�لبدع���ة الم�صطَلح عليه� 

���ُف حّلّيُته� وحّلّيُة ال�صتف�دِة منه� � كم���� قلن� � على اأن ل تكوَن  �صرع���ً�. اإّنم� تتوقَّ

رع وموازينه. مخ�ِلفًة لأحك�م ال�صَّ

فمثاًل اختالط الرجِل والمراأة من دون حج�ٍب في المج�ل�س، والمح�فل � الذي 

ه���و من م�صتوَردات الغرب الف��صد، ومعطي�ت ثق�فته المنحرفة � حراٌم، اإّل اأّنه 

لي�س ببدَعة، لأّن الذين ي�صتركوَن في هذه المح�فل ل ي�أتوَن بهذا العمل ب�عتب�ره 

ره، ب���ل ربم� اأَتوا به من ب�ِب الاّلمب�لة  ته وقرَّ عم���اًل اأقّر ال�صرُع الإ�صالميُّ �صحَّ

هوا وع����دوا لر�ْصدِهْم فقّرُروا  مع العتق����د ب�أّنه مخ�لٌف لل�صرع، ولهذا ربم� تنبَّ

بجدّيٍة ترَكه، وعدم ال�صتراك فيه.

َن �صعٌب ّم� يوم���ً�، اأو بع�س الأّي�م للَفرَح  وانطالق���ً� م���ن التو�صيح ال�ص�بِق اإذا عيَّ

رع اأمَر بهذا، ل���م يكن مثل هذا  والبته����ج والجتم����ع، ولكن ل بق�ص���د اأّن ال�صَّ

خرى يجب اأن تقع 
ُ

العمل بدعة واإن ك�نت حلّيُة اأو حرمة هذا العمل من جه�ٍت اأ

محّطً� للبحث والدرا�صة.
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م���ن هن���� اّت�ص���ح اأنَّ الكثيَر م���ن مبتك���رات الب�ص���ر، وبدائعه، في مج����ل الفّن 

والري��ص���ة، وال�صن�عة وغير ذلك خ�رٌج عن نط����ق البدعة ال�صطالحية، وم� 

خرى ولهم� مالٌك 
ُ
يق����ُل حول حرَمته����، اأو حلّيته�، اإّنم� هو ن��صئ من جه����ت اأ

ومقي��ٌس خ��س.

2. اإّن اأ�ص��س البدعة في ال�صرع يرجع اإلى نقطٍة واحدة وهي الإتي�ن بعمٍل بزعم اأّنه 

اأم���ٌر �صرع���يٌّ اأَمَر به الدين في حين ل يوجد لم�صروعيت���ه اأيُّ اأ�صل ول �ص�بطة، 

ت���ى بعمل عل���ى اأّنه اأمر �صرع���ي ويدل على م�صروعيت���ه دليل �صرعي 
َ
ولك���ن اذا اأ

)ب�صكٍل خ��ٍس، اأو ب�صورٍة كلّيٍة وع�ّمة( لم يكن ذلك العمُل بدعًة.

وله���ذا ق�َل العاّلمُة المجل�صي: »البدع���ة في ال�سرع ما َحَدَث بعد الَر�سول ولم 

.وق�ل 
)1(

يكن فيه ن�سٌّ على الخ�سو�ِس ول يكوُن داخاًل في بع�ِس العمومات«

رَع. وما كان  حِدَث ولي�َس لُه اأ�سٌل في ال�سَّ
ُ
اب���ن حجر الع�صقالنّي: »الِبدعة ما اأ

 .
)2(

له اأ�سٌل يدل عليه ال�سرع فلي�س ِبِبدعة«

الضابطة الصحيحة في البدعة

، اأو �ص�بطٍة كلّيٍة  اإذا ك�ن العم���ُل ال���ذي َن�َصْبن�ه اإل���ى ال�صرع ي�صتنُد اإلى َدليٍل خ�����سّ

ف���ي ال�صرع لم يكن بدعًة حتمً�. وال�صورُة الأولى )اأْي وجود الدليل الخ��س( ل يحت�ج 

اإل���ى بي����ٍن. اإّنم� المهم هو الِق�ص���م الث�ني لأّنه ُربَّ َعَمٍل ك�َن ف���ي ظ�هرِه َعماًل مبتَدعً� 

جديدًا ومبتكرًا، ولم تكن له �ص�بقٌة في الإ�صالم، ولكّنه في معن�ه وحقيقتِه يدُخُل تحت 

ه� ال�صرُع الإ�صالميُّ ب�صورٍة كلّيٍة. �ص�بطٍة اأقرَّ

وِللمث�ل: يمكُن الإ�ص�رة اإلى التجنيِد الإجب�رّي الع�ّم اليوم في الجمهورية الإ�صالمية 

الإيراني���ة. ف�إنَّ دعوَة ال�صب�ب اإلى خدم���ة الَعَلم كوظيفٍة دينّية، واإن ك�نت في ظ�هره� 

)1(  المجل�صي، بح�ر الأنوار،  ج74، �س 202.
)2(  ابن حجر، فتح الب�ري،بيروت- لبن�ن،  دار المعرفة،  ج13، �س212.



376

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

َعَم���اًل مبتكرًا ومبتدع���ً� اإّل اأّنه� حيث تنخرُط تحت اأ�صٍل اأو ق�عدٍة دينّية ل ُتعّد ِبدعة، 

.
)1(

وذلك لأّن القراآَن الكريَم يقول: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

ومن البديهّي اأّن التربية الَع�صكِرّية الع�مة لل�صب�ب � ُتعدُّ في ظّل التحوُّلت والَتَطّورات 

والأج���واء الع�لمّية� �صببً� للتَهّيوؤ الأكثر في مق�ب���ِل العدّو المترّب�س، والعمُل بروح الآية 

المذك���ورة في ع�صرن� الراهِن يقت�صي هذا الأم���ر. في �صوء البي�ن ال�ص�بق يمكن حّل 

به�ت التي تقّيد البع�َس وتعيقهم عن الحركة. ومع�لجة الكثير من ال�صُّ

ون�صرب لذلك مثاًل: م� يقوُم به جم�هيُر الم�صلمين العظمى من الحتف�ِل بمولِد النبّي 

الأكرمP ويراُه الَبع�س اأو ي�صّمونه ِبدعة، في حين ل ينطبق عليه عنوان البدعة ومالُكه�، 

ف���ي �صوء م� قلن�ه، لأّنه على فر�ِس اأّن هذا النم���َط من التكريم واإظه�ر المحّبة والتكريم 

رين  ه وحبَّ اأه���ل بيته المطهَّ ل���م َي���رْد في ال�صرع بخ�صو�صِه. ولكنَّ م���َوّدة النبّي P وُحبَّ

�صول الإ�صالم ال�صرورّية وُتعَتَبر هذه الحتف�لت والجتم�ع�ت الدينّية 
ُ
R ُيعتبر اأحد اأ

البهيجة ِمن مظ�هر ذلك الأ�صل الكلّي ونعني المحبة والمودة للنبي واآله. فقد ق�ل ر�صوُل 

.
)2(

اهللP: »ل يوؤِمُن اأحُدكم حّتى اأكوَن اأحبَّ اإليه ِمن ماِلِه واأْهِلِه والنا�ِس اأجمعين«

ول يخفى اأن الذي���ن ُيظِهُرون الَبهجة والفرح في مواليد ر�صول اهللP واأهل بيته 

الط�هري���ن، ويقيم���ون لأجل هذه الغ�ية، الحتف�لت والمج�ل����س ل يهدفون من اإق�مة 

الحتف�ل في هذه الأي�م اإلى اأّن هذه الأعم�ل من�صو�ٌس عليه� وم�أُمور به� �صرعً� بعينه� 

و�صكله���� الراهن، بل يفعلون هذه الأعم����ل ب�عتق�د اأّن ُحبَّ النبيP والموّدة لر�صول 

نة بتع�بير مختِلفٍة ومتنّوعٍة.  اهلل واأهل بيته اأ�صٌل كّليٌّ َوَرَد الت�أكيد عليه في الكت�ب وال�صُّ

.
)3(

اإّن القراآَن الكريم يقول: {ڀ ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ}

وه���ذا الأ�صل يمك���ن اأن تكوَن له تجلي�ٌت ومظ�ه���ُر مختِلفة ومتنّوع���ة، منه� اإق�مة 

)1(  �صورة الأنف�ل، الآية 60.
)2(  الن�ص�ئي، �صنن الن�ص�ئي، بيروت- لبن�ن، دار الفكر، 1348هـ- 1930م، ط1، ج8، �س115.

)3(  �صورة ال�صورى، الآية 23.
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ه���ذه الحتف�لت البهيج���ة على حي����ة الم�صلمين الفردّي���ة والجتم�عية، ف����إّن اإق�مة 

الحتف����لت، في الحقيقة مم� يذّك���ر بنزول الرحمِة والبركِة الإلهّي���ة في هذه الأّي�م، 

كر هلل تع�لى اأو عم���ٌل ب�عث عليه، وهذا المطل���ب )اأي اإق�مة  وه���ي ن���وٌع من اأن���واع ال�صُّ

الحتف�ل في يوم ن���زول الرحمة والفي�ِس الرب�نّي( ك�ن في حي�ة الأمم ال�ص�بقة اأي�صً� 

كم� ي�صّرُح بذلك القراآُن الكريُم.

فق���د طَلَب النبيُّ عي�صى ابُن مري���مL م�ئدًة �صم�وّية تنزُل عليه وعلى حوارّييه 

ليك���وَن يوُم نزول تلك الم�ئدة عيدًا للجيل الذي ك�ن يعي�س بينهم، ولالأجي�ل الالحقة 

كم� يقوُل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ 

.
)1(

ٺ ٺ ٺ ٿٿ}

خ���رى في مج����ل تكري���م النبّي
ُ
اأ�ص���ف اإل���ى ذل���ك اأّن اهلل تع�ل���ى يق���ول ف���ي اآية اأ

 

ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  الأك���رمP:{گ 

.
)2(

ں ں ڻ}
مور:

ُ
ف�إّن اهلل تع�لى ي�أمر الن��َس في هذه الآية ب�أربعة اأ

1. الإيم�ن ب�لنبّي {گ گ}.

2. تكريم النبّي وتعظيمه {ڳ}.

3. ن�صرته {ڳ}.

4. اّتب�ع القراآن {ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ}.

فلزوُم التكريم والتعظيم للنبّي كم� هو وا�صح اأ�صٌل دينيٌّ وقراآنّي، وله في كل زم�ن 

���ة: ف�ل�صالُة وال�صالم على النبّي واأهِل بيت���ه عند ذكر ا�صِمِه، واإظه�ُر  م�ص�ديق خ��صّ

تم اأهل 
ْ
الفرح والبته����ج يوَم ولدته وبعثته، وكذا اإعالُن الحزِن والأ�صى في م�أتمه وم�أ

)1(  �صورة الم�ئدة، الآية 114.
)2(  �صورة الأعراف، الآية 157.
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بيته، وحفُظ اآث�ِر النبّي وتعمير مرقده الط�هر وحفُظ اآث�ر اأهل بيته، وتعميُر مراقدهم 

الط�ه���رة، كلُّه���� م�ص�ديُق لإظه�ر الم���وّدة والمحّبة للنب���ّي الأكرم وعترِت���ِه الط�هرة 

�صلواُت اهلل عليهم اأجمعين.

ر اأَحٌد ب�أّن محّب���ة النبّي واأهل بيت���ه وموّدَتهم تنح�صُر  عل���ى اأّن���ه يجب اأن ل يت�ص���وَّ

ف���ي هذه الأمور فقط، بل يجب النتب�ه اإل���ى اأّن اّتب�َعهم في اأقوالهم واأفع�لهم، والذي 

ج����َءت الإ�ص�رة اإليه ف���ي الآية اأدن�ه اأي�صً� هو من اأظه���ر م�ص�ديق محّبتهم وموّدتهم، 

كم� اأّنه �صبٌب لنيِل الِعن�ية الإلهّية واللطِف الرب�نّي كم� ق�ل تع�لى:

.
)1(

{ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ}

والِبدَع���ة - كم���� اأ�صَلْفن� - عب�رٌة عن نوٍع من الت�صّرف ف���ي الّدين من دون اأن يكون 

( في ال�ص���رع، ويجب التنويه ب����أّن رواي�ت اأئمّة  يٌّ ع�مٌّ
ل���ه م�صتن���ٌد �صحيٌح )خ�����سٌّ اأو كلِّ

اأه���ِل البيت بحكم حديث الثقلي���ن المتواتر، ُتَعدُّ من م�ص�در ال�صريع���ة، واأدّلِة الأحك�م 

َح الأئمُة المع�صوُمون: بجواز اأو عدم جواز �صيٍء ك�ن  الدينّية وعلى هذا الأ�ص��س اإذا �صرَّ

ين ولم ينطبق عليه عنواُن البتداع والحداث في الّدين. اّتب�عهم في ذلك اّتب�عً� للدِّ

ف في الدين من دون اإذن اهلل �صبح�نه  رُّ وفي الخ�تمة: ُنَذّكر ب�أّن »البدعة« بمعنى الَت�صَ

ك�ن ول يزال َعَماًل قبيحً� وحرامً�، وقد اأ�ص�ر اإليه القراآن بقوله تع�لى: {ہ ھ ھھ 

. وعل���ى هذا الأ�ص��س ل ي�صحُّ تق�صي���م الِبدعة )بهذا المعنى( اإلى 
)2(

ھ  ے ے ۓ}
 والج�ئِز، بل كلُّه� )بهذا المعنى( حراٌم غير ج�ئز.

ِ
القبيح والَح�َصن والحرام

مور المعي�صة من 
ُ
نع���م الِبدعة بمعن�ه� اللغ���وّي الع�ّم )اأي الإتي�ن ب�أ�صي�ء حديثة في اأ

���َوٌر مختلفة ومتنّوعة، وتكون م�صمولًة  دون ن�صب���ة ذل���ك اإلى ال�صرع( يمكن اأن تكون له �صُ

لأحد الأحك�م التكِليفّية الخم�صة: )الوجوب والحرمة والكراهة وال�صتحب�ب والإب�حة(.

)1(  �صورة اآل عمران، الآية 31.
)2(  �صورة يون�س، الآية 59.
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املفاهيم الرئي�سة

»الِبدعة« في اللغة تعني الَعَمل الجديد والذي ل �ص�بق له، الذي يبّين نوعً� من  -

الُح�صن والكم�ل في الف�عل، فلفظ »البديع« من �صف�ت اهلل كم� نعلم.

المفهوُم الإ�صطالحّي للبدعة، هو: »اإدخاُل ما لي�َس ِمَن الّديِن في الديِن«. -

اإنَّ البت���داع في الدين من الُذنوب الكبيرة، وه���و مّم� ل �صك في حرمته اأبًدا،  -

فقد ق�ل ر�صوُل اهلل P: »كلُّ ُمحَدَثٍة ِبدَعة وكلُّ �َساللٍة في الّنار«.

