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الإهداء
إىل حواريي أهل البيت...
ومن محلوا عىل عاتقهم مشعل اهلداية...

ٍ
ٍ
لوحة للتشيع...
وأروع
صورة
إىل من رسموا أهبى
َ
ومن حفظوا أحاديث أهل البيت ونقلوها لنا...
إىل من لوالهم ،ملا بقي من الدين ما يروي الظمآن ويسدّ هنمه املعريف...

إليكم...
إىل كل من مشى عىل طريق أهل البيت
من أصحاهبم ،ووكالئهم ،وسفرائهم...
إليكم يا سفراء الغائب األربعة...
إىل كل عامل من علامء املذهب ،هنل من منبع علم العرتة الطاهرة
وأدى ما عليه من أمانة...
إليكم...
وإىل روح الشيخ حممد رضا املظفر...
وأرجو من اهلل تعاىل القبول...
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مقدمة املعهد
مؤسسة علمية حوزوية تُدِّ رس املناهج الدِّ ينية امل َعدَّ ة لطُلاّ ب
معهد تراث األنبياءَّ ،

احلوزة العلمية يف النجف األرشف.

الدراسة فيه عن طريق االنرتنيت وليست مبارشة.
يساهم املعهد يف نشـر وترويج املعارف اإلسالم َّية وعلوم آل البيت ووصوهلا

إ ٰىل أوس��ع رشحية ممكنة من املجتمع ،وذل��ك من خالل توفري املواقع والتطبيقات

واملصممني يف جمال برجمة
متخصص من املربجمني
اإللكرتونية التي يقوم بإنتاجها كادر
ِّ
ِّ
عىل أجهزة احلاسوب واهلواتف الذك َّية.
وتصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ٰ

عىل
وبالنظر للحاجة الفعلية يف جمال التبليغ اإلسالمي النسوي فقد أخذ املعهد ٰ
فتم إنشاء جامعة ُأ ِّم البنني
عاتقه تأسيس جامعة
ِّ
متخصصة يف هذا املجالَّ ،
اإللكرتونية لتلبية حاجة املجتمع وملء الفراغ يف الساحة اإلسالم َّية إلعداد مب ِّلغات

عىل إيصال اخلطاب اإلسالمي بطريقة علمية بعيدة عن االرجتال يف
رسال ّيات قادرات ٰ
العمل التبليغي ،باإلضافة إىل فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.

عىل َّ
أن املعهد مل هُي ِمل اجلانب اإلعالمي ،فبادر إ ٰىل إنشاء مركز القمر لإلعالم

عىل شبكة االنرتنيت ووسائل اإلعالم
عىل تقوية
ٰ
املحتوى اإلجيايب ٰ
الرقمي ،الذي يعمل ٰ

موجه ًا إليصال فكر أهل البيت وتوجيهات
االجتامعي ،حيث يكون هذا املحتوى َّ
املرجعية الدِّ ينية العليا إ ٰىل نطاق واسع من الشـرائح املجتمعية املختلفة وبأحدث تقنيات
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اإلنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب املتل ّقي العرصي.
واملعهد يقوم بطباعة ونشـر اإلنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم ،ضمن سلسلة

من اإلصدارات يف خمتلف العناوين العقائدية والفقهية واألخالقية ،التي هتدف إ ٰىل
ترسيخ العقيدة والفكر واألخالقُ ،بأسلوب بعيد عن التعقيد ،يستقي معلوماته من

مدرسة أهل البيت املوروثة.

ومن ضمن ما هيدف املعهد إىل طباعته ،هي املناهج املعدّ ة لطلبته (سواء يف املعهد

أو يف جامعة أم البنني ،وهذا الكتاب هو أحد دروس مرحلة املقدمات يف معهدنا،
حيث عمل فيه املؤلف عىل رشح كلامت الشيخ املجدد حممد رضا املظفر يف كتابه
(عقائد اإلمامية) وتفصيلها ،وذكر البحوث التي أمجلها الشيخ يف كتابه.

نسأل اهلل أن جيعل عملنا يف عينه ،وأن يتق َّبله بقبوله احلسن ،إنَّه سميع جميب.
إدارة املعهد

املقدمة
كل من يطالع يف تاريخ شيعة أهل البيت يرى بوضوح أن الظروف التي

مرت هبم -مذ أول يوم ُعرفوا فيه بتشيعهم ألهل البيت -هي ظروف حالكة

السواد ،صعبة املزاج ،شديدة العراك ،حتى أنه مر زمن عىل الناس ،أن ُيقال يف أحدهم:
خري له وأرحم من أن ُيقال فيه :رافيض.
زنديقٌ ،

تلك الظروف توزعت عىل مجيع جماالت حياة الشيعة ،سواء االقتصادية منها أو

مرت
السياسية أو الثقافية وغريها ،واملنصف حيكم أن تلك الظروف والصعوبات لو ّ

بأي مذهب أو حركة أخرى ،لذابت ،وانتهت ،وانقرض أتباعها ،ولربام ينساهم حتى
التاريخ ،ولو بقي منها أو من أتباعها يشء ،فلربام بقي ٍ
خال من الثوابت ،بعيد ًا عن
املفاصل املحورية فيه.

أما مذهب أهل البيت فقد فرض نفسه بقوة الواقع كمذهب إسالمي له

أصوله وثوابته وركائزه ومفاصله احليوية ،بل استطاع أن يطور من مناهجه وأن ينرش
ٍ
كجبل أشم ،تنثلم أعتى املعاول قبل
شعاراته وشعائره ،وأن يثبت بوجه الرياح العاتية

ّ
تستقل منه شيئ ًا أو تغري من ثوابته أمر ًا...
أن

إن هذه الظاهرة تستوقف الباحث املنصف ،وتستدعي منه البحث عن العنارص

التي كانت وراء هذا الثبات والدوام.

وبالتأمل ،يمكن أن نُرجع أسباب ذلك إىل العديد من العنارص ،منها:

العنرص األول :احلفظ اإلهلي ،واملدد الغيبي ،فإن اهلل تعاىل كان وال زال قادر ًا عىل
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التدخل يف جمريات احلياة ،ومل ت ّ
ُغل يده كام زعمت اليهود واملعتزلة ،وهو قد أخذ عىل
احل ِ
ِ
ين َآمنُوا يِف َ
ياة الدُّ نْيا َو َي ْو َم
نفسه أن ينرص دينه ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا َلنَن ُْص ُـر ُر ُس َلنا َوا َّلذ َ
(((
َي ُقو ُم األَ ْشها ُد﴾
ِِ
ِ
ِ
(((
وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن َح ْس َب َ
ني﴾
ك اهللُ ُه َو ا َّلذي َأ َّيدَ َك بِن َْص ِـره َوبِا ُمل ْؤمن َ
ويدخل يف ه��ذا العنصـر الرعاية الغيبية للموىل صاحب العصـر والزمان

أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء ،وهو القائل يف مكاتبته للشيخ املفيد ...« :إنّا غري

مهملني ملراعاتكم ،وال ناسني لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء ،واصطلمكم
األعداء.(((»...

العنصـر الثاين :منظومة املذهب املتكاملة ،واملنهجية العلمية التي رسمها أهل

أصل له أهل البيت يف أحاديثهم
البيت عقائدي ُا وفقهي ًا وسلوكي ًا ،والذي ّ
التي بثوها يف أصحاهبم وأمورهم بحفظها وتدوينها إيصاهلا إىل األجيال الالحقة.

العنصـر الثالث :املرجعية الدينية -بعلامئها األفذاذ -التي أخذت عىل عاتقها

رصح
احلفاظ عىل تراث أهل البيت وإحياءه وتطويره ،ويكفي شهادة فخر هلم ما ّ

به اإلمام اهلادي من دورهم املحوري يف احلفاظ عىل التشيع وأتباعه ،فقد ورد أنَّه
يبقى بعد غيبة قائمكم من العلامء الداعني إليه ،والدا ّلني عليه،
قال« :لوال من ٰ

والذا ّبني عن دينه بحجج اهلل ،واملنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس ومردته،
ِ
أزمة
ومن فخاخ النواصب ،ملا بقي أحد إلاَّ ارتدَّ عن دين اهلل ،ولكنَّهم الذين ُيمسكون َّ
قلوب ضعفاء الشيعة كام ي ِ
مسك صاحب السفينة سكّاهناُ ،أولئك هم األفضلون عند
ُ

((( غافر .51
((( األنفال .62
((( االحتجاج .323 :2

مدقملا
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اهلل.(((»

العنصـر الرابع :الشعائر الدينية التي صاغت العقيدة بقالب العاطفة اجلياشة

والشعور الوجداين الذي ربط النفس بالعقيدة ربط ًا وجدان ًا يصعب زواله ،وهو أيض ًا

مما ندب له أهل البيت.

وعىل كل حال ،فإنه كان -وال زال -لعلامئنا -املاضني منهم واملعارصين -الدور

األكرب واملهمة العظمى يف احلفاظ عىل الرتاث الذي ورثناه عن أهل البيت سواء

عىل مستوى حفظه وتدوينه ،أو عىل مستوى فهمه وتفهيمه ،أو عىل مستوى تطويره
وضبط مناهجه ،أو عىل مستوى تسويقه ونقله لآلخر ،فض ً
ال عن محايته من املتطفلني

الذين يرمون شباكهم يف غري مائهم ،ويرومون خداع العامة من الناس.

وقد توزعت جهود علامئنا يف خمتلف مستويات الدين عقيدة وفقه ًا وسلوك ًا

أخالقي ًا ،وال خيفى أن األساس يف ذلك كله واخلطوة األوىل يف الدين هي العقيدة ،والتي
عبرّ عنها أمري املؤمنني بقولهَ :
«أ َّو ُل الدِّ ِ
ين َم ْع ِر َفتُه و َكماَ ُل َم ْع ِر َفتِه الت َّْص ِد ُيق بِه ،و َكماَ ُل
(((
الت َّْص ِد ِ
يق بِه ت َْو ِحيدُ ه»

ومن ضمن ما اهتم به علامؤنا –أمس واليوم -هو عرض عقائد املذهب احلق بكل

شفافية ووضوح ،مع بيان املرتكزات األساسية واألسس املنهجية هلا ،سواء بطريقة

عرضها املقارن ،أو عرضها يف حد نفسها ،أو اإلجابة عن الشبهات املثارة والتي قد تُثار.

وكتاب (عقائد اإلمامية) للشيخ املرحوم حممد رضا املظفر (قدس اهلل روحه

الشـريفة) هو من الكتب العقائدية الدراسية ،كتبه بأسلوب خمتصـر ،يتضمن
إشارات لطيفة ومباحث عميقة بلفظ جزل وكالم قليل يدل عىل املطلوب ،ويظهر من

((( االحتجاج للطربيس .260 :2
((( هنج البالغة -حتقيق :صبحي صالح -ص.39
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التدقيق يف كتابه أنه كان حيسب حساب ًا لكل كلمة منه ،األمر الذي يعني أنه حيتوي الكثري
من املباحث التي ينبغي تفصيلها.

وبعبارة أخرى :أن كتابه أشبه بالفهرسة العامة ملا يؤمن به الشيعة من عقائد

وأفكار وسلوكيات رشعية ،مما يعني أن رشح مضامينه بصورة صحيحة يستدعي فتح

ملفاته التي رسمها الشيخ بألفاظ خمترصة جد ًا.

يشهد عىل ذلك أن الكتاب رغم عمره القصري نسبي ًا ،إال أن الشـروح تعددت فيه،

واختلفت بحجمها بني املخترص واملوسع.

هذه الدروس هي حماولة لشـرح ما اختصـره املظفر وتسليط الضوء عىل النكات

العلمية املخبية حتت ألفاظه العبقة ،وبيان املطالب العلمية التي يظهر من التأمل أنه كان

يروم اإلشارة إليها ،واهلل تعاىل أسأل أن أكون قد ُو ّفقت يف يشء من ذلك.

ومن توفيق الباري جل وعال أن تم بث هذه الدروس لطلبة معهد تراث األنبياء

للدراسات احلوزوية اإللكرتونية /مرحلة املقدمات ،ولعدة سنوات ،وما زال بثها
مستمر ًا للطلبة اجلدد يف املعهد املوقر.

هي حماولة من أحد طلبة العلم يف حوزة النجف األرشف (عىل مـرشفها آالف

التحية الثناء) وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبلها مني بقبول حسن.

ختام ًا ،أتوجه بالشكر لكل من ساعد يف إخراج هذا الكتاب إىل النور ،بدء ًا بمتابعة

الدروس الصوتية ،وتقريرها األويل ،ومراجعتها ،وتدقيقها ،واهلل ويل التوفيق.
حسني عبد الرضا األسدي
النجف األرشف

 30صفر اخلري 1442هـ
 18ترشين األول .2020

متهيد


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني ،حممد وآله

الطيبني الطاهرين ،اللعنة الدائمة األبدية عىل أعدائهم أمجعني ،إىل قيام يوم الدين...
اللهم صل عىل حممد وال حممد

اعتاد الباحثون واملؤلفون يف أي علم من العلوم أن يقدموا بعض املقدمات واألمور

قبل الدخول يف أصل البحث املقصود ،وهذه املقدمات يصطلحون عليها يف علم املنطق
بالرؤوس الثامنية ،وال هيمنا ذكر هذه املقدمات ،وإنام نشري لبعض منها.

هذه املقدمات إنام تُقدم عىل البحث يف أصل العلم باعتبار أهنا تفيد الطالب يف

زيادة بصريته يف العلم الذي يدرسه ،فالطالب إذا عرف تعريف العلم وموضوعه
والغرض من دراسته واملنفعة التي حيصل عليها ،واألدلة املستخدمة فيه ،هذا سيجعله

بصري ًا بالعلم الذي يطلبه ،وبالتايل:

أوالً :سيتعرف إمجاالً عىل العلم الذي يطلبه.
ثاني ًا :سيتولد عنده الدافع واحلافز لزيادة بذل جهده يف سبيل حتصيل هذا العلم.
وعىل نحو اإلمجال نذكر بعض املقدمات:
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املقدمة الأوىل :تعريف العلم (علم الكالم).
بغض النظر عن كون التعريف باحلد التام أو الناقص ،فإن علم الكالم :هو العلم

الذي يبحث يف املسائل االعتقادية الدينية ويثبتها باألدلة اليقينية ،فال يكفي الشك وال

يكفي الظن ،وال الوهم ،بل البد من اجلزم واليقني.

املقدمة الثانية :مو�ضوع العلم.
املوضوع :هو املحور الذي تدور حوله مسائل العلم ،أمل نقل إن العلم عبارة عن

مسائل؟ هذه املسائل هل هي مشتتة أو هي مرتبطة بمحور واحد؟

إنه البد أن تكون متمركزة عىل حمور واحد ،ذلك املحور الذي تدور حوله مسائل

العلم هو الذي يسمى باملوضوع ،بحيث إذا ذهبت إىل أي مسألة من املسائل اخلاصة

بذلك العلم فإنك جتده موجو ًدا فيه.

وتعريفه العلمي هو :ما ُيبحث فيه [أي يف العلم] عن عوارضه [أي عوارض

املوضوع] العلمية.