اإذا ك�ن العمُل الذي َن�َصْبن�ه اإلى ال�صرع ي�صتنُد اإلى َدليٍل خ��ّس، اأو �ص�بطٍة كلّيٍة  -

في ال�صرع لم يكن بدعًة  حتًم�.

عيد، ولإزالة الإبه�م عن حقيقة »البدعة« يجب اللتف�ت والنتب�ه  - وفي هذا ال�صَّ

اإلى نقطتين:

1. اإّن الِبدع���ة نوٌع من الت�صّرف ف���ي الِدين، وَذلك ب�إحداث الزي�دة اأو النق�س 

فيه.

2. اإّن اأ�ص�����س »البدع���ة« ف���ي ال�صرع يرجع اإلى نقطٍة واح���دة وهي الإتي�ن بعمٍل 

بزع���م اأّنه اأمٌر �صرعيٌّ اأَمَر به الدي���ن في حين ل يوجد لم�صروعيته اأيُّ اأ�صل 

ول �ص�بطة.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هو معنى البدعة لغة وا�صطالًح�؟1  

  م� هو المعي�ر في اعتب�ر اأمر م� بدعة اأم غير بدعة؟2  

  م� هو مفهوم تكريم النبّي واآله ح�صب الآي�ت القراآنّية؟3  
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لــلــمــطــالــعــة

موت الفقيه

ع���ن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Q ق�ل: »ما من اأحد يموت من الموؤمنين 

اأحّب اإلى اإبلي�س من موت فقيه«...

 واأّم���� �صبب زي����دة محّبته موت الفقيه فه���و اأّن الفقيه روح قل���وب الموؤمنين اإذ به 

ي�صين وفرقة المقّربي���ن وح�صنهم، اإذ به نج�تهم  حي�ته���م وهدايتهم اإلى زم���رة القدِّ

ع���ن �صن�ن غوائ���ل الأع�دي و�صه����م مك�ئد ال�صي�طي���ن وق�ئدهم في بي���داء الطبيعة، 

اإذ ب���ه ر�ص�دهم اإلى الأخ���الق والكم�لت الب�صرية واأعم����ل ال�ص�لحين وح�فظهم، اإذ  

ب���ه خال�صهم عّم���� ي�صعه اإبلي�س من �َص���َرك ال�صرك وحب�لة البدع���ة ل�صطي�د الن��س 

اأجمعين. ف�إذا م�ت ذلك الفقيه فك�أّنه م�ت بموته جميع الموؤمنين لخروج روحهم عن 

اأج�ص����د قلوبهم وانه���دام ح�صنهم وموت ق�ئدهم وفقد ح�فظه���م، فيبقون متحّيرين 

ل يج���دون اإلى �صبيل الح���ّق دلياًل ول اإلى منزل القرب �صبي���اًل في�صتولي عليهم خيول 

.
)1(

اإبلي�س وجنوده الغ�وين ول �صيء اأحبُّ من هذا عند ذلك الخبيث اللعين

)1(   الم�زندران���ي، محم���د �ص�لح، �صرح اأ�صول الك�في، بيروت- لبن����ن، دار احي�ء التراث العربي، 1421هـ- 2000م، 
ج2، �س78.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي اأدلة جواز التقّية.1. 
  يذكر موارد التقّية و�صروطه�.2. 
ح متى تكون التقّية واجبة.3.    يو�صّ

التقّية

الدرس السادس والثالثون
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ة جواز التقية
ّ

أدل

لي���ل النقلّي فح�ص���ب، بل اإّن العق���َل يحكم اأي�صً�  ���ة« ل يحظ���ى ب�لدَّ اإّن ج���واَز »الَتقيَّ

ف�س، والم����ِل، والِعر�س، واج���ٌب، ولزٌم من جهة،  ب�صّحته���� ولزومه����، لأّن حف���ظ النَّ

واإظه����َر العقي���دة والعمل وفَق تلك العقيدة وظيفٌة دينّية من ج�نٍب اآخر، ولكن اإذا جرَّ 

اإظه�ُر العقيدِة اإلى الخطر على الّنف�س والم�ل، والعر�س، وتع�ر�صت ه�ت�ن الوظيفت�ن 

م الإن�ص�ن الوظيفَة الأهّم على المهّم. َعملّيً�، حكم العقُل ال�صليُم ب�أن ُيقِدّ

والتقي���ة - ف���ي الحقيقة - �صالُح م���ن ل قدرة له في مق�بل الأقوي����ء الُق�ص�ة، ومن 

الَجل���ّي اأّن���ه اإذا لم يكن خط���ٌر ول تهديٌد لم يكتم الإن�ص�ن عقيَدَت���ه، كم� لم َيَعمل على 

خالِف معتَقده. 

ين�����سُّ الق����راآُن الكري����ُم ب�ص����كل �صريح على ع����دم الب�أ�س عّم����ن َيقُع في اأي����دي الكف�ر، 

وُيظه����ُر كلمة الكفر على ِل�ص�ِنه للخال�س والنج�ة، وقلُبه ع�مٌر ب�لإيم�ن م�صحوٌن ب�لعتق�د 

.
)1(

ال�صحيح: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

خرى يق���وُل: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 
ُ
َوفي اآية اأ

ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
.
)2(

ىئ}

)1(  �صورة النحل، الآية 106.
)2(  �صورة اآل عمران، الآية 28.



384

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

اإّن المَف�ّصري���ن الم�صلمين َيّتفقون � عن���د ِذكِر وتف�صيِر ه�تين الآَيتين � على اأّن اأ�صل 

»الَتقّية« اأ�صٌل م�صروع.

ومن ط�َلَع - ولو على َعَجل - م� ج�ء في التف�صير والفقه الإ�صالمّي في هذا المج�ل 

 اأن اأ�ص���َل »التقّية« من الأ�ص���ول الإ�صالمّية، ول يمك���ن تج�هُل الآيتين 
ٍ
َع���رَف بو�صوح

 واإنك�ر »التقّية« 
)1(

المذكوَرتي���ن اأع���اله، ول َعَمل موؤمِن اآل فرَع���ون في كتم�ن اإيم�ِن���ه

ة. ب�لمرَّ

التقّية غير مختصة بالكفر

الَجدي���ر ب�لّذكر اأّن اآي����ِت »التقّي���ة« واإن َوَرَدت في مج�ل الَتقّية م���ن الك�فر اإّل اأّن 

الم���الَك )وهو ِحفظ نف�ِس الم�صلم وم�لِه وعر�صِه في الظروف الح�ّص��صة والخطيرة( 

ل يخت����سُّ ب�لكف����ر، َفَل���و ا�صتوَجَب اإظه����ر ال�صخ�س لعقيدت���ه، اأو الَعَم���ل وفقه� عنَد 

الم�صلمين، خوَف ذلك ال�صخ�س على نف�صِه اأو م�لِه اأو عر�صِه اأي احَتمَل بقوة تعّر�صه� 

للَخَط���ر من ج�نِب الم�صلمين، جرى ف���ي المق�م حكُم »التقّي���ة« اأي ج�ز له التقّية من 

الم�صلمي���ن كم� ج�ز له التقّية من الكف�ر، وذِل���َك لوحدة العّلة والِمالك، وتحّقق الأمر 

الموجب للتقّية.

َح الآخرون ب���ه اأي�صً� فهذا ه���و الفخر الرازي يق���ول: اإّن مذهب  رَّ وه���ذا هو م���� �صَ

ال�ص�فعي اأّن الح�لَة َبين الم�صلمين اإذا �ص�َكلْت الح�لَة َبين الم�صلِمين والم�صركين َحلَّْت 

التقّيُة مح�م�ًة على النف�ِس.

ف�ِس، وهل هي ج�ئزٌة ل�صوِن الم�ل؟ ُيحَتمل اأْن ُيْحَكَم  وق�ل: التقّيُة ج�ئزٌة ل�صوِن النَّ

فيه���� ب�لجواز لقولِهP: »ُحْرَمُة م���اِل الُم�ْسِلِم َكُحرمِة َدِم���ِه« ولقوِلِهP: »َمن ُقِتَل 

.
)2(

ُدون ماِلِه َفُهَو �َسِهيٌد«

)1(  لحظ �صورة غ�فر، الآية 28.
)2(  الرازي، التف�صير الكبير، ج 8، �س14.
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وق����ل اأبو هريرة: »َحِفْظُت ِمن ر�ُس���ول اهللP ِوعاَئين، اأّما اأَحُدهم���ا َفَبَثْثُتُه في 

 .
)1(

الّنا�س، واأّما الآخَر َفلَْو َبَثْثُتُه لُقِطَع هذا الَبلُعوُم«

 والَع�ْصِف، والحْيِف والَجور. 
ِ
اإّن ت�ري���َخ الُخَلف�ء الأموّيين والَعب��صّيين زاخ���ٌر ب�لظلم

فف���ي تل���َك الأّي�م لم تكِن ال�صيع���ُة وحَدهم ُهُم المطروُدون، والمحج���ور عليهم ب�صبِب 

ّنة في َع�صِر الم�أمون اأي�صً� َم�ْصَلَك   اأهِل ال�صُّ
ِ
اإظه�ر عق�ِئِدهم، ب���ل �َصَلَك اأغَلُب محّدثي

التقّي���ة ف���ي محنة »َخْلِق الق���راآِن« َولم يخ�ل���ف الم�أموَن في َخْلق الق���راآِن وُحُدوثِه بعَد 

ُتُه معروف���ٌة في الت�ريخ  ���ُدور المر�ُص���وم الخليفي الع�ّم، �صوى �صخ����سٍ واحٍد، وق�صَّ �صُ

وع�ّمة المحّدثين تظ�هروا ب�لوف�ق تقّيًة.

التقية واجبة في بعض الحاالت فقط

مٌة في  ة، اإّل اأّنه� ُمحرَّ اإّن التقّي���ة - ح�صَب منِط���ِق ال�صيَعة - واجبة في ظروف خ��صّ

���روط اأْن َي�صتخدَم التقّية  بع����سِ ال�ص���روِط اأي�صً�، ول يجوز لالإن�ص����ِن في مثل هذِه ال�صُّ

بحّجة اأّنه قد يعّر�س نف�ُصه، اأو م�لُه اأو عر�صه للخطر.

ُر بع�ٌس اأّن ال�ّصيعة يوجب���وَن الَتقّية دائمً� وفي جميع الح�لت والظروف  َفَق���د َيَت�صوَّ

والأو�ص�ع، والح�ل اأّن هذا ت�صّوٌر خ�ِطىء، ف�إّن �صيرَة اأئّمة اأهِل البيت: لم تكْن هكذا، 

 ،�ً لأّنه���م، وبغي���ة رع�يِة الم�ص�لِح والمف��ِص���ِد ك�نوا َي�صلكون في كّل زم����ٍن موقفً� خ��صّ

خرى 
ُ
�صلوبً�، وت�رة اأ

ُ
�صلوبً� من��صبً� وله���ذا نجُدهم ك�ُنوا ت�رًة يّتخذون َم�صَلك التقّية اأ

ُ
واأ

ون ب�أنف�ِصهم واأمواِلهم في �صبيِل اإظه�ِر َعقيدتهم. ك�نوا ُي�صحُّ

ّم على اأيدي الأعْداء  ي���ف اأو ال�صُّ َة ال�ّصيَعة ا�صت�صهدوا ب�ل�صَّ ومم���� ل �ص���ك فيه اأّن اأئمَّ

ولِئك الحّك�م 
ُ
في حين اأّنهم لو ك�ُنوا ُي�ص�ِنُعوَن ُحّك�م ع�صورهم ويج�رونهم، لَمنحهْم اأ

اأعل���ى المن��صب، واأ�صَمى الَمراتب في حكوم�ِتهم ولكنهم ك�ُنوا َيعلمُون اأّن التقّية قب�ل 

ولئك الُحّك�م )كيزيد بن مع�وية مثاًل( ك�ن يوؤّدي اإلى زوال الّدين، وهالك المذهب.
ُ
اأ

)1(  ابن عربي، الفتوح�ت المكية، تحقيق: عثم�ن يحيى، 1392هـ- 1972م، ج1، �س142.
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وف���ي ِمثل هذِه ال�ُصروط اأم����م الق�دة الدينّيين الم�صِلمين نوع����ن من الوظيفة: اأن 

ة، واأْن يحملوا حي�ته���م على اأكّفِهْم وَي�صَتْقبلوا  ي�صلك���وا َم�صَلك التقّية في ظروف خ��صَّ

.
ٍ

خرى، اأي اإذا َوَجدوا اأ�ص��س الِدين في خطٍر جّدي
ُ
الموَت في ظروٍف اأ

ونذّكُر ب�أّن التقّيَة اأمٌر �صخ�صيٌّ وَيرتبط بو�صِع الفرد، اأو الأفراد ال�صعف�ء الع�جزين 

في مق�بل العدّو الغ��ِصم. ف�إّن مثل هوؤلِء اإذا لم َيْعَملوا ب�لتقّية َفَقدوا حي�تهم ِمن دون 

اأن يترّتب اأثٌر مفيٌد على مقَتِلِهْم.

ولك���ن ل تج���وز التقّية مطلقً� في بي����ن مع�رف الدين وتعليم اأح���ك�م الإ�صالم مثل 

اأن يكُت���َب ع�ل���ٌم �صيعيٌّ كت�بً� على اأ�ص�����س التقّية، ويذكَر فيه عق�ئ���َد ف��صدة، واأحك�مً� 

منحرفة على اأّنه� عق�ئُد ال�صيعة واأحك�ُمهم.