مث ً
ال فموضوع علم الفقه هو فعل املكلف ،فكل مسائل الفقه نجد فيها عمل

املكلف .التاجر عندما يتاجر بالربا فعله هذا حالل أو حرام؟ عندما يتاجر بالذهب؟

عندما يوقف شيئ ًا ماذا جيب عليه؟ هل جيوز للمكلف أن يتزوج أخت زوجته؟ عند
أذان الظهر ما هو واجب املكلف؟ فموضوع علم الفقه فعل املكلف من واجب وحرام
ومستحب ومكروه ومباح.

ما هو مو�ضوع علم الكالم؟ وعن ماذا تبحث م�سائل علم الكالم؟
ذكرت عدة آراء ملوضوع علم الكالم ،وقد اختار الشيخ حممد آصف املحسني
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يهمت
يف كتابه (رصاط احلق) أن موضوع علم الكالم هو (ذات اهلل تعاىل املقدسة).

(((

فنحن نبحث يف ذات اهلل تعاىل هل هي واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ هذه

الذات اإلهلية هل من صفاهتا العدل أو ال؟ هل هذه الذات قادرة أو ليست بقادرة؟ هذه
الذات اإلهلية مريدة أو ليست مريدة؟ هل تلك الذات اإلهلية تلطف بالعباد فتبعث هلم

أنبيا ًء ورس ً
وتنصب أوصياء يدلوهنم عىل رشيعة اهلل أو ال؟ هل تلك الذات اإلهلية
ال ّ

حكيمة يف أفعاهلا؟ هل تلك الذات اإلهلية حتاسب الناس يف يوم ما وهو يوم املعاد؟

فكل مباحث علم الكالم حمورها الذات املقدسة من حيث ذاهتا وأفعاهلا وصفاهتا.
فموضوع علم الكالم هو الذات اإلهلية املقدسة.

املقدمة الثالثة :الغر�ض من علم الكالم.
الغرض منه :هو معرفة احلقائق الدينية واألصول االعتقادية بصورهتا احلقيقية،

فعلم الكالم إذن يوضح لنا تلك العقائد احلقة.

املقدمة الرابعة :املنفعة من علم الكالم.
ماذا ننتفع من علم الكالم؟ ما هي الفائدة التي نجنيها؟
واجلواب :أن الطالب الذي يدرس علم الكالم ستكون عنده قوة وبصرية يف دينه

بحيث تثبت عنده عقائده بالدليل القطعي ،وبذلك يستطيع إثباهتا للغري ،فتكون عنده
قدرة مرة عىل إقناع املخالف ،ومرة قدرة وقوة عىل إلزامه بالدليل اليقيني العلمي بحيث

يسكته وال تكون عنده القدرة عىل الرد.

((( رصاط احلق -الشيخ حممد آصف املحسني ج 1ص .14 – 11
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املقدمة اخلام�سة :مرتبة علم الكالم
هل هو أرشف العلوم؟ أو توجد علوم أرشف منه؟
معرفة مرتبة علم الكالم تعطي دافع ًا للطالب يتناسب مع تلك املرتبة ،ومرتبة علم

الكالم ليس فوقها مرتبة ،إذ إنه يمكن أن نعرف مرتبة أي علم من خالل موضوعه،
وعلم الكالم موضوعه كام ذكرنا هو الذات اإلهلية املقدسة ،وال أعظم من الذات

اإلهلية ،فيكون علم الكالم أرشف العلوم ،تلك األرشفية النابعة من موضوعه.

املقدمة ال�ساد�سة :من �أي العلوم هو؟
هو من العلوم التي يطلب فيها اليقني وال يكفي فيها الشك وال الظن وال الوهم.

لذلك فاألدلة املستعملة فيه البد أن تكون أدلة يقينية تصل إىل اجلزم بالعقيدة.

ويوجد بحث سيتعرض له الشيخ وهو :هل جيوز التقليد يف أصول الدين أو

ال جيوز؟

وهذا البحث نابع من أن األدلة التي تستعمل يف هذا العلم ما هي؟ وكام قلنا هي

أدلة يقينية.
تنبيه:

الشيخ املظفر كتب كتابه عقائد اإلمامية ،وليس كله يف أصول الدين ،بل بعضه

خارج عن أصول الدين ،فبعضها عامة وفرعية وبعضها خاصة بأمور التشيع ،ألنه أراد
أن يستعرض عقائد الشيعة وما يرتتب عليها وما تستند إليه يف بعض األحيان.

عقيدتنا يف النظر واملعرفة
قال:
«عقيدتنا يف النظر واملعرفة
نعتقد أن اهلل تعاىل ملا منحنا قوة التفكري ووهب لنا العقل ،أمرنا أن نتفكر يف خلقه

وننظر بالتأمل يف آثار صنعه ،ونتدبر يف حكمته واتقان تدبريه يف آياته يف اآلفاق ويف
(((
﴿سن ُِرهيِ ْم آياتِنا يِف األَ ِ
فاق َو يِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحت َّٰى َي َت َبينَّ َ هَُل ْم َأ َّن ُه َ
احل ُّق﴾
أنفسنا ،قال تعاىلَ :

ِ
كان
آباءنا َأ َو َل ْو َ
وقد ذم املقلدين آلبائهم بقوله تعاىل﴿ :قا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُع ما َأ ْل َف ْينا َع َل ْيه َ
(((
ون﴾
ون َش ْيئ ًا َوال يهَ ْ تَدُ َ
آباؤُ ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
ون إِلاَّ ال َّظ َّن﴾
كام ذم من يتبع ظنونه ورمجه بالغيب فقال﴿ :إِ ْن َي َّتبِ ُع َ

(((

ويف احلقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر يف اخللق ومعرفة

خالق الكون كام فرضت علينا النظر يف دعوى من يدعي النبوة ويف معجزته ،وال يصح

عندها تقليد الغري يف ذلك مهام كان ذلك الغري منزلة وخطر ًا.

وما جاء يف القرآن الكريم من احلث عىل التفكري واتباع العلم واملعرفة فإنام جاء

مقرر ًا هلذه احلرية الفطرية يف العقول التي تطابقت عليها آراء العقالء ،وجاء منبه ًا
ِّ
((( فصلت .53
((( البقرة .170
((( األنعام .116
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للنفوس عىل ما جبلت عليها من االستعداد للمعرفة والتفكري ،ومفتح ًا لألذهان
وموجها هلا عىل ما تقتضيه طبيعة العقول.

فال يصح -واحلال هذه -أن هيمل اإلنسان نفسه يف األمور االعتقادية أو يتكل

عىل تقليد املربني أو أي أشخاص آخرين ،بل جيب عليه بحسب الفطرة العقلية املؤيدة

بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر يف أصول اعتقاداته املسامة بأصول
الدين ،التي أمهها :التوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد .ومن قلد آباءه أو نحوهم يف اعتقاد
هذه األصول فقد ارتكب شطط ًا وزاغ عن الرصاط املستقيم وال يكون معذور ًا أبد ًا.
وباالختصار عندنا هنا ادعاءان:
(األول) وجوب النظر واملعرفة يف أصول العقائد وال جيوز تقليد الغري فيها.
(الثاين) إن هذا وجوب عقيل قبل أن يكون وجوب ًا رشعي ًا ،أي ال يستقي علمه من

النصوص الدينية ،وإن كان يصح أن يكون مؤيد ًا هبا بعد داللة العقل.

وليس معنى الوجوب العقيل إال إدراك العقل لرضورة املعرفة ولزوم التفكري

واالجتهاد يف أصول االعتقادات» .انتهى.
معنى العقيدة والنظر واملعرفة

العقيدة:

هي جمموعة األفكار والقيم التي يرتبط هبا القلب ارتباط ًا وثيق ًا عىل مستوى

التصديق والتدين ،إذ العقيدة مأخوذة من العقد أو الشدّ بني املبدأ والقلب ،فعندما

تقول :أنا أعتقد بكذا ،فكأن القلب قد ُشدّ مع ذلك املبدأ والفكرة ،فتصبح هناك عقيدة

أو ارتباط بني القلب وذلك املبدأ ،وقد رصحت الروايات بأن االيامن يف احلقيقة ليس ما

رعملاو رظنلا يف انتديقع
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تلفظ به اإلنسان ،إنام ما ُعقد عليه وارتبط بالقلب ارتباط ًا وثيق ًا.

النظر:
هو البحث الصادر من النفس لتحصيل املجهوالت من خالل املعلومات ،وليس

املقصود منه النظر بالعني ،إنام هو عملية البحث التي تقوم هبا النفس لتحصيل املعارف

واملعلومات.

املعرفة:
إدراك األشياء وتصورها عىل مستوى التصور أو التصديق ،أي أن تدرك األشياء

واملعلومات و (ليس جمرد بحث) ،وتأيت املعرفة نتيجة النظر(البحث) ،فبعد البحث

تصل إىل املعرفة (عندما تدرك األشياء تكون لديك املعرفة).
ما هو املق�صود من هذا البحث؟
املقصود هو:

هل إن البحث عن وجود اخلالق وعن صفاته وأفعاله هو بحث رضوري واجب

الزم أو ال؟

فاملقصود من هذا البحث هو إثبات رضورة ولزوم البحث عن اخلالق ،وعن

صفاته وأفعاله وإثبات أن اإلنسان غري معذور إذا ترك هذا البحث وهذا النظر وتلك
املعرفة.

هو بحث عن (جيب أو ال جيب) علينا ْ
أن نبحث عن خالقنا؟
وهل هذه الرضورة عقلية أو رشعية؟
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يعني من الذي يوجب علينا ْ
أن نبحث عن خالقنا :العقل أم الرشع؟
بيانه :هناك وجوب عقيل أو رضورة عقلية ،فامذا يقصد منها؟
هي الرضورة التي حيكم هبا العقل بغض النظر عن وجود رشيعة من السامء ،يعني

بغض النظر عن اآليات والروايات ،بحيث لو فرضنا -وفرض املحال ليس بمحال-
أنه مل تكن هناك رشيعة وال رسل وال كتب وال آيات وال روايات ،فالعقل لو ُخليّ

لوحده من دون أي إرشادات خارجية من الرشيعة ،هل العقل حيكم برضورة البحث

عن اخلالق أو ال حيكم؟

فإذا حكمنا أنه واجب ،إذن نقول :إن النظر واملعرفة واجب عقالً ،يعني الذي

يؤسس هلذه الرضورة -لرضورة البحث عن اخلالق -هو العقل وليس الرشع ،وهذا
هو معنى الرضورة العقلية ،مثل (اجتامع النقيضني) فإذا كان هذا أسود ًا فال نستطيع أن
نقول عنه يف نفس الوقت إنه ليس بأسود ،حتى لو مل تكن هناك آية أو رواية تدل عىل

ذلك ،فالعقل حيكم هنا لوحده.

فاألمر الذي حيكم به العقل بغض النظر عن وجود الرشيعة :هذه هي الرضورة

العقلية.

أما الرضورة الرشعية :فهو الوجوب الصادر من الشارع املوىل الذي له حق الطاعة

والواصل إىل العبد ،وهذا الترشيع أو االعتبار كام يقولون يف علم االصول (االعتبار

الرشعي) ال بد أن يصل إىل املكلف ،أما قبل الوصول فال يوجد وجوب فعيل يف
ني َحتَّى َن ْب َع َ
ذمة املكلف ،فالرشيعة أمر إهلي ال بد ْ
ث
﴿و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
أن يصل املكلف َ

َر ُسول﴾

(((

((( اإلرساء .15
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وهذا الوجوب ال وجود له وراء اعتبار الشارع ،فهو جمرد اعتبار من املوىل ،إذ إن

املوىل اعترب أن الصالة واجبة عىل املكلف ،ولو مل يوجب الشارع (املوىل) هذه الصالة
فهذا الوجوب ليس له وجود ،والعقل وحده ال يمكن أن يدرك أن صالة الصبح واجبة

عىل املكلف ،فمن أين أتى هذا الوجوب؟
لقد أتى من الشارع.

إذن ،فهناك رضورات عقلية هي التي حيكم هبا العقل لوحده بغض النظر عن

الشارع ،وهناك رضورات رشعية ،وهذه ال وجود هلا وراء اعتبار الشارع.

وال بد أن نلتفت إىل أن العقل عندما حيكم بيشء ،فقد يأيت الشارع وحيكم بنفس
ٍ
عندئذ يكون حكم العقل تأسيسي ًا ،أما حكم الشارع فهو هنا إرشادي ،يعني
احلكم،
يرشد إىل حكم العقل ذلك ،من باب أنه قد يلتوي اإلنسان ويغض نظره عن حكم

العقل فيأيت الشارع ليؤكد ذلك احلكم العقيل ،فيجوز اجتامعهام ولكن أحدمها يكون

مؤسس ًا واآلخر إرشادي ًا.

اآلن نرجع إىل سؤالنا:
البحث عن وجود اخلالق وصفاته وأفعاله هل هو واجب بوجوب عقيل أو

بوجوب رشعي؟

اجلواب :إن الوجوب عقيل ،إذ العقل يدرك رضورة البحث والنظر واملعرفة عن

وجود خالق حتى لو مل تكن هناك رشيعة.

من خال ُقنا؟ من أين أتينا؟ وإىل أين نذهب؟
هذه أسئلة تولد مع اإلنسان ،فالعقل حيكم برضورة إجياد أجوبة مناسبة هلا ،وهناك
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آيات ورواي��ات تأمرنا هبذا البحث وهذه الروايات هنا تكون حك ًام إرشادي ًا لتلك

الرضورة العقلية.

هل يجوز التقليد يف النظر واملعرفة؟
الشيخ أجاب :بأنه ال جيوز يف أصول الدين أن يكون املكلف مقلد ًا ،أي جيب

أن يكون كل شخص جمتهد ًا ،وله دليله اخلاص عىل أصول الدين ،ألن احتامل اخلطأ
معرض ًا للخطأ ،والعقيدة ال بد أن تكون ثابتة بالدليل
موجود يف التقليد ،فأنا أق ّلد برش ًا ّ

القطعي.

فالقضية ليست قضية بيع ورشاء ،بل هي قضية عبادة ومصري هنائي خالد ،فاذا

ق ّلدت شخص ًا يعبد البقر فسأعبد البقر إىل هناية عمري ،فيكون اخلطأ هنا فادح ًا وال
ُيغتفر.

وعىل كل حال ،فاحلاصل :أنه ال جيوز التقليد يف أصول الدين ،وجيب االجتهاد،

ولكن إذا حصل القطع واجلزم من قول الغري فهذا يكفي ،ألن املطلوب ليس االجتهاد

بل (حتصيل اليقني).

عندما تقول (اهلل موجود) فالطرف املقابل هلذه القضية (اهلل غري موجود) فإذا

كانت نسبة اعتقادك بقضيتك األوىل  %99مما يعني وجود احتامل بنسبة  %1أنه غري
موجود ،فعقيدتك غري يقينية ،فال بد أن تكون نسبة قضية (اهلل غري موجود) هي

صفر ،%وعقيدتك بوجود اهلل تعاىل %100

وحتصيل اليقني فيها مرة يكون باالجتهاد ،بأن تكون جمتهد ًا وتأيت بالدليل ،ومرة

حتصل الدليل من قول الغريْ ،
كأن تذهب إىل اإلمام املعصوم أو املجتهد أو العامل يف
أنت ّ
العقائد وحتصل عىل الدليل ،وحيصل عندك اجلزم واليقني بوجود اهلل تعاىل ،فهذا يكفي

رعملاو رظنلا يف انتديقع
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أيض ًا.
مالحظة:
هناك العديد من االصطالحات الضخمة واملع ّقدة ،وليس املطلوب منا حفظ هذه

املصطلحات ،وإنام فهم ما وراء تلك االصطالحات ،مث ً
ال عندما نأيت إىل صفة القدرة

سوف نبحث :ما الدليل عىل القدرة؟ وبأي معنى تأيت القدرة؟ وما هي أدلة املثبتني
وأدلة النافني؟ وقد ننسى واقع القدرة!