وله���ذا ف�إنّن� نرى علم����َء ال�صيعة اأظهروا ف���ي اأ�صّد الظروف والأح���وال، عق�ِئَدُهُم 

���ة، ولم يحُدْث طيلَة الت�ريخ ال�صيعّي ول مرة واح���دًة اأن اأقَدَم علم�ُء ال�صيعة على  الحقَّ

خرى: اأن 
ُ
ت�أليف ر�ص�ل���ٍة اأو كت�ٍب على خالِف عق�ئِد مذهبِهم، بحّجة التقّية، وبعب�رة اأ

يقول���وا �صيئ���ً� في الظ�هر، ويقوُلوا ف���ي الب�طن �صيئً� اآخر، ولو اأن اأَح���دًا َفَعَل ِمثَل هذا 

خِرَج من مجموعِة ال�صيعِة الإم�ميَّة.
ُ

العمِل و�َصَلَك مثَل هذا الم�صَلَك اأ

���ل هذه الظ�هرة، اأو  وهن���� نو�صي اّلذين ي�صُع���ب عليهم ه�صُم م�ص�ألة التقّية، وتقبُّ

ُع���وا ِلت�أثي���ر دع�ي�ت اأع���داِء الت�صيُّع ال�صّيئة، ب����أْن يط�ِلعوا ولو م���ّرًة ت�ريَخ ال�صيعة  َخ�صَ

مِوّيًة، وعّب��صّيًة، وف���ي ع�صر الخلف�ء العثم�نّيي���ن في الأن��صول 
ُ
ف���ي ظّل الُحُكوم����ت اأ

مُه هذا الَفريُق من الَثمن للّدف�ع عن الَعقيدة وِب�َصبب  وال�ص�م�ت، ِلَيعَلموا َبه�ظَة م� َقدَّ

اّتب�ع اأهِل الَبيتR، وَج�ص�مَة م� قّدموه من ت�صحي�ٍت، وقرابين، وعظمَة م� تحّملوه 

من م�ص�ئَب مّرة، حتى اأّنهم رّبم� َهَجُروا بيوتهم ومن�زلهم ولج�أوا اإلى الجب�ل.

لقد ك�َن ال�صيعة على هذه الح�ل مع م� ك�نوا عليه من التقّية، فكيف اإذا لم ُيراُعوا 

هذا الأ�صل..ترى هل ك�َن يبقى من الَت�صيُّع اليوَم اإذا لم َيّتقوا، اأثٌر اأو َخَبٌر؟
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واأ�ص��ص���ً� ل ُبدَّ ِمن النتب�ه اإلى نقط���ٍة مهّمٍة وهي اأّنه اإذا ا�صتوَجَبت التقّية َلومً� ف�إّن 

َبه�، لأّن هوؤلء َبَدل اإجراء الَعدل ومراع�ة الراأفِة  َه اإلى من َت�صبَّ هذا اللوَم يجب اأن ُيوجَّ

ّد اأتب�ع اأهل البيت  الإ�صالمّي���ة اأوَج���دوا اأ�صَعب ظروف الَكبت ال�صي��صي والمذهب���ي �صِ

النب���وّي، ل اأن ُي���الَم َمن َلَج����أ اإلى التقّية ا�صط���رارًا وحف�ظً� على ُنُفو�صه���م واأمواِلِهم 

ِهْم. عرا�صِ
َ
واأ

ه البع�ُس ب�للوم والنقد اإلى الع�ملين ب�لتقّية  واَلَعَجُب العج�ب في المق�م هو اأن يتوجَّ

المظلومين وو�صفهم ب�لنف�ِق بدل توجيه ذلك اإلى م�صّببي التقّية، اأي الظ�لمين، هذا 

م�ص�ف���ً� اإلى اأنَّ »النفاق« يختلف عن »التقّي���ة« ك�ختالِف المتن�ق�صين، والَبوُن بينهم� 

م�ِء عن الأر�س. �ص��صع وبعيٌد ُبعَد ال�صَّ

����س على عورات  ف�لمن�ِف���ُق، ُيْبِط���ُن الُكْفَر ف���ي َقلبِه وُيظِه���ُر الإيم�ن ِلَغر�س التج�صُّ

الم�صلمين اأو الو�صول الى من�فع ل ي�صتِحّقه�، في حين يكوُن قلُب الم�صلم في ح�ل التقّية 

مفعمً� ب�لإيم�ن، واإنم� ُيظهُر خالف م� يعتقد لعّلة الخوف من الأذى، وال�صطه�د.
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املفاهيم الرئي�سة

�َس  - اإنَّ اأَح���َد التع�لي���م القراآنّية هو اأن يكت���م الإن�ص�ن الم�صلُم عقيدَت���ه اإذا تعرَّ

ه اأو م�ِله ِلخطٍر ل���و اأظهره�، وُي�صّمى هذا الَعمل في ل�ص�ِن  ف���ي نف�صه، اأو ِعر�صِ

رع »التقّية«. ال�صَّ

ليل النقلّي فح�صب، بل اإّن العقَل يحكم اأي�صً�  - اإّن ج���واَز »الَتقيَّة« ل يحظ���ى ب�لدَّ

ب�صّحته ولزومه.

ين����سُّ الق���راآُن الكريُم في �ص�أن َعّم�ِر بن ي��صر عل���ى عدم الب�أ�س عّمن َيقُع في  -

اأي���دي الكف����ر، وُيظهُر كلمة الكفر على ِل�ص�ِنه للخال����س والنج�ة، وقلُبه ع�مٌر 

ب�لإيم�ن م�صحوٌن ب�لعتق�د ال�صحيح.

اإّن اآي����ِت »التقّي���ة« واإن َوَرَدت في مج�ل الَتقّية من الك�فر اإّل اأّن المالَك )وهو  -

ِحفظ نف�ِس الم�صلم وم�لِه وعر�صِه( ل يخت�سُّ ب�لكف�ر.

مٌة في بع�ِس ال�صروِط اأي�صً�. - ة، اإّل اأّنه� ُمحرَّ اإّن التقّية واجبة في ظروف خ��صَ

التقّية اأمٌر �صخ�صيٌّ وَيرتب���ط بو�صِع الفرد، اأو الأفراد ال�صعف�ء الع�جزين في  -

مق�بل العدّو الغ��ِصم.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  اذكر الدليل العقلّي على جواز التقّية.1  

  اذكر دلياًل نقلًي� على جواز التقّية.2  

  م� هي الظروف التي توجب وت�صّحح التقّية؟ بّين ذلك. 3  
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لــلــمــطــالــعــة

الموؤمن

�صئل الإم����م اأبو عبداهلل ال�ص�دقQ عن اإيم�ن م���ن يلزمن� حّقه واأخّوته كيف 

ه���و وبم� يثبت وبم���� يبطل، فق�ل: »اإّن الإيم���ان قد يّتخذ على وجهي���ن؛ اأما اأحدهما 

فه���و ال���ذي يظه���ر لك م���ن �ساحبك، ف���اإذا ظهر ل���ك منه مث���ل الذي تقول ب���ه اأنت 

حّق���ت وليته واأخّوت���ه، اإل اأن يجيء منه نق�س للذي و�سف من نف�سه واأظهره لك، 

ف���اإن ج���اء منه ما ت�ستدّل ب���ه على نق�س الذي اأظهر لك خرج عندك مما و�سف لك 

واأظه���ر وكان لم���ا اأظهر لك ناق�س���اً، اإّل اأن يّدعي اأّنه اإنما عمل ذلك تقية ومع ذلك 

ينظ���ر في���ه ف���اإن كان لي�س مّم���ا يمكن اأن تك���ون التقية في مثله ل���م يقبل منه ذلك، 

لأّن للتقية موا�سع من اأزالها عن موا�سعها لم ت�ستقم له، وتف�سير ما يّتقى مثل اأن 

يك���ون ق���وم �سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحّق وفعله فكّل �سيء يعمل 

.
)1(

الموؤمن بينهم لمكان التقّية مّما ل يوؤّدي اإلى الف�ساد في الدين فاإنه جائز«

)1(   الكليني، الك�في، ج2، �س168.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

الدرس السابع والثالثون

  يبنّي معنى التو�ّصل وحقيقته.1. 
  ميّيز بني التو�ّصل الذي يوؤّدي اإىل ال�صرك وبني غريه.2. 
  يذكر م� يدّل على جواز التو�ّصل ب�أ�صم�ء اهلل ودع�ء ال�ص�حلني. 3. 

التوّسل
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حقيقة التوسل

اإّن حي����َة الَب�َص���ر ق�ئمٌة على اأ�ص�����س ال�صتف�دة من الو�ص�ئ���ل الطبيعّية وال�صتع�نة 

ب�لأ�صب�ب، التي ِلكّل واحٍد منه� اأثٌر خ��ٌس. َفُكلُّن� عندم� نعط�س ن�صرُب الم�ء، وعندم� 

نج���وُع ن�أكُل الطع�م، وعندم� نريد النتق�َل من مك�ٍن اإلى اآخر ن�صتخدم و�ص�ئَل الّنقل، 

وعندم���� نريد اإي�ص�ل �صوتن� اإل���ى مك�ٍن ن�صتخدم اله�تَف، لأّن رفَع الح�جة عن طريق 

الو�ص�ئ���ل الطبيعّية - ب�صرط اأن ل نعتقد ب��صتقالله� في الت�أثير - هو عيُن »التوحيد« 

ومن �صميمه.

ة ذي القرنين في بن�ئه لل�صدِّ ُيخبُرن� كيف طلب  ف�لقراآُن الكريُم وهو ُيذّكُرن� بق�صّ

.
)1(

العوَن والمعونة من الّن��س اإذ ق�ل: {ی ی جئ حئ مئ ىئ}

ل بغي���ر اهلل، اإنَّم� ي�صحُّ كالُمهم هذا  واإّن الذي���ن ُيف�ّصُرون ال�ص���رَك ب�لتعلُّق والتو�صُّ

اإذا اعتق���د الإن�ص����ن بت�أثيِر الو�ص�ئل والأ�صب����ب على نحِو ال�صتق���الل والأ�ص�لِة. واأّم� 

ه���� توؤّثر ب�إذن اهلل ف�إّنه �صينتهي حينئذ اإل���ى نتيجٍة ل ُتخِرُجه َعن م�صيِر  اإذا اعتق���د ب�أنَّ

التوحي���د. ولقد ق�َمت حي����ُة الب�صرية من اأّول يوم على هذا الأ�ص��س والق�عدة اأي على 

ال�صتف�دة من الو�ص�ئل والو�ص�ئط الموجودة، ولم يزل يتقدم في هذا ال�صبيل.

)1(  �صورة الكهف، الآية 95.
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ل ب�لأ�صب�ب والو�ص�ئِل الطبيعّية ِلي�س َمَحّطً� للمن�ق�صة والبحث،  والظ�ه���ر اأّن الَتَو�صُّ

اإّنم� الكالم هو في الأ�صب�ب غير الطبيعّية التي ل يعرفه� الَب�صُر، ول �صبيَل له اإليه� اإّل 

عن طريق الوحي.

ِة ك�َن حك���ُم التو�ّصل به نظير حكم  نة ب�لو�ِصيِليَّ َف �صيٌء في الكت����ب وال�صُّ ف����إذا ُو�صِ

التو�ّص���ِل ب�لأمور الطبيعّية. وعلى هذا الأ�ص��س ف�إّنن� اإّنم���� يجوز لن� التو�صل ب�لأ�صب�ب 

غير الطبيعّية اإذا لَحظن� مطلبين:

1. اإذا َثَبَت كوُن ذلك ال�صيء »و�سيلًة« لنيل المق��صد الدنيوّية اأو الأخروية ب�لكت�ب 

اأو ال�صنة.

2. اإذا ل���م نعتق���د ب�أّية اأ�ص�لٍة اأو ا�صتقالل للو�ص�ئل والأ�صب����ب، بل اعتبرن� ت�أثيره� 

منوطً� ب�لإذِن الإَلهي والم�صيئِة الإلهّية.

 اإّن الق���راآَن الكري���َم يدعون���� اإل���ى ال�صتف����دة م���ن الو�ص�ئ���ل المعنوي���ة اإذ يق���ول:

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  {ے 

ب( بل  . هذا ويجب النتب�ُه اإلى اأّن »الو�صيلة« ل تعني )التقرُّ
)1(

ۈ ۈ}
تعني ال�صيء الذي يوجب التقّرَب اإلى اهلل، واأَحد هذه الطرق هو الجه�ُد في �صبيل اهلل 

.
)2(

خرى و�صيلة للتقّرب اأي�صً�
ُ
رة كم� يمكن اأن تكون اأ�صي�ء اأ الذي ُذِكَر في الآية الح��صِ

ل بأسماء الله الحسنى ودعاء الصالحين التوسُّ

َثَب���ت لدين� اأّن التو�ّصَل ب�لأ�صب����ب الطبيعّية، وغير الطبيعّي���ة )ب�صرط اأن ل ُت�صَبغ 

ب�صبغة الأ�ص�لة ول يعتقد فيه� ب�ل�صتقالل في الت�أثير( عيُن التوحيد، ول �صك في اأّن 

ك�ة والِجه�د في �صبيل اهلل  وم وال���زَّ الة وال�صَّ القي����م ب�لواجب�ِت والم�صتحّب�ِت، ك�ل�صَّ

)1(  �صورة الم�ئدة، الآية 35.
ُل اإلى ال�صيء برغبة، وحقيقُة الو�صيلة اإلى  )2(  ق����ل الراغُب اِل�صفه�ني ف���ي مفرداته )في م�دة و�صل(: الَو�صيلة التو�صّ

اهلل �صبيُله ب�لعلِم والِعب�دة وتحّري مك�رم ال�صريعة.
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ل الإن�ص�ن اإل���ى المق�صد الأ�صمى، األ وهو التقّرُب اإلى  وغي���ر ذلك و�ص�ئل معنوّية ُتو�صِ

ة، ويتقّرب في الم�آل  اهلل تع�ل���ى. ف�لإن�ص����ن في ظّل هذه الأعم�ل يجد حقيق���ة العبوديَّ

اإلى اهلل تع�لى.

ولك���ن يجب النتب�ُه اإلى اأّن الو�ص�ئل غير الطبيعّية ل تنح�صر في الإتي�ن ب�لأعم�ِل 

نِة ي�صتعقُب التَو�صُل به�  العب�ِدّيِة، بل هن�ك �صل�صلة من الو�ص�ئل ذكَرت في الكت�ِب وال�صُّ

ه� فيم� ي�أتي: ا�صتج�بَة الدع�ِء، نذكر بع�صَ

ف�ت الإلهّي���ة الُح�صنى التي وَرَدت ف���ي الكت�ب العزيز،  ���ل ب�لأ�صم����ء وال�صّ 1.التو�صُّ

. ولقد 
)1(

نة ال�صريفة، اإذ يق���ول �صبح�نه: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ} وال�صُّ

ل ب�لأ�صم�ء وال�صف�ت الإلهّية في الأدعية الإ�صالمية كثيرًا. َوَرَد التو�صُّ

���ل ب�أدعي���ة ال�ص�لحين، والذين يكون اأف�صُل اأنواع���ه: التو�ّصُل ب�لأنبي�ء  2. اإن التو�صُّ

والأولي�ء المقّربين اإلى اهلل، ِلَيدعو لالإن�ص�ن في مح�صر ذي الجالل.