وكذا يف صفتي السميع البصري ،قد نغوص يف البحث العلمي فيهام وننسى ّ
أن اهلل

تعاىل يرانا ويسمعنا ويراقب أفعالنا وترصفاتنا!

إذن -مهام تعمقنا يف هذا البحث -جيب ْ
أن ال ننسى أننا يف دائرة مفرغة ال ُيدرك

غورها ،وسيأيت بحث يف ذات اهلل ،فسنبحث يف إمكان معرفة كنه الذات وحقيقتها أو

يف ّ
تعذرها علينا ،إذ إن عندنا روايات كثرية تنهانا عن التفكر يف ذات اهلل تعاىل.

وسيأيت إشكال هناك يف أنه وردت روايات تنهانا عن البحث يف ذات اهلل تعاىل،

وعندها فإن علم الكالم كله سينتفي يف هذه احلالة ،إذ إن موضوعه كله يبحث يف ذات

اهلل!

وسنعرف اجلواب عنه يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.
هذه األبحاث ال بد أن ال تنسينا واقع عبوديتنا ،وواقع كوننا حتت املراقبة اإلهلية،

علينا أن ال نضيع يف زمحة االصطالحات وننسى الواقع.
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�س/ما هو الدليل على �أن النظر واملعرفة واجب عقلي؟
ج/ذكروا عدة �أدلة منها:

دليل دفع ال�ضرر املحتمل.
ومعناه :أن العقل يدرك أنه لو مل يبحث عن خالقه ،فإنه يحُ تمل وجود رضر يأتيني
من عدم املعرفة ،الحتامل أن اخلالق يريد مني أفعاالً ال أعرفها حلد اآلن ،فاذا مل ِ
آت بام
يريده اخلالق فسأقع يف خمالفته ،وهذا يرتتب عليه رضر ،وقد أخرب هبذا الرضر الكثري

من الرجال [األنبياء] الذين مل يكذبوا وال مرة واحدة يف حياهتم ،والعقل حيكم بلزوم
دفع الرضر حتى إذا كان حمتمالً.

إذن فالعقل حيكم بوجوب النظر واملعرفة من أجل دفع الرضر.
وهذا يعني ّ
أن وجوب النظر وجوب غريي ال نفيس ،فهو ُيطلب لنصل به إىل

العقيدة ،فاملطلوب ْ
أن نبحث وننظر ،لنصل إىل االعتقاد ،وأن نصل إىل اهلل وأن نثبت

وجوده وصفاته وأفعاله.

عقيدتنا يف التقليد بالفروع
قال:
«عقيدتنا يف التقليد بالفروع:
أما ف��روع الدين وهي أحكام الرشيعة املتعلقة باألعامل ،فال جيب فيها النظر

واالجتهاد ،بل جيب فيها  -إذا مل تكن من الرضوريات يف الدين الثابتة بالقطع كوجوب

الصالة والصوم والزكاة  -أحد أمور ثالثة :إما أن جيتهد وينظر يف أدلة األحكام إذا
كان أه ً
ال لذلك ،وإما أن حيتاط يف أعامله إذا كان يسعه االحتياط ،وأما أن يقلد املجتهد

اجلامع للرشائط بأن يكون من يقلده عاق ً
ال عادالً (صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا

هلواه ،مطيع ًا ألمر مواله).

فمن مل يكن جمتهد ًا وال حمتاط ًا ثم مل يقلد املجتهد اجلامع للرشائط فجميع عباداته

باطلة ال تقبل منه ،وإن صىل وصام وتعبد طول عمره.

إال إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة

إىل اهلل تعاىل» .انتهى.
هنا عدة نقاط:

النقطة الأوىل� :أهم الفروق بني الفروع واال�صول:
أن األصول ال ُيكتفى فيها إال بالقطع واجلزم ،وأما فروع الدين فإن حصل هبا
25
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اجلزم فبها ونعمت ،وإن مل حيصل اجلزم فننتقل اىل الظن ،كام إذا نقل الثق ُة قول املعصوم،
فإن نقله ال يؤدي إىل اليقني ،باعتبار أن الثقة ربام يشتبه وربام يكذب وربام خيطئ ،لكنه

غالب ًا ال يكذب لفرض أنه ثقة ،وعىل كل حال فقوله ال يؤدي إىل اجلزم بنسبة ()%100
فمؤدى قوله هو الظن ،لكن هذا الظن جاء دليل (رشعي) قطعي عىل أنه معترب ،يعني:

أن الشارع يف فروع الدين اكتفى منا هبذا الظن ،فجاء دليل من الشارع اعترب هذا الظن

(والذي هو ليس بعلم إذ إن العلم قطع ويقني) عل ًام ومت ّ َم نقصه بجعله عل ًام ،فخرب الثقة

ليس قطعي ًا وال يؤدي إىل القطع باحلكم الرشعي ،ولكن لدينا أدلة قطعية قالت :خذ
بخرب الثقة ،فالشارع َقبِل هذا الظن من املكلف يف فروع الدين ،الظن الذي ّ
دل الدليل

الرشعي القطعي عىل حجيته ،وبذا خيرج القياس أو االستحسان وأمثاهلام مما يستند إليه

العامة ،ألهنا وإن كانت ظنيات ،لكنه مل يدل الدليل الرشعي القطعي عىل حجيتها.
جيا ،وحاصله:
إن لكفاية الظن يف فروع الدين ختر ً
أمر متعذر علينا ،وبالتايل:
أن حتصيل القطع يف مجيع املسائل الفقهية ٌ
فإما أن ال نعمل بالفروع ،وهذا واضح البطالن.
وإما أن حيصل اليقني ،وهذا ليس متوفر ًا إال يف الرضوريات.
وإما أن يصبح كل واحد منا جمتهد ًا ،وهذا غري متاح للجميع.
وإما نقلد وهو طريق ظني ،انحرص به طريق حتصيل احلكم الرشعي.

إن كثرة املسائل الفقهية من جانب ،وابتعادنا عن زمن النص من جانب آخر ،أي

ابتعادنا عن زمن املعصوم حيث تؤخذ األجوبة القطعية الواقعية من اإلمام التي

ال تقبل الشك وال الطرف املقابل يف احلاالت الطبيعية غري حاالت التقية مثالً ،هذان

ورفلاب ديلقتلا يف انتديقع
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السببان كانا وراء فتح الباب للوصول اىل التكاليف الرشعية من خالل التقليد رغم
كونه ظن ًيا ،لكن قام الدليل القطعي عىل جوازه يف فروع الدين.
النقطة الثانية :معنى التقليد.
التقليد لغة :هو وضع اليشء يف العنق مع اإلحاطة به ،كالقالدة التي تلبسها الفتاة

فتحيط برقبتها.

«خ ّط املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة»
عن االمام احلسنيُ :

(((

واصطالح ًا :قبول قول الغري من غري دليل عليه.
فعندما تقلد عامل ًا يف مسألة فقهية ،هذا يعني أنك تأخذ قوله وال جيب عليك أن

تسأل عن الدليل ،فأنت تكتفي بأخذ املسألة فقط.

ويسمى تقليد ًا باعتبار أن املكلف يق ّلد ذلك املرجع ،فكأنه قد جعل أمره يف عنق

املرجع ،وهذا يعني :أنك عندما تق ّلد مرجع ًا معين ًا ،فإنك ال حتتاج للبحث عن صحة

دليله ،وال حتتاج اىل اإلطمئنان بذلك الدليل.

وقد اختلف الفقهاء يف تعريف التقليد ،فمنهم من قال :جيب أن يلتزم املكلف ْ
بأن

يقلد املرجع الفالين ،سوا ًء عمل بفتواه أوال ،فهو جمرد التزام قلبي.

وبعضهم قال :ال يكفي االلتزام القلبي ،بل ال بد من العمل بالفتاوى ،بحيث إن

املسألة التي مل تعمل هبا فأنت ال تقلده هبا ،وتظهر ثمرة هذا عند وفاة املرجع وإرادة

البقاء عىل تقليده ،فاملسائل التي مل يعمل هبا املكلف يف حياته ال بد أن يرجع فيها اىل
احلي ،إذا كان املرجع امليت ممن يقول بوجوب العمل بالفتاوى وال يكتفي بااللتزام
((( مثري األحزان البن نام احليل ص  29وبحار األنوار – العالمة املجليس  -ج  - 44ص .366
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القلبي.
وبعضهم قال :هو تطابق فعل املكلف مع فتوى املجتهد الذي يكون حجة عليه

حني العمل مع إحراز مطابقته له ،فإذا كنت يف عمر مخسة عرش عام ًا وكان احلجة عليك
هو زيد ًا ،فإذا كان عملك (صالتك وصومك) مطابق ًا لفتوى زيد فأنت مقلد له ،وال
يشرتط أن تعتمد عىل فتواه ،أي ال يشرتط عندما تصيل أن تقول :إن صاليت هذه وفق

تطبيقي لتقليد فالن.

واملسألة فقهية ،وفيها خالف يف الفتوى ويف تفسريها ،فلريجع فيها إىل مرجع

التقليد.

النقطة الثالثة :ما هي فروع الدين؟
رشعها اإلسالم لتنظيم الصلة والعالقة بني اإلنسان وربه من
هي ّ
املقررات التي ّ

جهة ،وبني اإلنسان وبقية املخلوقات من جهة أخرى.

رشعها اهلل تعاىل هي فروع الدين وهي الفروع العرشة
هذه املقررات واألنظمة التي ّ

من صالة وصوم و ،...و تدخل معها معامالت اإلنسان كالتجارة مثالً.
النقطة الرابعة :التقليد ال مو�ضوعية له.

عندما تريد أن تشرتي مرآة فإنك تنظر لشكلها ،لوهنا ،حجمها ،صفاهتا ،ونوعية

الزجاج املستعمل فيها ،وبعد أن تشرتهيا وتعلقها فإنك ال تنظر إىل هذه األمور ،بل

ستنظر فيها ألجل أن ترى بواسطتها وجهك ،فاملرآة أصبحت طريق ًا لرؤية وجهك،

كذلك التقليد هو ليس مطلوب ًا ألجل التقليد نفسه ،وإنام من أجل الوصول إىل احلكم
الرشعي.

ورفلاب ديلقتلا يف انتديقع
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وهذا ما أشار له الشيخ املظفر ،وإنام املوضوعية ملطابقة الفعل للحكم الرشعي،

فالتقليد ليس مطلوب ًا لذاته ،وإنام هو طريق لتحصيل احلكم الرشعي ،لذلك لزم البحث

عن الفقيه األعلم يف التقليد ،ألنه هو األقدر عىل تطبيق القواعد األصولية عىل احلوادث
وإعطاء احلكم املناسب فيها ،فتقليد األعلم ووجوبه مرتبط بتعريف التقليد.
وهذا يرتتب عليه أمور:
أوالً :إذا حصل عندك اجلزم باحلكم الرشعي ،كام لو التقيت باإلمام املعصوم

–فرض ًا -فإنك ال حتتاج إىل تقليد ،أو رأيت اهلالل (هالل شهر شوال مثالً) بعينك،

فإنك ال حتتاج إىل تقليد هنا ،حتى وإن قال لك مرجعك :إن غد ًا جيب عليك الصيام،

فال جيب عليك الصوم هنا ،ألن احلكم الواقعي قد انكشف لك.

ثاني ًا :ال نحتاج إىل التقليد يف الرضوريات ،كأصل وجوب الصالة والصوم واحلج،

والرضوري :هو البدهيي الذي ال حيتاج إىل دليل يف إثباته ،أي الذي وصل إىل مرحلة

من الثبوت والوضوح بحيث يكون ذكر الدليل عىل وجوبه لغو ًا.

ثالث ًا :لو عمل املكلف بال تقليد ،وصادف أن عمله مطابق لقول املجتهد الذي هو

حجة عليه ،فإنه حيكم عىل عمله بالصحة ،ألن التقليد ال موضوعية له ،بل املوضوعية

هو أن يكون العمل مطابق ًا للحكم الرشعي ،ولو كان للتقليد موضوعية لكان عمل غري
املق ِّلد باطل مطلق ًا( .ويف املسألة تفصيالت أخرى ُيرجع فيها إىل كتب الفقه).

النقطة اخلام�سة :هل يجوز للمكلف االحتياط؟
نعم جيوز ،فاالحتياط هو أن يعمل املكلف بقول يتيقن معه ويطمئن بمطابقة فعله

للواقع.
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مث ً
ال إذا سافر املكلف ،ووصل إىل مكان معني ،وكان بعض الفقهاء يقول :بأن

املسافة التي قطعها هي املسافة الرشعية ويتوجب عليه أن يأيت بالصالة قرص ًا ،ولكن

البعض اآلخر يقول :ال ،مل يقطعها وجيب عليه أن يتم صالته( ،أو إنه وصل إىل مكان

وشك يف أنه مسافة أو ال) فهنا إذا أراد االحتياط فعليه أن يأيت بالعمل مرتني :بأن يتم
ويقرص يف صالته ،ويف هذه احلالة يكون عمله مطابق ًا للحكم الواقعي قطع ًا ،الذي هو

إما التامم أو القرص.

واالحتياط وإن كان جائز ًا ،إال أنه صعب جد ًا ،ألنه حيتاج إىل معرفة آراء الفقهاء

واألخذ برأي مجيع الفقهاء الذين هم يف معرض وشبهة األعلمية ،والعمل بأحوطها بام

يتيقن معه بصحة عمله ،وبعضها تقتيض إعادة العمل.

وقد روي عن االمام احلسن العسكري قال« :فأما من كان من الفقهاء صائن ًا

لنفسه حافظا لدينه خمالف ًا عىل هواه مطيع ًا ألمره مواله ،فللعوام أن يقلدوه،وذلك ال
يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم ،فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب
فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منه عنا شيئ ًا وال كرامة».

(((

((( االحتجاج – الشيخ الطربيس  -ج  - 2ص .264 – 263

عقيدتنا يف االجتهاد
قال:
«عقيدتنا يف االجتهاد نعتقد أن االجتهاد يف األحكام الفرعية واجب بالوجوب

الكفائي عىل مجيع املسلمني يف عصور غيبة اإلمام ،بمعنى أنه جيب عىل كل مسلم يف كل
عرص .ولكن إذا هنض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي املسلمني ،ويكتفون بمن

تصدى لتحصيله وحصل عىل رتبة االجتهاد وهو جامع للرشائط فيقلدونه ويرجعون
إليه يف فروع دينهم.