اإّن الق���راآَن الكريَم يحثُّ الذين َظَلموا اأْنُف�َصه���م )اأي الُع�ص�ة( اإلى اأن يذَهبوا اإلى 

ر�ص���وِل اهلل P ويطلب���وا منه اأن َي�صتغِفَر لهم، اإلى ج�ن���ب ا�صتغف�ِرهم هم ب�أنف�ِصهم، 

ُرهم ب�أّنهم �صيجدون اهلل تّوابً� رحيمً�: {ھ ھ ھ ے ے ۓ  ويب�صِّ

.
)2(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ}
 Pخرى المن�فقي���ن، ب�أّنهم كّلم� ُدعوا اإلى الذه�ب اإلى ر�صول اهلل

ُ
وَي���ذمُّ في اآية اأ

ِلَي�صتغف���ر لهم اأعَر�صوا عن ذلك اإذ يق���ول: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ    پ پ پ 

. وُي�صتف����د م���ن بع�س الآي����ت اأّنه ك�ن 
)3(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}
مثل هذا الَعَمل ج�ريً� ورائجً� في الأمم ال�ص�بقة. وللمث�ل: طلب اأبن�ُء يعقوب من اأبيهم 

اأن ي�صتغفَر لهم، وا�صتج�ب لهم اأبوهم يعقوُبQ ووعدهم بذلك:

)1(  �صورة الأعراف، الآية 180.
)2(  �صورة الن�ص�ء، الآية 64.

)3(  �صورة المن�فقون، الآية 5.
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ڃ  ڃ       ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ          ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ 

.
)1(

ڃ    ڃ   }
ة عين  ل بدع�ء ال�ص�لحين يك���ون في �صورٍة خ��صّ وم���ن الممكن اأْن ُيق����ل اإّن التو�صُّ

التوحيد )اأو على الأقّل مفيدًا وموؤثرًا( وهي اإذا ك�ن من نتو�ّصُل به على قيد الحي�ة.

حقيقة تفسير التوّسل باألموات؟

ك�ن الحديث عن التو�ّصل ب�لأنبي�ء والأولي�ء فيم� اإذا ك�نوا على قيد الحي�ة، اأم� لو 

ل بهم ُمفيدًا وعين التوحيد؟ لم يكونوا على قيد الحي�ة فكيَف يكوُن التو�صُّ

في الجواب على هذا الإ�صك�ل ل بّد من التذكير بنقطتين:

ل ب�لّنبي اأو الولّي م�صروٌط بكونهم على قيد الحي�ة،  ن� اأّن التو�صُّ الأولى: اإذا افتَر�صْ

���ل ب�لأنبي�ء والأولي�ء الإَلهّيين بع���د الموت مجّرد عمٍل  فف���ي هذه ال�صورة يكون التو�صُّ

غيِر مفيد، ل اأّنه يكون موجبً� لل�صرك.

وق���د ُغِفَل عن ه���ذه النقطة اله�ّمة في الغ�لب، وَت�صّور البع����س اأّن الموَت والحي�َة 

ِل  رم���ُز التوحي���د وال�صرك! م���ع اأّن هذا ال�ص���رط )اأي حي�ة النب���ّي اأو الولي عن���د تو�صُّ

ِل  الآخري���ن ب���ه( مالٌك لكون التو�ّصل مفي���دًا اأو غير مفيٍد، ل اأّنه »م���الٌك« لكون التو�صُّ

َعَماًل توِحيدّيً� اأو �ِصركّيً�.

الث�نية: اإّن ت�أثيَر التو�ّصل وكوَنه مفيدًا ُي�صترط فيه اأمران:

فً� ب�لعلم وال�صعور والقدرة. ُل به ُمت�صِ 1. اأن يكوَن الفرُد المتو�صَّ

ل به ارتب�ط وات�ص����ل وكال هذين ال�صرطين  2. اأن يك���وَن بين المتو�ّص���ِل، والمتو�صَّ

ل بهم( موجودان في  )الإدراك وال�صع���ور ووجود الرتب�ط بينهم وبي���ن المتو�صَّ

التو�ّص���ِل ب�لأنبي�ء، واإن ف�رقت اأرواُحه���م اأج�ْص�َدهم وذلك ث�بت ب�لأدّلة العقلية 

والنقلية الوا�صحة.

)1(  �صورة يو�صف، الآيت�ن 97- 98.
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ُرورّية،  اإنَّ وج���وَد الحي�ة البَرَزخّية من الم�ص�ئل القراآنّي���ة والحديثّيِة الم�صّلمة ال�صَّ

وق���د مّرت اأدّلته� �ص�بًق�. ف����إذا ك�َن ال�صهداء اّلذين ُقتُلوا في �صبيِل الحقِّ اأحي�ًء ح�صب 

ت�صريح القراآن الكريم، ف�أولى اأن يكون اأنبي�ء ال�صهداء والأولي�ء المقّربون اأحي�ًء عند 

رّبهم � خ��صة واأّن اأكثرهم قد ا�صت�صهد في �صبيل اهلل � اأي�صً� بحي�ة اأعلى واأف�صل.

ث���م اإّن هن�َك قرائن كثيرًة على وجود الرتب����ط بينن� وبين الأولي�ء الإَلهيين نذكر 

ه�: بع�صَ

 :Pالة مخ�ِطبي���ن ر�صول اهلل��� 1. اإّن جمي���ع الم�صلمي���ن يقول���ون ف���ي نه�ية ال�صّ

ها النبيُّ ورحمُة اهلِل َوَبَركاتُه«. الُم َعليَك اأيُّ »ال�سَّ

فهل هم يقولون م� يقولونه لغوًا وعبثً�؟ وهل النبّيP ل ي�صمع كّل هذه التحي�ت 

وكل هذا ال�صالم ول يرّد عليه�؟!!

َمر - في معركة بدر - ب�أن تلقى اأج�ص����ُد الم�صركين في بئر 
َ
2. اإّن النب���َي الأك���رم اأ

)قلي���ب( ثم َوَقَف ُيخ�طبهم ق�ئاًل: َلَقد َوَجْدن� م� َوَعدن� ربُّن� حقً�، فهل َوَجدُتم 

م���� َوَعَدك���م ربُّكم َحقً�؟ فق����ل اأحُد اأ�صح����ب النبيP: ي� ر�ص���وَل اهلل اأتكلم 

.
)1(

الموتى؟! فق�َل النبُي P: »ما اأْنُتْم باأ�َسمَع ِمْنُهْم«

رواح الراقدين في 
َ
3. لق���د َذَهَب ر�صوُل اهلل P اإل���ى البقيع مرارًا وق�ل مخ�طبً� اأ

القبور والأجداث: »ال�َسالُم على اأهِل الّديار ِمن الموؤِمنين والموؤِمنات«.

.
)2(

وفي رواية ك�ن يقوُل: »ال�سالُم عليكْم داَر قوٍم موؤِمنين«

َورًا مختِلفًة ج�ء �صرُحه� في  ِل ب�لأنبي�ء والأولي�ء �صُ وفي الخت�م ُنَذّكُر ب�أّن للَتَو�صُّ

ُكُتِب الَعق�ئد.

)1(  البخ�ري، ال�صحيح، ج 2، �س101،  ب�ب قتل اأبي جهل.
)2(  م�صلم، ال�صحيح، ج 3،  �س 63، ب�ب م� يق�ل عند دخول القبر.
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املفاهيم الرئي�سة

اإّن حي�َة الَب�َصر ق�ئمٌة على اأ�ص��س ال�صتف�دة من الو�ص�ئل الطبيعّية وال�صتع�نة  -

ب�لأ�صب�ب، التي ِلكّل واحٍد منه� اأثٌر خ��ٌس.

ل بغير اهلل، اإنَّم� ي�صحُّ كالُمهم هذا  - واإّن الذين ُيف�ّصُرون ال�صرَك ب�لتعلُّق والتو�صُّ

اإذا اعتق���د الإن�ص�ن بت�أثيِر الو�ص�ئل والأ�صب����ب على نحِو اِل�صتقالل والأ�ص�لِة، 

واأّم���� اإذا اعتقد ب�أنَّه� توؤّثر ب�إذن اهلل ف�إّنه �صينتهي حينئذ اإلى نتيجٍة ل ُتخِرُجه 

َعن م�صيِر التوحيد.

يجوز لن� التو�صل ب�لأ�صب�ب غير الطبيعّية اإذا لَحظن� مطلبين: -

1. اإذا َثَب���َت كوُن ذل���ك ال�صيء »و�سيلًة« لني���ل المق��صد الدنيوّي���ة اأو الأخروية 

ب�لكت�ب اأو ال�صنة.

2. اإذا لم نعتقد ب�أّية اأ�ص�لٍة اأو ا�صتقالل للو�ص�ئل والأ�صب�ب، بل اعتبرن� ت�أثيره� 

منوطً� ب�لإذِن الإَلهي والم�صيئِة الإلهّية.  

ل ب�لأ�صم�ء وال�صف�ت الإلهّية في الأدعية الإ�صالمية كثيرًا. - َوَرَد التو�صُّ

هن�َك اأدلة كثيرة على وجود الرتب�ط بينن� وبين الأولي�ء الإَلهيين وهم اأموات. -

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي حقيقة التو�ّصل؟1  

  م� هي حقيقة التو�ّصل ب�أ�صم�ء اهلل ؟ 2  

  كيف يمكن التو�ّصل ب�لأموات؟ وم� الدليل على �صّحة ذلك؟3  
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في التو�ُشل

  ك�ن الإم����م ال�ص����دقQ اأكث���ر م� يل���ّح في الدع����ء على اهلل بح���ّق الخم�صة: 

 .R والزهراء، والح�صنين ،Qوالأمير ،P النبّي

وع���ن الإم����م اأبي جعفر الب�ق���رQ: »اإّن عبداً مك���ث في النار �سبعي���ن خريفاً، 

والخريف: �سبعون �سنة، ثّم اإّنه �ساأل اهلل تعالى بحّق محّمد واأهل بيته لما رحمتني، 

فاأوحى اهلل اإلى جبرئيل اأن اهبط اإلى عبدي فاأخرجه، فقال له تعالى: يا عبدي كم 

ح�سي يا رّب، ق���ال: وعّزتي وجاللي، لول ما �ساألتني به 
ُ
لبث���ت ف���ي النار؟ فقال: ل اأ

لأطلت هوانك، ولكّني �سمنت على نف�سي اأن ل ي�ساألني عبد بحّق محّمد واأهل بيته 

.
)1(

اإل غفرت له ما كان بيني وبينه، وقد غفرت لك اليوم«

والكلم����ت الالت���ي تلّق�ه���� اآدم من رّبه، و�ص�أل���ه بحّقه� اأن يتوب علي���ه فت�ب عليه: 

محّمد، وعلّي، وف�طمة، والح�صن، والح�صين  R، ف�إّنه �ص�أله بحّقهم اأن يتوب عليه. 

وهي الكلم�ت الَّتي ابتلي به� اإبراهيم حيث دع� اهلل تع�لى بحّقهم اأن يتوب عليه، فت�ب 

عليه.

)1(   ال�صدوق، الأم�لي، �س 771.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يبنّي حقيقة الرجعة.1. 
  يبنّي اإمك�نية وقوع الرجعة وحتّققه�.2. 
  يذكر الأدّلة على وقوعه� يف امل�صتقبل.3. 

الرجعة

الدرس الثامن والثالثون
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مقّدمة

ق�صّي���ة الّرجعة التي تحّدث���ت عنه� بع�س الآي�ت القراآنّي���ة والأح�ديث المروّية عن 

اأهل بيت الر�ص�لة، مّم� تعتقد به ال�صيعة من بين الأّمة الإ�صالمّية - ولي�س هذا بمعنى 

اأّن مب���داأ الرجع���ة ُيعدُّ واحدًا من اأ�ص���ول الدين، وفي مرتبة العتق����د ب�هلل وتوحيده، 

والنبوة والمع�د، بل اإّنه� ُتَعدُّ من الم�صّلم�ت القطعّية. 

حقيقة الرجعة

الّرجعة في اللُّغة ترادف العودة، وتطلق ا�صطالحً� على عودة الحي�ة اإلى مجموعة 

م���ن الأموات بع���د النه�صة الع�لمّية لالإم�م المهدّي| وه���ذه العودة تتم ب�لطبع قبل 

حلول يوم القي�مة. وطبقً� لهذا المبداأ، ف�لحديث عن العودة، ُيَعدُّ من اأ�صراط القي�مة.

وعل���ى �صوء ذلك، فظهور الإم����م المهدّي| �صيٌء، وعودة الحي����ة اإلى مجموعة 

م���ن الأم���وات �صيء اآخر، كم� اأن البعث يوم القي�مة اأم���ر ث�لث، فيجب تمييزه� وعدم 

الخلط بينه�.

كلمات بعض العلماء في الرجعة

ق�ل ال�صيخ المفيد: »اإّن اهلل تعالى يح�سر قوماً من اأمة محّمد P، بعد موتهم، 

.
)1(

قبل يوم القيامة، وهذا مذهب يخت�س به اآل محّمد P، والقراآن �ساهد به«

)1(    المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 53، �س 136.
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وق����ل المرت�صى متحّدثً� عن الرجعة عند ال�صيعة: »اعل���م اأّن الذي تذهب ال�سيعة 

الإمامي���ة اإلي���ه، اأّن اهلل تعالى يعي���د عند ظهور اإمام الزم���ان، المهديQ، قوماً 

مم���ن كان ق���د تقّدم موته م���ن �سيعته ليفوزوا بث���واب ن�سرته ومعونت���ه، وم�ساهدة 

دولت���ه، ويعي���د اأي�س���اً قوماً م���ن اأعدائه لينتق���م منهم، فيلت���ذوا بم���ا ي�ساهدون من 

.
)1(

ظهور الحق وعلو كلمة اأهله«

وق����ل العالمة المجل�صي: »والرجعة اإنما هي لممح�س���ي الإيمان من اأهل المّلة، 

.
)2(

وممح�سي النفاق منهم، دون من �سلف من الأمم الخالية«

ف�لعتق�د ب�لرجعة من الأمور القطعّية الم�صّلم به�، والرواي�ت الكثيرة الواردة عن 

الأئمة المع�صومين ل ُتبقي اأي مج�ل لل�صك في وقوعه�.

يقول العالم���ة المجل�صي: »كيف ي�سك موؤمن بحقّية الأئم���ة الأطهار فيما تواتر 

عنهم فيما يقرب من مائتي حديث �سريح، رواها نّيف وثالثون من الثقات العظام، 

.
)3(

في اأزيد من خم�سين من موؤلفاتهم كثقة الإ�سالم الكليني وال�سدوق و...«

وق���د و�صف ال�صيخ الحّر الع�ملي الرواي�ت المتعّلقة ب�لرجعة ب�أنه� اأكثر من اأن تعّد 

.
)4(

وتح�صى واأّنه� متواترة معنًى

ه���ذه بع�س كلم�ت كب�ر علم����ء ال�صيعة ومحدثيهم حول الرجع���ة، ويقع الكالم في 

مق�مين:

الأول: اإمك�ن الرجعة.

الثاني: الدليل على وقوعه� في هذه الأمة.