ٍ
عرص جيب أن ينظر املسلمون إىل أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تربع
ففي ك ُِّل

بنفسه وحصل عىل رتبة االجتهاد التي ال يناهلا إال ذو حظ عظيم وكان جامع ًا للرشائط

التي تؤهله للتقليد ،اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه يف معرفة أحكام دينهم ،وإن مل جيدوا

من له هذه املنزلة وجب عليهم أن حيصل كل واحد رتبة االجتهاد أو هييئوا من بينهم من

يتفرغ لنيل هذه املرتبة حيث يتعذر عليهم مجيع ًا السعي هلذا األمر أو يتعرس ،وال جيوز

هلم أن يقلدوا من مات من املجتهدين.

واالجتهاد هو النظر يف األدلة الرشعية لتحصيل معرفة األحكام الفرعية التي جاء

هبا سيد املرسلني ،وهي ال تتبدل وال تتغري بتغري الزمان واألحوال (حالل حممد حالل

إىل يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة) ،واألدلة الرشعية هي الكتاب الكريم

والسنة واالمجاع والعقل عىل التفصيل املذكور يف كتب أصول الفقه.
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وحتصيل رتبة االجتهاد حتتاج إىل كثري من املعارف والعلوم التي ال تتهيأ إال ملن جد

واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها» .انتهى.

االجتهاد لغة :هو بذل اجلهد ،بذل الطاقة ،حتمل املشقة.
اصطالح ًاَ :م َلكة يتمكن معها اإلنسان من استنباط األحكام الرشعية من أدلتها يف

الرشيعة من القرآن والسنة.

من �أين جاءت فكرة االجتهاد؟
اجلواب :جاءت الفكرة من مقدمات:
املقدمة االوىل :التكاليف الرشعية -الواجب واملستحب واملكروه واحلرام-هل

هي مطلوبة من العباد فقط يف زمن املعصوم أو إهنا مطلوبة منهم إىل يوم القيامة؟
من الواضح أهنا مطلوبة من املكلف اىل يوم القيامة.

وهذا معنى ما ُيقال من أن (األحكام الرشعية مأخوذة عىل نحو القضية احلقيقية

وليس عىل نحو القضية اخلارجية).

ِ
ين َآمنُوا﴾ مثالً ،فليس املراد منها الذين
يعني أن اهلل تعاىل عندما يقولَ ﴿ :ي َاأ ُّي َها ا َّلذ َ

آمنوا فقط يف زمن النبي ،وإنام املراد هم الذين آمنوا إىل يوم الدين ،فالتكاليف

الرشعية مطلوبة إىل يوم القيامة.

املقدمة الثانية :مصادر الترشيع موجودة أيض ًا ،وهي (القرآن الكريم ،والسنة

املعصومية  -سنة النبي األكرم وأهل بيته (صلوات اهلل وسالمه عليهم)

املقدمة الثالثة :استخراج األحكام الرشعية من تلك املصادر(القرآن و السنة) متاح

لبعض األفراد وليس للجميع ،فالقرآن ليس كله مفهوم ًا للجميع ،والروايات كذلك،

هتجالا يف انتديقع
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فاإلمام يقول« :كالمنا صعب مستصعب»((( ،وفيه الناسخ و املنسوخ والباطن

والظاهر و.....

من هذه املقدمات نحصل عىل نتيجة وهي :ال بد من توفر أفراد عندهم القدرة عىل

استخراج األحكام الرشعية من تلك املصادر ،أي إننا نحتاج إىل متخصصني يف جمال

استنباط األحكام الرشعية من مصدرها.

فالعقل حيكم برضورة أن جيتهد البعض ليق ّلده البعض اآلخر ،والنتيجة :أن

االجتهاد رضورة عقلية ،وما يأيت من آيات وروايات فإنام هي إرشاد لذلك احلكم
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم
َان ا ُمل ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
العقيل ومنها :قال تعاىلَ :
(((
َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا يِف الدِّ ِ
ون﴾
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُر َ

فلم يقل جل وعال :كل الناس ،وإنام فقط البعض ،ممن لديه القدرة والقابلية عىل

ذلك.

فاالجتهاد واجب عقيل ،وهو واجب كفائي وليس عيني ًا ،فهو جيب عق ً
ال عىل

اجلميع (وذلك حلفظ الرشيعة اإلسالمية وأحكامها من االندراس) فإذا تصدى له َمن
فيه الكفاية سقط عن الباقني( ،مثل قضية تغسيل امليت ،فهو واجب كفائي فيام إذا تويف

مسلم ما
مسلم يف العامل ،وكل املسلمني يف العامل مطالبون بتغسيله ودفنه ،فإذا تربع
ٌ
للقيام بذلك ،فقد سقط الوجوب عن الباقني) ،وهذا يبني مكانة املجتهد ،فهو ُيسقط
الوجوب عن الباقني ،فض ً
ال عن ما ذكرته الروايات التي أشادت بمكانة املجتهد ،ومنها

((( يف كتاب األصول الستة عرش – عدة حمدثني  -ص  :61قال أبو جعفر ان حديثنا صعب
مستصعب ال يؤمن به اال ملك مقربأ ونبي مرسأل وعبدا امتحن اهلل قلبه لإليامن فام عرفت قلوبكم
فخذوه وما أنكرت فردوه إلينا.
((( التوبة .122
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ما روي عن االمام اهلادي« :لو ال من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلامء الداعني

إليه ،والدالني عليه ،والذابني عن دينه بحجج اهلل و املنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك
إبليس و مردته ،و من فخاخ النواصب ،ملا بقي أحد إال ارتد عن دين اهلل ،و لكنهم الذين

يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كام يمسك صاحب السفينة سكاهنا ،أولئك هم

األفضلون عند اهلل عز و جل»

(((

ّ
إن العقل حيكم برضورة االجتهاد ،لعدة اعتبارات منها :أنه ال بد من الرجوع إىل

أهل اخلربة يف مسألة األحكام الرشعية ،ألن املكلف جيب أن يتعلمها ويعمل هبا.

قال املصنف :واالجتهاد هو :النظر يف األدلة الرشعية لتحصيل معرفة األحكام

الرشعية التي جاء هبا سيد املرسلني.

بينّ املصنّف حقيقة االجتهاد ،وأنه ملكة يستطيع من خالهلا الفقيه أن يستنبط

األحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية املعروفة.

والشيخ يعبرّ عنها بالنظر يف األدل��ة الرشعية ،ألجل معرفة األحكام الفرعية

واألحكام التي جاء هبا سيد املرسلني حممد ،ومن الواضح أن االجتهاد والتقليد يأيت

يف األحكام الفرعية ،أما أصول الدين فقد تقدم أن املطلوب فيها اجلزم،إما باالجتهاد أو
اجلزم بأخذ الدليل من اآلخر.

إن املطلوب منا هو أن نمتثل لكل ما جاء به الرسول ،ملا ورد يف القرآن الكريم:

الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َمانهَ َاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾
َ
﴿و َما َآتَاك ُُم َّ

(((

ثم قال املصنف عبارة(:وهي ال تتبدل وال تتغري بتغري الزمان و األحوال)
((( االحتجاج – الشيخ الطربيس  -ج  - 2ص .260
((( احلرش .7
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وهنا إشارة اىل ما ورد عن اإلمام الصادق« :حالل حممد حالل أبد ًا إىل يوم

القيامة ،وحرامه حرام أبد ًا اىل يوم القيامة ،ال يكون غريه و ال جييء غريه».