)1(    المرت�صى، الر�ص�ئل، تحقيق: اأحمد الح�صيني، قم- اإيران، مطبعة �صيد ال�صهداء، 1405ه�، ج1، �س125.
)2(    المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج53، �س138.

)3(    م.ن، ج53، �س122.
)4(    الحر الع�ملي، الإيق�ظ من الهجعة، تحقيق: م�صت�ق المظفر، �س 89، الب�ب الث�ني، الدليل الث�لث.
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إمكان الرجعة

يكف���ي في اإم���ك�ن الرجعة، اإمك�ن بعث الحي�ة من جديد ي���وم القي�مة، ف�إّن الرجعة 

والمع����د، ظ�هرت�ن متم�ثلت�ن وم���ن نوع واحٍد مع ف�رق اأّن الرجعة محدودة كيفً� وكّمً�، 

وتحدث قبل يوم القي�مة، بينم� يبعث جميع الن��س يوم القي�مة ليبداأوا حي�تهم الخ�لدة.

وعل���ى �صوء ذلك، ف�لعتراف ب�إمك�ن بعث الحي����ة من جديد يوم القي�مة، مالزم 

لالعتراف ب�إمك�ن الرجعة في حي�تن� الدنيوية. وحيث اإّن حديثن� مع الم�صلمين الذين 

يعتب���رون الإيم����ن ب�لمع����د من اأ�ص���ول �صريعتهم، فال ب���ّد لهوؤلء اإذن م���ن العتراف 

ب�إمك�نية الرجعة.

اأ�ص���ف اإلى ذل���ك اأّنه قد وقعت الرجعة في الأمم ال�ص�لف���ة كثيرًا، وقد تحّدثن� عنه 

عند ذكر �صواهد من اإحي�ء الموتى في الأمم ال�ص�لفة نظير:

.
)1(

 1. اإحي�ء جم�عة من بني اإ�صرائيل

.
)2(

 2. اإحي�ء قتيل بني اإ�صرائيل

.
)3(

 3. موت األوف من الن��س وبعثهم من جديد

.
)4(

 4. بعث ُعَزْير بعد م�ئة ع�م من موته

.
)5(
 Q5. اإحي�ء الموتى على يد النبّي عي�صى 

وبعد وقوع الرجعة في الأمم ال�ص�لفة، هل يبقى مج�ل لل�صك في اإمك�نه�؟

وت�ص���وُّر اأّن الرجع���ة من قبيل التن��ص���خ المح�ل عقاًل، ت�صوُّر ب�ط���ٌل، لأّن التن��صخ 

عب����رة عن رج���وع الفعلية اإلى القوة، ورج���وع الإن�ص�ن اإلى الدني� ع���ن طريق النطفة، 

)1(   �صورة البقرة، الآيت�ن 55 و 56.

)2(   �صورة البقرة، الآيت�ن 72 و 73.
)3(   �صورة البقرة، الآية 243.
)4(   �صورة البقرة، الآية 259.

)5(   �صورة اآل عمران، الآية 49.



406

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

والم���رور بمراحل التكوُّن الب�صري من جديد، لي�صير اإن�ص�نً� مرة اأخرى، �صواء اأَدَخَلْت 

روُح���ه ف���ي ج�ص���م اإن�ص����ن اأم حيوان، واأين ه���ذا من الرجع���ة وعود ال���روح اإلى البدن 

المتك�مل من جميع الجه�ت، من دون اأن يكون هن�ك رجوع اإلى القوة بعد الفعلية.

أدلة وقوع الرجعة

يدل على وقوع الرجعة في ه���ذه الأّمة قوله تع�لى: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ         ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ 
.
)1(

ڱ ں ں ڻ ڻ }
ل يوج���د بين المف�ّصرين من ي�صك ب�أّن الآية الأول���ى تتعّلق ب�لحوادث التي تقع قبل 

يوم القي�م، ويدل عليه م� روي عن النبي الأكرم من اأّن خروج دابة الأر�س من عالم�ت 

ي���وم القي�م���ة، اإل اأّن هن�ك خالفً� بي���ن المف�صرين حول المق�صود م���ن دابة الأر�س، 

وكيفّية خروجه�، وكيف تتحدث، وغير ذلك مّم� ل نرى ح�جة لطرحه؟

روى ُم�صل���م اأّن���ه ق�ل ر�صول اهللP: »اإّن ال�ساعة ل تكون حت���ى تكون ع�سر اآيات: 

خ�سٌف بالم�سرق، وخ�ْسٌف بالمغرب، وخ�سف في جزيرة العرب، والدخان، والّدجال، 

وداّب���ة الأر����س، وياأجوج وماأجوج، وطلوع ال�سم�س من مغربه���ا، وناٌر تخرج من قعر 

.
)2(

عدن ترحل النا�س«

اإّنم� الكالم في الآية الث�نية، والحق اأّنه� ظ�هرة في حوادث قبل يوم القي�مة، وذلك 

لأّن الآي���ة تركز على ح�صر فوج من كل جم�عة بمعن���ى عدم ح�صر الن��س جميعً�، ومن 

المعل���وم اأّن الح�ص���ر ليوم القي�مة يتعلق ب�لجمي���ع، ل ب�لبع�س، يقول �صبح�نه: {ٺ 

. اأفبع���د ه���ذا الت�صري���ح، 
)3(

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }
يمكن تف�صير ظرف الآية بيوم البعث والقي�مة؟

)1(   �صورة النمل، الآيت�ن 82 و 83.
)2(   م�صلم، ال�صحيح، ج 8، كت�ب الفتن، واأ�صراط ال�ص�عة، ب�ب في الآي�ت التي تكون قبل ال�ص�عة، �س 179.

)3(   �صورة الكهف، الآية 47.
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وهن�ك قرينت�ن اأخري�ن، تحّقق�ن ظرفه� لن�، اإن كّن� �ص�كين، وهم�:

اأوًل: اإّن الآي���ة المتقدم���ة عليه� تذكر للن��س عالمة من عالم�ت القي�مة، وهي خروج 

داب���ة الأر����س، ومن الطبيعي، بعد ذل���ك اأّن ح�صر جم�عة م���ن الن��س يرتبط بهذا 

ال�ص�أن.

ثاني���اً: ورد الحدي���ث في تلك ال�صورة عن القي�مة في الآية ال�ص�بعة والثم�نين، اأي بعد 

ث���الث اآي�ت، ق�ل �صبح�ن���ه: {ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

.
)1(

ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی  ی}
وه���ذا يعرب عن اأّن ظرف م� تقدم عليه� من الح���وادث يتعلق بم� قبل هذا اليوم، 

وُيحّق���ق اأّن ح�صر ف���وج من الذين يكذب���ون ب�آي�ت اهلل يحدث حتمً� قب���ل يوم القي�مة، 

وه���و من اأ�صراط هذا اليوم، و�صيقع في الوقت الذي تخرج فيه� دابة من الأر�س تكلم 

الن��س.

، ف�إّن 
)2(

ومن العجب قول الرازي ب�أّن ح�صر فوج كّل من اأّمة �صيقع بعد قي�م ال�ص�عة

ه���ذا الكالم خ�ٍو ل ي�صتند اإلى اأّي اأ�ص�����س. وترتيب الآي�ت وارتب�طه� ببع�صه�، ينفيه، 

ويوؤّكد م� ذهب اإليه ال�صيعة من اأّن الآية ت�صير اإلى حدٍث �صيقع قبل يوم القي�مة. اأ�صف 

اإل���ى ذلك اأّن تخ�صي����س الح�صر ببع�ٍس، ل يجتمع مع ح�صر جميع الن��س يوم القي�مة. 

نعم، الآية ق���د تحدثت عن ح�صر المكذبين، واأّم� رجعة جم�عة اأخرى من ال�ص�لحين 

فه���و على ع�تق الرواي�ت الواردة في الرجعة. واأّم� كيفّية وقوع الرجعة وخ�صو�صي�ته� 

فلم يتحّدث عنه� القراآن، كم� هو الح�ل في كالمه عن البرزخ والحي�ة البرزخّية.

ويوؤّي���د وقوع الّرجعة في هذه الأّمة وقوعه� في الأمم ال�ص�لفة كم� عرفت، وقد روى 

اأب���و �صعي���د الخ���دري اأّن ر�صول اهلل P ق����ل: » لتتَِّبُعّن �ُسَن���َن من كان قبلك���م، �سبراً 

)1(   �صورة النمل، الآية 87.
)2(   ابن حنبل، الم�صند، ج3، �س94.
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ب�سبر، وذراعاً بذراع. حتى لو دخلوا جحر �سّب لتبعتموه. قلنا يا ر�سول اهلل: اليهود 

.
)1(

والن�سارى؟ قال: فمن؟

وروى اأبو هريرة اأّن ر�صول اهلل P ق�ل: »ل تقوم ال�ساعة حتى ُتوؤخذ اأّمتي باأخذ 

الق���رون قبله���ا، �سب���راً ب�سبر، وذراعاً ب���ذراع، فقيل: ي���ا ر�سول اهلل: كفار����س والروم، 

.
)2(

قال: َوَمِن النا�س اإّل اأولئك؟«

وروى ال�صيخ ال�صدوق رحمه اهلل ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل P: »كل ما كان في الأمم 

.
)3(

ال�سابقة فاإنه يكون في هذه الأمة مثله، حذو النعل بالنعل، والقّذة بالقذة«

وبم���� اأّن الرجعة م���ن الحوادث المهّمة في الأمم ال�ص�لف���ة، فيجب اأن يقع نظيره� 

ف���ي هذه الأّمة اأخذًا ب�لمم�ثلة، والتنزيل. وقد �ص����أل الم�أمون العب��صّي، الإم�م الر�ص�

Q ع���ن الّرجعة ف�أج�به، بقوله: اإّنه� ح���ّق، قد ك�نت في الأمم ال�ص�لفة، ونطق به� 

القراآن، وقد ق�ل ر�صول اهلل P:»يكون في هذه الأّمة كّل ما كان في الأمم ال�سالفة 

.
)4(

حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة«

هذه هي حقيقة الرجعة ودلئله�، ول يّدعي المعتقدون به� اأكثر من هذا، وح��صله 

عودة الحي�ة اإلى ط�ئفتين من ال�ص�لحين والط�لحين، بعد ظهور الإم�م المهدّي|، 

.
)5(

وقبل وقوع القي�مة. ول ينكره� اإّل من لم يمعن النظر في اأدّلته�

)1(   البخ�ري، ال�صحيح، كت�ب الإعت�ص�م بقول النبيP، ج 9، �س 112.
)2(   م.ن،  ج 9، �س 102، وكنز العّم�ل، ج 11، �س 133.

)3(   ال�صدوق، كم�ل الدين، �س345.
)4(   المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 53، �س 59، الحديث 45.

)5(   بقي هن� بحث�ن: من هم الراجعون. م� هو الهدف من اإحي�ئهم.
واإجم�ل الجواب عن الأول اأن الراجعين لفيف من الموؤمنين ولفيف من الظ�لمين.

واإجم����ل الج���واب عن الث�ني م� ج�ء في كالم ال�صيد المرت�ص���ى المنقول اآنفً�، حيث ق�ل: »اإن اهلل تع�لى يعيد عند 

ظهور اإم�م الزم�ن، المهدي|، قومً� ممن ك�ن تقدم موته من �صيعته ليفوزوا بثواب ن�صرته ومعونته، وم�ص�هدة 

دولته، ويعيد اأي�صً� قومً� من اأعدائه لينتقم منهم... اإلى اآخر كالمه«.

لحظ تف�صيل جميع ذلك في البح�ر، ج 53. والإيق�ظ من الهجعة ب�لبره�ن على الرجعة، لل�صيخ الحر الع�ملي.
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املفاهيم الرئي�سة

ق�صّي���ة الرجعة الت���ي تحدثت عنه� بع�س الآي�ت القراآني���ة والأح�ديث المروية  -

عن اأهل بيت الر�ص�لة، مّم� تعتقد به ال�صيعة من بين الأمة الإ�صالمية.

الرجع���ة ف���ي اللُّغة ت���رادف العودة، وتطل���ق ا�صطالحً� على ع���ودة الحي�ة اإلى  -

مجموعة من الأموات بعد النه�صة الع�لمية لالإم�م المهدي|.

يكفي في اإمك�ن الرجعة، اإمك�ن بعث الحي�ة من جديد يوم القي�مة. -

ي���دل على وقوع الرجعة في هذه الأّمة قوله تع�لى: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  -

ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ        گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ     ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }.

كيفّية وقوع الرجعة وخ�صو�صي�ته� لم يتحدث عنه� القراآن، كم� هو الح�ل في  -

تحدثه عن البرزخ والحي�ة البرزخية.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي حقيقة الّرجعة؟ واذكر بع�س كلم�ت العلم�ء في �ص�أنه�.1  

  هل تعتبر الرجعة ممكنًة؟ بّين ذلك.2  

  اذكر الأدلة والقرائن التي تفيد اإمك�ن الرجعة ووقوعه� م�صتقباًل.3  
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لــلــمــطــالــعــة

النبّي مو�شى Q والرجعة

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ       ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  {ھ 

. ه�ت����ن الآيت����ن تذك���ران بني 
)1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
اإ�صرائي���ل بنعم���ة اإلهية اأخرى، كم� تو�صح�ن في الوقت نف�ص���ه روح اللج�ج والعن�د في 

ه���وؤلء الق���وم، وتبي�ن م� نزل بهم من عق�ب اإلهي، وم���� �صملهم اهلل به من رحمة بعد 

ذلك العق�ب. تقول الآية الأولى: واإذ قلتم ي� مو�صى لن نوؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة.

ه���ذا الطل���ب قد ينم عن جه���ل بني اإ�صرائي���ل، لأن اإدراك الإن�ص����ن الج�هل ل يتعدى 

حوا�ص���ه. ولذلك يرم���ي اإلى اأن ي���رى اهلل بعينه.اأو قد يحكي ه���ذا الطلب عن ظ�هرة 

لج�ج القوم وعن�دهم التي يتميزون به� دومً�.

عل���ى اأي ح�ل، طلب بنو اإ�صرائيل من نبيهم ب�صراح���ة اأن يروا اهلل جهرة، وجعلوا 

ذل���ك �صرط���ً� لإيم�نهم  عندئذ �ص����ء اهلل �صبح�نه اأن يرى ه���وؤلء ظ�هرة من خلقه ل 

يطيق���ون روؤيته�، ليفهم���وا اأن عينهم الظ�هرة هذه ل تطيق روؤي���ة كثير من مخلوق�ت 

اهلل، فم���� ب�ل���ك بروؤية اهلل �صبح�نه نزلت ال�ص�عقة عل���ى الجبل و�صحبه� برق �صديد 

ورعد مهيب وزلزال م���روع، فتركهم، على الأر�س �صرعى من �صدة الخوف ف�أخذتكم 

ال�ص�عق���ة واأنتم تنظرون. اغتم مو�صى لم� حدث ب�ص���دة، لأن هالك �صبعين نفرًا من 

كب�ر بني اإ�صرائيل، قد يوفر الفر�صة للمغ�مرين من اأبن�ء القوم اأن يثيروا �صجة بوجه 

نبيه���م. لذلك ت�ص���رع مو�صى اإلى اهلل اأن يعيدهم اإلى الحي����ة، فقبل طلبه وع�دوا اإلى 

.
)2(

الحي�ة: ثم بعثن�كم من بعد موتكم لعلكم ت�صكرون

)1(   �صورة البقرة، الآيت�ن 55 و 56.
)2(   ال�صيرازي، �صل�صلة اأ�صول الدين، ج1، �س230.



على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

  يذكر م� حك�ه القراآن يف حفظ تراث الأنبي�ء.1. 
  يبنّي م�صروعّية زي�رة القبور من خالل القراآن وال�صّنة.2. 
ح م� هو املق�صود من الغلو.3.    يو�صّ

صيانة اآلثار اإلسالمية

الدرس التاسع والثالثون
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منافع حفظ آثار السابقين

ي�صع���ى كلُّ العقالء في الع�َلم في حف���ظ اآث�ر عظم�ئهم، واأ�صالِفهْم، ويحمونه� من 

رة  الندث�ر والزوال بحّجة كونه� »تراثاً فكرّياً« واآث�رًا ح�ص�رّية، وتجتهُد الأمُم المتح�صّ

والراقي���ة ف���ي حفظ الآث����ر الوطنّية القديمة وم���� خّلفه اأ�صالُفه� م���ن مف�خر جديرة 

ب�لعت���زاز، لأّن اآث����ر الأ�صالف هي ف���ي الحقيقة حلقة الو�صل بي���ن القديم والجديد، 

والم��ص���ي والح��ص���ر، وهي تر�صم حرك���ة ال�ّصعوب والأمم في م�ص����ر التقّدم والرقّي، 

وت�صيء له� الطريق، وال�صبيل.

ث���م اإّن الآث�َر القديمَة اإذا ك�نت ترتبط ب�لّر�صِل والأنبي�ءR ف�إّن الحف�َظ عليه� 

وحرا�صَته���� � م�ص�ف���ً� اإلى م� ُذِك���َر من الف�ئ���دة � ت�ص�عد ب�صورٍة قوي���ٍة في المح�فظة 

ولئ���ك الر�ُصل والأنبي�ء، ويكون له� اأبلغ الأثر في تقوية 
ُ
عل���ى اعتق�د الن��س واإيم�نهم ب�أ

دع�ِئمه����، وتجذيره���� وت�أ�صيله�، بينم� يوؤّدي زواُله�، واندث�ره���� بعد مّدة اإلى انقداح 

روح ال�ص���ك، والريب ف���ي نفو�س اأتب�عه���م، ويعر�س اأ�صَل المو�ص���وع لخطر الغمو�س، 

والإبه�م، والن�صي�ن وال�صي�ع.

وللمث����ل ن�صير اإل���ى المجتمع الغربي، ف�إّن الن��س في ه���ذا المجتمع واإن ا�صطبغت 

حي�ته���م ب�ل�صبغ���ة الغربي���ة، واأخ���ذوا ب�آدابه���� واأخالقه���� تم�مً�، ولكنه���م في مج�ل 

العقيدة مّدوا اأيديهم نحو ال�صرق، واعتنقوا الدين الم�صيحي وخ�صعوا ل�صلط�نه ردحً� 
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م���ن الزم���ن بيد اأّنهم مع تغّي���ر الأو�ص�ع، وتن�مي روح البح���ث والتحقيق لدى ال�صب�ب 

 الغرب���ّي بداأ ال�صك والترديد ي���َدبُّ في نفو�صهم، وب�توا ي�صّكون ف���ي اأ�صل وجود ال�صيد 

»الم�سيح« Q اإلى درجة اأّنهم على اأثر عدم وجود اآث�ر ملُمو�صة من ال�صّيد »الم�سيح« 

�صطورًة ت�ريخّيًة.
ُ
ع�دوا يعتبرونه اأ

في حين اأّن الم�صلمين ظّلوا في من�أى عن مثل هذه الح�لة، فقد ح�فظوا على طول 

الت�ري���خ وبكّل فخر واعتزاز على الآث�ر المتبّقية من ر�صول اهلل P واأبن�ئه من خطر 

الندث�ر، والزوال ب�صبب الحوادث.

ف�لم�صلم���ون َيّدُعون اأّن �صخ�صّية نبيلة ط�هرًة اختيرت قبل اأربعة ع�صر قرنً� للنبوة 

وللر�ص�لة، وق�م ذلك النبي بمعونة برن�مجه الراقي جدًا ب�إ�صالح المجتمع، واأوجد في 

ذل���ك المجتمع تحّوًل عظيمً�، وانقالبً� عميقً�، واأ�ّص�س ح�ص�رة كبرى ل يزال المجتمع 

ي�صتفي���د من معطي�ته�، وثم�ره�، ول �صبيل لل�صك ق���ط في وجود مثل هذه ال�صخ�صّية 

الُم�صِلحة، ول في الح�ص�رة التي اأ�ّص�صه� واأر�صى قواعده�، لبق�ء اآث�ره اإلى هذا اليوم، 

فمح���ل ولدته، ومك�ن عب�دت���ه ومن�ج�ته، والنقطُة التي ُبعَث فيه����، والنق�ط الأخرى 

التي األقى فيه� ُخَطَبه، والأم�كن التي دافع فيه� عن عقيدته ور�ص�لته، والر�ص�ئل التي 

ول في ع�ص���ره، والع�صرات بل المئ�ت من  تبودل���ت بين���ه وبين ملوك الع�لم وحك�م الدُّ

اآث�ره، والعالئم الدالة عليه، ب�قية من دون اأْن تم�ّصه� يُد التغيير، ومن دون اأن تط�له� 

مع�ول الزوال، فهي مح�صو�صٌة وم�صهودة للجميع.

حفظ آثار األنبياء وتراثهم في القرآن الكريم

همّية حفظ الآث����ر من جهة التفكي���ر الجتم�عي 
َ
���ح اأ وه���ذا البي�ن يمك���ن اأن يو�صّ

ودوره� ف���ي هدايته وقي�دته. وهو اأم���ر اأّيدته الن�صو�س القراآنّي���ة و�صيرة الم�صلمين، 

فقد ق�ل تع�لى ف���ي القراآن الكريم: {مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يت  ىت  مت   خت  حت  
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 .
)1(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}
ولي����س الم���راد من لف���ِظ »البيوت« ال���وارِد في هذه الآي���ة »الم�ساج���د« لأّن البيوت 

ج����َء في القراآن الكريم ف���ي مق�بل الم�ص�جد، لأّن »الم�سجد الح���رام« غير »بيت اهلل 

 الحرام« ف�لبيوُت في هذه الآية يراد منه� بيوُت الأنبي�ء، وخ��صة بيت الر�صوِل الأكرم

محّمد P، وذّريته الط�هرة.

فق���د روى ال�صيوطّي في تف�صيره »الدّر المنثور«: عن اأن�س بن م�لك، وبَريدة، ق�َل: 

 ر�سوُل اهلل P هذه الآية، فقام اإليه رجٌل فقال: اأيُّ ُبيوٍت هِذِه يا ر�ُسول اهلِل؟ 
َ
»قَراأ

ق���ال: بي���وت الأنبيا. فقام اإليه اأبو بكر فقال: يار�س���ول اهلل هذا البيت منها؟ م�سيراً 

. والآن - بعد اأْن اّت�صح المراُد من 
)2(

اإلى بيت علي وفاطمة، قال: نعم من اأفا�سلها«

»البيوت« - ل بّد من تو�صيح المراد من »ترفيع البيوت«.

اإّن هن�ك احتم�لين في هذا المج�ل:

 1. الترفي���ع: بمعن���ى بن�ِء البيوت وت�صييده�، كم� ج�ء هذا المعنى في قوله تع�لى: 

.
)3(

{ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ}

2. الترفيع: بمعنى احترام تلك البيوت وحرا�صته�، والمح�فظة عليه�.

فعل���ى المعنى الأّول، حي���ث اإّن بيوت الأنبي�ء قد ُبِنَيت قبَل ذل���ك، لهذا ل يمكن اأن 

يك���ون المراد من الترفيع ف���ي الآية الح��صرة هو اإيج�د البيوت، بل المراد هو حفظه� 

م���ن النهدام والزوال. وبن�ًء على المعنى الث�ن���ي، يكون المراد من حفظ تلك البيوت 

ه���و � م�ص�فً� اإلى �صي�نته� من الخراب والنهدام � حفظه� من اأّي نوع من اأنواع التلوث 

المن�في لقدا�صته� وحرمته�.

)1(  �صورة النور، الآيت�ن 36 و 37.
)2( ال�صيوطي، الدر المنثور، ج 5، �س 50.

)3(  �صورة البقرة، الآية 127.
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وعل���ى ه���ذا الأ�ص��س يج���ب على الم�صلمي���ن ال�صعُي ف���ي تكريم، وحرا�ص���ة البيوت 

المرتبطة ب�لر�صول الأكرم P، وعليهم اأْن يعتبروا هذا العمل اأمرًا قربّيً�، اأي مقّربً� 

اإل���ى اهلل �صبح�نه. ثم اإّنه ُي�صتف�د من الآية التي تدوُر حول اأ�صح�ب الكهف اأّنه عندم� 

اكُت�صَف مو�ص���ُع اختف�ئهم، اختلف الن��س في كيفية تكريمهم ف�ص�روا فريقين: فريق 

ق�ل���وا: يجب البن�ء عل���ى قبرهم بغية تكريمهم. وفريق اآخر ق�ل���وا: يجب بن�ء م�صجد 

عل���ى مرقده���م، وقد اأخبر الق���راآُن الكريم بكال القتراحي���ن، وكال الراأيين، ولو ك�ن 

هذا العمل، اأو ذلك مخ�لفً� لأ�صول الإ�صالم لأخبر بهم� بنحٍو اآخٍر، ولتن�َولهم� ب�لنقد. 

ولكن���ه رواهم� من دون نقٍد، اإذ ق�ل: {ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

.
)1(

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}
اإّن ه�تي���ن الآيتي���ن )مع مالحظ���ة �صيرة الم�صلمي���ن الم�صتمرة م���ن ع�صر ر�صول 

الإ�ص���الم اإلى هذا الي���وم والم�صتقرة على حفظ هذه الآث����ر، والمح�فظة على البيوت 

المرتبط���ة بر�ص���ول اهلل واأهل بيته المطهرين وحرا�صته�( دلي���ل وا�صٌح وبره�ن ق�طع 

على كون هذا الموقف موقفً� اإ�صالميً�، واأ�صاًل �صرعيً�.

ة مراقد ر�صوِل اهلل وعترتِه  ولهذا تقوم م�ص�ألة تعمير مراقد الأنبي�ء � وب�صورة خ��صّ

الط�ِه���رة �صلوات اهلل عليهم � وبن�ِء الم�ص�جد عليه�، اأو اإلى ج�نبه�، على اأ�ص��س هذا 

الأ�صل الإ�صالمي.

زيارة قبور المؤمنين

ة قبور الأقرب�ء والأبن����ء منهم، من الأ�صول  ُتعتب���ر زي�رُة قب���ور الموؤمنين، وبخ��صّ

الإ�صالمي���ة التي تنطوي عل���ى اآث�ر تربوّية في نف�س زائريه�، وذل���ك لأّن م�ص�هدة تلك 

ن��س ك�نوا قبل ذلك يعي�ص���ون في الدني�، ويقومون 
ُ
الدي����ر ال�ص�متة التي يرق���د فيه� اأ

بمختلف الن�ص�ط�ت، ولكّنهم اأ�صبحوا بعد حين اأجداثً� خ�مدة، وجثثً� ه�مدة، جديرة 

)1(  �صورة الكهف، الآية 21.
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ب�أن تهزَّ ال�صمير، وتوقظ القلوب، وتنّبه الغ�فلين، وتكون در�س عبرة ل ين�صى.

ف����إّن من ي�ص�هد هذا المنظ���ر �صيحّدث نف�صه ق�ئاًل: وم� قيم���ة هذه الحي�ة الدني� 

الت���ي �صرع�ن م� تنتهي، وتكون م�آُله� م���وت الإن�ص�ن ورقوده تحت التراب. هل ي�صتحق 

العي����س في مثل ه���ذه الدني� الف�نية اأن يق���وم فيه� الإن�ص�ن من اأجل���ه ب�أعم�ٍل ظ�لمة، 

ومم�ر�ص�ت ف��صدٍة؟

اإّن ه���ذا الت�ص�وؤل الذي يواجهه �صميُر الإن�ص�ن المفّك���ر في م�صير الب�صر، �صيدفع 

ي ذلك اإلى ح�ص���ول تحّوٍل كبيٍر  ب���ه اإلى اإع����دة النظر في �صلوك���ه ومم�ر�ص�ته، و�صيوؤدِّ

ف���ي روحه ونف�صه. وق���د اأ�ص�َر ر�صوُل اهللP اإلى هذا الأثر اله����ّم، اإذ ق�ل في حديث 

.
)1(

ُرُكم ِبالآِخَرِة« �صريف: »ُزوُروا القبوَر فاإّنها تَذكِّ

ث���م اإّنه ُم�ص�فً� اإلى ه���ذا ُتعتبر زي�رُة مراقد اأئمة الدين وق�دت���ه نوعً� من الترويج 

ولئك ال�صخ�صّي�ت �صُيقّوي 
ُ
للقي���م الدينّية، والمعنوّية، كم� اأّن اعتن�َء الن�����س بمراقد اأ

لديهم الفكرة الت�لية، وهي اأّن الح�لة المعنوية التي ك�نت تلك ال�صخ�صي�ت تتمّتع به� 

هي التي جذبت قلوب الن��س اإليهم، وهي التي رفعتهم اإلى تلك المنزلة العظيمة التي 

ح����زوا به� احترام الن�����س وتكريمهم لهم، اإذ ُرّب رج�ل من اأ�صح�ب ال�صلط�ن والقّوة 

يرقدون تحت التراب دون اأن يحظوا بمثل هذه العن�ية والحترام من ِقَبل الن��س.

خري�ت حي�ته اإلى البقيع، وي�صَتْغفر لأ�صح�ب 
ُ
ولقد ك�َن ر�صول اهلل P يذهُب في اأ

َمَرني َرّب���ي اأْن اآت���ي الَبقيَع واأ�سَتْغِف���َر َلهْم« ثم ق����َل: اإذا ُزْرُتُموُهْم 
َ
القب���ور، ويق���ول: »اأ

 الُم�ْستقِدِميَن 
ُ
فقولوا: »ال�سالُم على اأْهِل الّدياِر ِمِن الُموؤِمِنين والُم�ْسِلمين َيرَحُم اهلل

.
)2(

ِمّنا والُم�ْسَتاأِخِرين، واإّنا اإْن �ساَء اهلل بكم لِحُقون«

)1(  القزوين���ي، �صن���ن ابن م�جة، تحقيق: محم���د فوؤاد عبد الب�قي، بيروت - لبن����ن، دار الفكر، ج 1، ب�ب م� ج�ء في 
زي�رة القبور، �س 500.

)2(  م�صلم، ال�صحيح، ج 2، ب�ب م� يق�ل عند دخول القبور، �س 64.
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وق���د اعُتب���رت زي�َرُة ُقبور اأولي�ء اهلل واأئّمة الدين � ف���ي ُكتِب الحديث � من الأعم�ل 

 P ة الموؤك���دة، وك�ن اأئم���ة اأهِل البي���ت َيذَهُبون دائمً� لزي����رة ر�صول اهلل��� الم�صتحبَّ

وغيرهم من اَلئمة المتقدمين عليهم، وك�نوا يحثُّون اأْتب�َعهم على هذا العمل.

المنع عن الغلو

تق���ع م�ص�ألة الغلو في اأولوي�ت الكالم عن حفظ الآث����ر الإ�صالمية، وذلك لأن الغلو 

يعمل على تغيير مع�لم تلك الآث�ر وتحويره� بم� ل يتن��صب مع الم�صلم�ت والأ�صول، بل 

ف�إن الغلو ي�أتي في مق�بل حفظ تلك الآث�ر، وب�لت�لي ل بّد من بي�ن حقيقته.

»الُغُل���ّو« ف���ي اللُّغة هو التج����وز عن الحّد، وقد خ�طب الق���راآُن الكريُم اأهَل الكت�ب 

.
)1(

ق�ئاًل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ}

ولقد خ�َطبهم الق���راآُن بهذا الخط�ب لأّنهم ك�ُنوا يغ�ُلون في حق ال�صّيد »الم�سيح« 

ويتج�وزون الحّد، اإذ يقولون اإّنه اإَلٌه، اأو ابُن اهلل، اأو رّب.

وق���د َظَهرْت بعد وف����ِة ر�صوِل اهللP فرٌق وطوائُف غ�َلت في���ه P اأو في الأئمة 

ة ب�هلل وحده،  ، وو�صفوهم بمق�م����ت مخت�صَّ ومي���ن، من بعده وتج����وزت الحدَّ المْع�صُ

ومن هن� �ُصّمي هوؤلء ب�لُغالة، لتج�وِزهم حدود الحق.

يق���وُل ال�صيُخ المفيد: »الُغالة من المتظاهرين بالإ�س���الم هُم الذين َن�َسبوا اأمير 

ة، وو�سفوهم من الف�سِل في الدين والدنيا، اإلى ما  الموؤمنين اإلى الأُلوهية والنبوَّ

.
)2(

، وَخَرُجوا عن الق�سد« تجاوزوا فيه الحدَّ

ُلوهيتهم، 
ُ
ويقول العاّلمُة المجل�صّي: اإّن الُغُلّو في النبّي والأئّمة: اإّنم� يكون ب�لقول ب�أ

اأو بكونه���م �ص���رك�ء هلل تع�لى في المعبودّي���ة، اأو في الخلق، وال���رزق، اأو اأّن اهلل تع�لى 

 من اهلل تع�لى، اأو 
ٍ
 اأو اإله�م

ٍ
ح���لَّ فيهم، اأو اّتحَد بهم، اأو اأّنهم يعلم���ون الغيب بغير وحي

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 171.
)2(  المفيد، ت�صحيح اعتق�دات الإم�مية، �س 131.
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ب�لقوِل في الأئّمة اأّنهم ك�نوا اأنبي�ء، اأو القول ب�أّن معرفتهم ُتغني عن جميع الط�ع�ت، 

.
)1(

ول تكليف معه� بترك المع��صي

 الإم�م عليٌّ واأبن����وؤُُه الط�هرون �صلوات اهلل عليهم م���ن الغالة، وك�نوا 
َ
اأ ولق���د تب���رَّ

يلعنونهم على الّدوام، ونحن هن� نكتفي ب�إدراج حديٍث واحٍد في هذا المج�ل.

يق���ول الإم�م جعفر ال�ص�دق Q: »احَذُروا على �َسباِبُك���ُم الُغالَة ل ُيْف�سُدوُهْم، 

.
)2(

ُعون الربوبّية ِلعباِد اهلِل« روَن عظمَة اهلِل وَيدَّ فاإنَّ الغالَة �سرُّ خلِق اهلِل، ُي�سغِّ

ٌل. الَّ ولهذا ل قيمة لتظ�هر الُغالة ب�لإ�صالم، فهم عند اأئمِة الدين كف�ٌر �صُ

ه���ذا ومن الجدير ب�لِذكر هن� اأْن يق����ل: كم� يجب الجتن�ُب حتمً� عن الغلّو، يجب 

اأن ل نعتبر كلَّ ت�صّوٍر واعتق�ٍد في حّق الأنبي�ء، واأولي�ء اهلل ُغلّوًا، ويجب الحتي�ط في 

هذا المج�ل كبقّية المج�لت الأخرى، وتقييم العق�ئد ب�َصكل �صحيح.

)1(  المجل�صي، بح�ر الأنوار،  ج 25، �س 347.
)2(  م.ن، ج25، �س265، ح6.
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املفاهيم الرئي�سة

ي�صعى كلُّ العق���الء في الع�َلم في حفظ اآث�ر عظم�ئهم، واأ�صالِفهْم، ويحمونه�  -

من الندث�ر والزوال بحّجة كونه� »تراثاً فكرياً« واآث�رًا ح�ص�رّية.

اإّن الآث����َر القديم���َة اإذا ك�ن���ت ترتب���ط ب�لّر�ص���ِل والأنبي�ء ف�إّن الحف����َظ عليه�  -

وحرا�صَته���� ت�ص�ع���د ب�صورٍة قوّيٍة في المح�فظة على اعتق����د الن��س واإيم�نهم 

ولئك الر�ُصل والأنبي�ء.
ُ
ب�أ

حفظ الآث�ر اأمر اأّيدته الن�صو�س القراآنّية و�صيرة الم�صلمين. -

ة قبور الأقرب�ء والأبن�ء منهم، من الأ�صول  - ُتعتبر زي�رُة قبور الموؤمنين، وبخ��صّ

الإ�صالمية التي تنطوي على اآث�ر تربوّية في نف�س زائريه�.

»الُغُلّو« في اللُّغة هو التج�وز عن الحّد. -

 وقد خ�طب القراآُن الكريُم اأهَل الكت�ب ق�ئاًل: {ٱ ٻ ٻ ٻ  -

، وذل���ك لأّنهم ك�ُن���وا يغ�ُلون في 
)1(

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ}
حق ال�صّيد »الم�سيح« ويتج�وزون الحّد، اإذ يقولون اإّنه اإَلٌه، اأو ابُن اهلل، اأو رّب.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  كيف بّين القراآن �صرورة حفظ تراث الأنبي�ء R؟ بّين ذلك.1  

  هل يوجد دليل على م�صروعية زي�رة القبور؟ اذكر ذلك.2  

  اذكر اآية قراآنّية تنهى عن الغلو. وا�صرحه�.3  

)1(  �صورة الن�ص�ء، الآية 171.
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لــلــمــطــالــعــة

زيارة القبور

 ع���ن الإم����م الب�قرQ ق�ل: »اإذا كان يوم الجمعة فزرهم، فاإنه من كان منهم 

في �سيق و�سع عليه ما بين طلوع الفجر اإلى طلوع ال�سم�س، يعلمون بمن اأتاهم في 

كل ي���وم، ف���اإذا طلعت ال�سم�س كانوا �سدى، قلت: فيعلمون بمن اأتاهم فيفرحون به؟ 

قال: نعم وي�ستوح�سون له اإذا ان�سرف عنهم«. 

بي����ن: ال�صدى ب�ل�صم ويفت���ح: المهمل، ولعل المعنى: اأنهم ي���وم الجمعة بعد طلوع 

ال�صم����س اأي�ص���ً� مهملون غير معذبي���ن، اأو المعنى اأنه يو�صع عليهم ف���ي يوم الجمعة اأو 

الزي����رة في يوم الجمعة ت�صير �صبب���ً� لذلك. وقوله: »ما بين طل���وع الفجر ا�ستيناف 

كالم. اأي ف���ي كل ي���وم يطلعون عل���ى زوارهم في ذلك الوقت لأنه���م في القبور فاإذا 

.
)1(

طلعت ال�سم�س يرخ�س لهم فيخرجون من قبورهم«

)1( المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �س256.





على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

أهداف الدرس

 .1.R يعّدد م�ص�در علم الأئّمة  
 .2.Rيبنّي حجية الأح�ديث املروّية عن اأهل البيت 
  يبنّي اأهمّية املج�ميع احلديثية الأربعة لدى ال�صيعة. 3. 

مصادر الحديث وحجّيتها

الدرس األربعون
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مقدمة

 P َيعم���ُل ال�صيعة الإم�مية في الَعق�ئد والأ�ص���ول ب�أح�ديث مروّيٍة عن ر�صوِل اهلل

عن طريق ثق�ت ُيعَتَمد عليهم، �صواء اأك�نت هذه الرواي�ت والأح�ديث. في كتب ال�صيعة 

ّنة. اأم في كتب اأهل ال�صُّ

م���ن هن� رّبم���� ا�صَتَند ال�صيعة ف���ي كتبهم الفقهّي���ة اإلى رواي����ٍت منقولة عن طريق 

نَّف اأق�ص�مه على  رواة م���ن اأهل ال�ّصنة اأي�صً�، وُي�صّمى هذا النوع من الحديث الذي ُت�صَ

اأربع���ة اأق�ص����م، ب�لموّثق. وعلى هذا ف�إّن م� يرمي به البع����س من المغر�صين »ال�سيعَة 

الإماميَة« في هذا المج�ل ل اأ�ص��س له من ال�صّحة مطلقً�.

ة  نَّ ّنة، والعقل، والإجم�ع. وال�صُّ  على الكت�ب وال�صُّ
ً
اإّن الفق���ه ال�صيعيَّ الإم�ميَّ يقوم اأ�ص��ص�

عب����رة عن ق���ول المع�صومين وفعلهم وتقريرهم وعلى راأ�صه���م ر�صول اهلل P. وعلى هذا 

 عن َر�ص���ول اهلل P وا�صتمل ذلك الحديُث على قوِل النبي، اأو 
ً
اإذا روى �صخ����سٌ ثقة حديث�

فعله، اأو تقريره، ك�َن معتبرًا في نظر ال�صيعة الإم�مية وتلّقوه ب�لقبول وعملوا وفقه.

وم���� نجده في موؤّلف����ت ال�صيعة وم�صّنف�تهم �ص�هُد �ص���دق على هذا القول، ويجُب 

���ه لي�س هن�ك اأيُّ فرٍق بين كتب ال�صيعة في الحديث، وكتب اأهل ال�صّنة في  اأن نق���ول: اإنَّ

الحدي���ث، في ه���ذا المج�ل، اإّنم� الكالم ه���و في ت�صخي�س من ه���و الثقة، وفي درجة 

اعتب�ر الراوي.
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 Rحجّية األحاديث المروّية عن أئّمة أهل البيت

اإّن الأح�دي���ث والّرواي����ت الت���ي ُتْنَقل ع���ن اأئمة اأه���ل البيت المع�صومي���ن ب�أ�صن�ٍد 

�صحيحة، حّجٌة �صرعّية، ويجب العمل بم�صمونه�، والإفت�ء على اأ�ص��صه�.

اإّن اأئم���ة اأهل البيت: لي�صوا بمجتِهدين اأو »مفتين« - ب�لمعنى ال�صطالحّي الرائج 

لوا عليه� من الُطُرِق الت�لية: للَّفَظتين - بل كلُّ م� ُينَقُل عنهم حق�ئق َح�صَ

:P1. الَنْقل عن َر�ُسول اهلِل 

اإّن الأئّم���ة المع�صومي���ن: اأَخَذوا اأح�ديثهم من َجّده���ْم ر�صوِل اهلل P )َخلفً� عن 

واي�ت التي  �َصَلف وك�ِبرًا عن ك�بر( ثم رووه� للّن��س. واإّن هذا الَنوع من الأح�ديث والرِّ

َرواه� كلُّ اإم�م لحق عن الإم�م ال�ص�ِبق اإلى اأن ي�صل ال�َصند اإلى ر�صول اهللP كثيرة 

في اأح�ديث ال�صيعة الإم�مية.

 Pول���و اأّن هذه الأح�ديث التي وردت عن اأهل البيت وات�صل �َصَنده� ابر�صول اهلل

ُجِمَعت في مك�ٍن واحٍد لح�صل ِمنه� ُم�ْصَنٌد كبيٌر ُيمثل َكنزًا عظيمً� للمحّدثين، والُفَقه�ء 

الم�صلمي���ن، لأّن مثل هذه الأح�ديث والرواي�ت بهذه الأ�ص�نيد الُمحَكمة الَقِوّية ل َنظير 

له���� في ع�ل���م الَحديث، ون�صير اإلى نموذج واحٍد من ه���ذه الأح�ديث، وي�صّمى بحديث 

»�سل�سل���ة الذه���ب« وُيق�ل اإّن ال�ص�م�نّيين ك�نوا يحتفظون بن�صخٍة منه في خزانتهم حّبً� 

منهم لالأدب والعلم.

اأبي  عن  الني�ص�بوري،  الَف�صل  بن  محّمد  �صعيد  اأبي  عن  دوُق،  ال�صَّ ال�صيُخ  روى 

لت الَهَروّي، ق�ل:  علي الح�صن بن علي الخزرجي الأن�ص�ري ال�صعدّي، عن اأبي ال�صَّ

بغلًة  راك��ٌب  وهو  »ني�سابور«  من  َرَح��َل  حين   Q�الّر�ص مو�صى  بن  علي  مع  كنُت 

بن  واإ�صح�ق  يحيى،  بن  ويحيى  حرب،  بن  واأحمد  راف��ع،  بن  محّمد  ف�ذا  �صهب�ء، 

بحّق  فق�لوا:  المربعة  في  بغلته  بلج�م  َتَعلَّقوا  قد  العلم،  اأهل  من  وع��ّدٌة  راهويه، 

خَرَج راأ�َصه من الَعم�رية، 
َ
رين، حّدثن� بحديٍث قد �َصِمعته من اأبيك، ف�أ اآب�ِئك المطهَّ
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َثني اأبي العبُد ال�سالح مو�سى بُن جعفٍر  وَعليه ِمطرف خزٍّ ذو وجهين، وق�ل: »َحدَّ

اأبو َجعفر محّمد  اأبي  ثني  َحدَّ بُن محّمد قاَل:  ال�سادُق جعفُر  اأبي  ثني  َحدَّ قال: 

العاِبدين  زي��ُن  الح�سين  بن  عليُّ  اأب��ي  َثني  َحدَّ ق��اَل:  الأنبياء  ِعلِم  باقر  علٍي  بُن 

ثني اأبي عليُّ بُن اأبي  ثني اأبي �سيُد �سباِب اأهِل الَجنَِّة الح�سيُن قاَل: َحدَّ قاَل: َحدَّ

ِني   ِح�سْ
ُ
P يقول: قاَل اهلل َجلَّ َجالُله: ل اإَلَه اإِّل اهلل طالب قاَل: �َسمْعُت النَّبيَّ

ِت الراِحلُة، ن�دان�: »ِب�ُسروِطها، واأنا  اأمَن ِمن َعذابي«. فَلم� َمرَّ ِني  َدَخَل ِح�سْ َفَمْن 

.
)1(

�ُسروِطها« ِمن 

:Q ٍّ2. الِرواية من كتاِب علي 

لق���د �ص�َح���َب عليٌّ Q ر�ص���وَل اهللP في فترِة بعثته كّله�، وله���ذا ا�صتط�ع اأن 

يحف���ظ ويدّون ق���درًا عظيمً� من اأح�ديث ر�صوِل اهلل P في كت�ب، وفي الحقيقة ك�ن 

.Qوكت�بة علي Pذلك الكت�ُب من اإمالِء ر�صوِل اهلل

 Qولق���د ُذِكَرت ُخ�صو�صّي�ت هذا الكت�ب الذي �ص�ر بعد ا�صت�صه�د الإم�م علي

�دق عن هذا الكت�ب: »طوُله  اإل���ى اأهل بيته في اأح�ديث اأه���ل البيت. يقول الإم�م ال�صّ

�َسْبع���ون ذراع���اً، اإم���الء ر�سوِل اهللP قاله م���ن ِفلِق ِفيه، وخّط عل���ي بن اأبي طالب

.
)2(

Q بيده، فيه واهلل جميع ما تحتاج اإليه النا�س اإلى يوم القيامة«

 ،
ٍ
وِم���َن الجدي���ر ب�لّذِكر اأّن هذا الكت�ب بقَي عند اأهل البي���ت يتوارثه اإم�ٌم من اإم�م

�دقQ رواي�ٍت عديدٍة منه ورّبم� اأطَلُعوا بع�َس  وقد نقل الإم�م الب�قر والإم�م ال�صّ

�صيعته���م عليه. ويوَجُد ق�صٌم كبي���ر من اأح�ديثه الآن في المج�مي���ع الحديثية ال�صيعية 

وب�لأخ�س كت�ب »و�سائل ال�سِيعة«.

)1(  ال�صدوق، التوحيد، �س25،   ب�ب 1، اَلح�ديث 21، 22، 23.
)2(  المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج26، �س18، ب�ب1، ح1.
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 3. الإْلهاماُت الإلهّية:

 اأهِل البيت، َمنبعً� اآخر يمكن اأن ن�َصّميه ب�لإله�م. والإله�ُم لي�س مخ�صو�صً� 
ِ
اإّن ِلعلوم

�صة َمن ك�ن يحظى بهذا  ب�لأنبي����ء، فقد ك�ن في طول الت�ريخ م���ن ال�صخ�صي�ت المقدَّ

الإله����م، مع اأّنهم ل���م َيكونوا اأنبي�ء، وقد ك�ن���ت تلقى اإليهم بع����سُ الأ�صرار من ع�لم 

َث عن مراف���ق النبّي مو�صى  الغي���ب، وقد اأ�ص�ر الق���راآُن الكريُم اإلى ذل���ك عندم� َتحدَّ

)خ�ص���ر( اّلذي عّلم مو�صى بع����سَ الأ�صي�ء فق�ل: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .
)1(

ڈ ژ}
كم���� واأّنه ق�ل في �ص����أن �صخ�سٍ من ح��صية النبّي �صليم����نQ )وهو اآ�صف بن 

.
)2(

برخي�( ق�ل: {ڑ ک   ک ک     ک گ}

اإّن هوؤلء الأ�صخ��س لم َيَتعلَّموا علوَمهم، ولم َيكت�صُبوا َمعلوم�تهم من طريق التعّلم، 

: {ڎ ڈ ڈ ژ}. بل هو كم� ُيَعّبُر عنه القراآُن ِعْلٌم َلُدنيٌّ

وعل���ى هذا الأ�ص��س ل يكوُن عدم كون ال�صخ�س نبّيً�، م�ِنعً� من اأن يحظى ب�لإله�م 

 
ِ
الإَله���ّي، كم� يحظى بع�ُس الأ�صخ��س م���ن ذوي الَدَرج�ت المعنوّي���ة الرِفْيَعة ب�لإْله�م

الإَلهّي.

ث«  طلق على هذا الَنَمط من الأ�صخ��س في اأح�ديث الفريقين و�صف »الُمحدَّ
ُ
وقد اأ

يعني اّلذين َتَتَحّدُث معهم المالئكُة من دون اأن يكونوا اأنبي�ء.

فق���د َروى البخ����ريُّ في �صحيِحِه ع���ن النبّي P اأّنه ق����ل: »َلَق���ْد كاَن ِفيَمْن كاَن 

 .
)3(

َقْبلَُكْم ِمن َبني اإِ�ْسراِئيل ُيكلَّمون ِمن َغيِر اأْن َيُكوُنوا اأْنِبياء«

)1(  �صورة الكهف، الآية 65.
)2(  �صورة النمل، الآية 40.

)3(  البخ�ري، ال�صحيح، ج4، �س200، ب�ب من�قب المه�جرين وف�صلهم.
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من هن� ك�ن اأئمة اأهل البيتR لكونهم مراجَع لالأمة في بي�ن المع�رف الإلهّية، 

 P والأح���ك�م الدينّية، يجيبون على الأ�صئلة التي ل توَجد اأجوبته� في اأح�ِديث النبي

 الَلُدِنّي. 
ِ
اأو في كت�ب علي Q، من طريق »اِلله�م« والتعليم الغيبي، والِعلم

المصادر الحديثّية عند الشيعة

لق���د ق�م علم����ُء مدر�صة اأهل البي���ت وعلى طول الت�ريخ، بت�ألي���ف مج�ميع حديثّية 

ة في  ن�ت ت�صمُّ الّرواي�ت والأخب�ر، ج����َء ذكره� في كتب الرج�ل، خ��صّ كبي���رة، ومدوَّ

الق���رِن الرابِع والخ�م�ِس الهجرّيين، م�صتفيدين- ف���ي هذا ال�صعيد - من الكتب التي 

تمَّ ت�أليُفه� وتدويُنه� في ع�صر الأئمة، وعلى اأيدي اأ�صح�بهم وتالمذتهم الَعِديدين.

الكتب األربعة الجامعة

نة الت���ي تعَتَبُر الي���وَم محورًا للعق�ئ���د والأحك�م  الكت���ب الحديثي���ة الج�مع���ة المَدوَّ

ال�صيعية هي عب�رة عن:

1. »الكافي«:  ت�أليف محّمد بن يعقوب الكلينّي )المتوّفى ع�م 329 ه�( في ثم�نّية اأجزاء.

2. »َمْن ل َيْح�سُره الفقيُه«: ت�أليف محّمد بن علّي بن الح�صين بن ب�بويه المعروف 

ب�ل�صدوق )306 ـ 381 ه�( في اأربعة اأجزاء.

3. »الَتهذيب«: ت�أليف محّمد بن الح�صن المعروف ب�ل�صيخ الطو�صّي )385-460 ه�( 

في ع�صرة اأجزاء.

4. »ال�ستب�سار«: ت�أليف الموؤلف ال�ص�بق، في اأربعة اأجزاء.

مه� ال�صيعُة، طوال  نه� وَنظَّ وه���ذه هي ث�ني مجموعة من المج�مي���ع الحديثّية التي دوَّ

ّلَفْت � كم� 
ُ
الت�ري���خ، بجهوِدِهُم الحثيثة حتى الق���رن الرابع والخ�م�س الهجرّيين، وق���د اأ

لّية،  ذكرن� � في ع�صر الأئمة اأي القرن الث�ني والث�لث جوامع حديثّية ُت�صّمى ِب�لَجوامع الأوَّ

ب�لإ�ص�فة اإلى »الأ�سول الأربعمائة« وقد انتقلت محتوي�ته� اإلى الجوامع الث�نوّية.



430

ن  
دي
ال
ل 
و
�ص
 اأ
يف
س 
�
و
در

ّلَفت في القرِن 
ُ
وحي���ُث اإّن ِعل���َم الحديث ك�َن دائمً� مو�صَع اهتم�م ال�صيع���ة، لذلك اأ

خرى نترك ذكر اأ�صم�ئه� لعّلة الخت�ص�ر.
ُ
الح�دي ع�صر، والث�ني ع�صر مج�ميُع حديثية اأ

اإّل اأّن اأكثر هذه المج�ميع �صهرة هو »بحار الأنوار« للعالمة محّمد ب�قر المجل�صي، 

وو�ص�ئل ال�صيعة لمحّمد بن الح�صن الحّر الع�ملي.

ه���ذا ومن البديه���ّي اأّن ال�صيعة ل تعمل ب���كل حديث، ول تعمل ب�أخب����ر الآح�د، في 

العق�ئ���د، اأو الت���ي تخ�ل���ف في م�صمونه� الق���راآَن اأو ال�ّصن���ة القطعّي���ة، ولي�صت بحّجة 

عنده���م، على اأّن مجّرد وج���ود الرواية في كتب الحديث عنده���م ل َيدلُّ على اعتق�د 

ع عند هذه الط�ئفة اإلى �صحي���ح وَح�َصن، وموثَّق،  الموؤّل���ف بمف�ده، بل الأح�ديث تتن���وَّ

ة من العتب�ر، وقد  ة، ودرجٌة خ��صّ و�صعي���ف، ولكلِّ واحٍد من هذه الأنواع اأحك�ٌم خ��صّ

ج�ء بي�ن ذلك على وجه التف�صيل في علم الدراية.
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املفاهيم الرئي�سة

رواي�ت ال�صيعة الإم�مية ف���ي الَعق�ئد والأ�صول مروّيٍة عن ر�صوِل اهلل P عن  -

طريق ثق�ت ُيعَتَمد عليهم.

ّنة، والعقل، والإجم�ع. - اإّن الفقه ال�صيعيَّ الإم�ميَّ يقوم على الكت�ب وال�صُّ

اإّن الأح�دي���ث والّرواي�ت التي ُتْنَقل عن اأئمة اأه���ل البيت المع�صومين ب�أ�صن�ٍد  -

�صحيحة، حّجٌة �صرعّية، ويجب العمل بم�صمونه�، والإفت�ء على اأ�ص��صه�.

ُرِق الت�لية: - لوا عليه� من الطُّ كلُّ م� ُينَقُل عن المع�صومين حق�ئق َح�صَ

.P 1. الَنْقل عن َر�ُصول اهلِل 

.Q ٍّ2. الِرواية من كت�ِب علي 

 3. الإْله�م�ُت الإلهّية.

، مثل الق���راآن الكريم، ف�لكت�ب  - اإّن الأح�دي���ث الَنَبوّي���ة تحظى ب�عتب����ٍر خ��سٍّ

ّنة ك�ن� ول يزالن من م�ص�در الم�صلمين العتق�دّية والفقهّية. وال�صُّ

الكت���ب الأربع���ة الج�معة: »الكاف���ي«، »َم���ْن ل َيْح�س���ُره الفقي���ُه«، »الَتهذيب«  -

»ال�ستب�سار«.

اأ�سـئلـة الـدر�س

  م� هي الطرق التي تعتبر م�صدر علم الأئمة R؟ اذكره� وتحّدث عن اثنتين 1  

منه� ب�لتف�صيل.

   م� الكتب الأربعة عند ال�صيعة؟ اذكره� مع اأ�صم�ء موؤلفيه�؟ 2  

 تحّدث عن الإله�م�ت الإلهية ودوره� في الت�صريع؟.3  
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التقليد

َل على اليقين في الم�ص�ئل التي يجب اأن يعتقده�، ول  يجب على كّل م�صلم اأن يح�صِّ

يجوز له اّتب�ُع الآخرين في هذه الم�ص�ئل من دون اأن يح�صل له اليقين.

ّمه�ت الأ�صول وكّلي�ت الم�ص�ئل العتق�دية محدودة ومعدودة ولكّل منه� 
ُ
وحيث اإّن اأ

�صول الدين واأ�ص��صي�ت 
ُ
اأدلٌة عقليٌة وا�صحٌة، لهذا ف�إّن تح�صيَل اليقين لالأ�صخ��س في اأ

العقي���دة، ق�صي���ٌة �صهلة، في حين اأّن نط����ق الفروع والأحك�م الفقهي���ة لم� ك�ن وا�صعً� 

ج���دًا، والعلم به� يحت�ج اإلى مقدم����ت كثيرة، ل يقدر اأغلُب الأف���راد على تح�صيله�، 

ولئك الأ�صخ��س � بحكم الفطرة، وتبعً� ل�صيرة العقالء � اأن يرجعوا في 
ُ
لهذا ف�إّن على اأ

اأح���ك�م ال�صريعة اإلى العلم�ء والمجتهدين، ليقوموا في �صوء ذلك بواجب�تهم الدينّية، 

ووظ�ئفهم ال�صرعية.

اإّن الإن�ص����ن- ف���ي الأ�ص��س - ف�ع���ٌل ِعْلِميٌّ اأي اإّنه يقوُم ب�أعم�ل���ه على اأ�ص��س العلم 

ل بنف�صه على تلك المعلوم����ت اأَخَذ به� وعمل على  ر ل���ه اأن َح�صَ والمعرف���ة، ف����إذا تي�صَّ

�صوِئه�، واإّل ا�صتع�ن بغيره.

وهن� ل بّد من اأن نعلم ب�أّن التقليد للمجتهد الج�مع لل�صرائط والرجوع اإليه لمعرفة 

ين، ول عالق���ة له ب�لتقليد  �صِ الوظيف���ة ال�صرعي���ة، هو ن���وٌع من الرجوع اإل���ى المتخ�صّ

الأعمى الن��صئ من الع�صبّية القومّية، اأو العرقية اأو م� �ص�كل ذلك.