(((

�إ�شارة :بيان الثابت واملتغري يف ال�شريعة.
ذكر الشيخ أن هذه األحكام التي جاء هبا النبي ثابتة ومستمرة إىل يوم القيامة،

ولكن ثباهتا واستمرارها ال يتناىف مع التطور احلضاري والثقايف ،باعتبار أنه يوجد يف

الرشيعة عنرصان :عنرص ثابت وعنرص متغري ،واملقصود من املتغري :أنه قانون إسالمي

له القابلية عىل التجدّ د وعىل االنطباق عىل ما يأيت به الزمان من مفردات ،فهو أشبه
بالقاعدة الكلية التي تنسجم مع متغريات احلياة ،ولنرضب مث ً
ال هلذا املعنى بوجوب
الصالة ،فالصالة واجبة عىل املسلم ،فهل هذا احلكم يتغري بتغري الزمان واملكان؟

كال ،إنه ال يتغري أبد ًا ،فهو ثابت اىل يوم القيامة ،وهكذا احلال يف وجوب الصوم

وحرمة رشب اخلمر وغريها ،فهذه أحكام ثابتة ال تتغري.

ولكن مثل قوله تعاىل﴿ :و َأ ِعدُّ وا هَُلم ما اس َت َطعتُم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اط ا لخَْ ْي ِل﴾(((هذا
ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ

قانون إسالمي ،فهل نتصور أو نتوقع أن اهلل سبحانه تعاىل يريد من اجليش االسالمي

أن يكون دائ ًام ويف كل األزمات عنده خيل أو سيف و رمح فقط؟!

وأسسوا جيش ًا معد ًا
إن القرآن يف هذه اآلية كأنه يريد أن يقول للمسلمني :ابنوا ّ

ً
ومهيأ ألي حركة متوقعة ،ويف ذلك الوقت كان مصداق هذا اإلعداد هو
باألسلحة،
((( يف الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص  58باب البدع والرأي واملقائيس ح .19عن زرارة
قال :سألت أبا عبد اهلل عن احلالل واحلرام فقال« :حالل حممد حالل أبدا إىل يوم القيامة ،وحرامه
حرام أبدا إىل يوم القيامة ،ال يكون غريه وال جيئ غريه» ،وقال :قال عيل« :ما أحد ابتدع بدعة إال
ترك هبا سنة».
((( األنفال .60
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رباط اخليل ،أما يف هذا الزمن فال معنى ألن نلتزم بتلك الكلمة ،بل الصحيح هو أن

نُبقي عىل القاعدة االصلية وهي (إعداد اجليش) لكن نُغري يف االنطباق ،فنعدّ اجليش
ونمدّ ه باألسلحة احلديثة ،وبذلك نكون ممتثلني ألمر اهلل.

ومثال آخر :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة ،وقد كان طلب العلم

يف ذلك الوقت من خالل الكتاتيب ،فيقرأ املعلم والطلبة يستمعون له ،أما اآلن فقد

أصبح التعليم إليكرتوني ًا ،ولو بقينا عىل ما كان يف زمن الرسول حينها سنحكم عىل
هذه الطريقة اآلن بأهنا بدعة! ولكن باعتبار أن القاعدة هي طلب العلم ،وطلب العلم
مصاديقه متعددة ختتلف باختالف الزمان ،فنبقى عىل األصل وهو ثابت ،وأما مصاديقه

فتختلف وتتغري بتغري الزمان ،وهذا من أهم الفواصل والفروقات بيننا وبني العامة،
فالعامة يف كثري من األحيان مجدوا عىل ظاهر النص ،ومل خيرجوا إىل تغري النص بتغري
أحوال احلياة ،لذلك حدث رشخ كبري بيننا وبينهم.

والشيخ عندما قال (ال تتغري) ال ُيفهم منه أن كل األحكام كذلك ،وإنام يريد أن

يقول :إن أصل الرشيعة وما جاء به النبي من أحكام هذا ال يتغري ،وهذا ال يتناىف مع

وجود قواعد عامة تتغري منطبقاهتا بتغريات وأحوال الزمان واملكان من حيث االنطباق
اخلارجي.

ثم أشار الشيخ إىل األدلة الرشعية لالستنباط وهي:
�أو ًال :الكتاب الكرمي:
وواضح جد ًا أن القرآن هو مصدر الترشيع ،ويعربون عنه بأنه قطعي الصدور،

فال حتتاج إىل البحث عن أن هذه اآلية صحيحة أو ال ،بل القرآن كله قطعي الصدور،

باعتبار أنه متواتر ،فإنام أخذنا القرآن ممن سبقنا من املترشعة  -كل املترشعة بل كل
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الناس -بشكل معني ،وهم قد أخذوه من مترشعني قبلهم ،فنحن اآلن يف هذا الزمن

عندنا مترشعة يقرأون القرآن ،أخذوه من املترشعة الذين قبلهم ،والذين قبلهم أخذوه

من الذين قبلهم ،حيث نقلوا هذا املصحف هبذا الشكل بال زيادة وال نقصان ،و

هكذا إىل أن نصل إىل زمن االئمة ،وزمن الرسول وعدد أولئك الذين نقلوا

القرآن هبذا الشكل يتجاوز اآلالف ،ومعه ،فيحكم العقل بامتناع اجتامعهم كلهم عىل
الكذب.

(((

فإذا صار عندنا خرب هبذه الكيفية ،صار عندنا خرب متواتر ،فال نحتاج إىل البحث يف

سند القرآن الكريم ،ألنه قطعي الصدور بالتواتر.
ال�سنة:
ثاني ًاُ :

هي ما جاء عن النبي األعظم وأهل بيته الطاهرين صلوات اهلل عليهم ويشمل

(أقواهلم ،أفعاهلم وتقريرهم) فقوهلم حجة وأفعاهلم كذلك ،فإذا رأيت النبي أو اإلمام
صلوات اهلل عليهم يتوضأ بكيفية معينة ،ففعله هذا حجة عيل .وإذا أراد اإلنسان أن
يتوضأ بصورة صحيحة ،وق ّلد النبي يف وضوئه ،فنحكم بصحة وضوئه.

وإذا رأينا اإلمام يأكل طعام ًا معين ًا ،فنحكم بأن هذا الطعام حالل ،وليس

حرام ًا ،ألن املعصوم ال يفعل احلرام.

�إ�شارة :فعل املع�صوم يدل على الإباحة باملعنى الأعم.

ال بد من مالحظة أن فعل املعصوم عموم ًا يدل عىل اإلباحة باملعنى االعم ،وأنه

((( فربام يكذب أحدهم ،أو اثنان منهم ،أو ثالث ،لكن أن يتفق كل املترشعة برغم اختالف االزمان،
واختالف انتامءاهتم واختالف مستوياهتم العلمية ،فهذا ما ُيق ّلل العقل من نسبته االحتاملية إىل أن
يحُ يله ويمنعه.
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ال إلزام فيه ،بمعنى أنه لو رأيت النبي يفعل فع ً
ال معين ًا ،فال أستطيع أن أعينّ احلكم
التكليفي له بالضبط ،إنام فقط أستطيع أن اقول شيئ ًا واحد ًا ،وهو :أن ما يفعله املعصوم

ليس حرام ًا ،وليس مكروه ًا ،أما هل هو واجب أو مستحب أو مباح باملعنى األخص(((،
فهذا ما ال أستطيع حتديده.

ففعل املعصوم يدل عىل اإلباحة باملعنى األعم ،فقد يكون واجب ًا وقد يكون مستحب ًا

وقد يكون مباح ًا باملعنى األخص.

لذلك ال نستطيع أن نستدل عىل وجوب يشء بفعل اإلمام له ،ألن فعله يدل عىل

اإلباحة باملعنى االعم ،أي أنه ليس بحرام وال مكروه فقط ،فقد أرى اإلمام يصيل يف
أرض معينة ،فهل يمكن أن أقول :جيب علينا أن نذهب لتلك األرض ونصيل فيها؟

كال ،فإن فعله هذا قد يكون مستحب ًا ،وقد يكون مباح ًا باملعنى األخص.

وهكذا لو أن اإلمام ترك الصالة يف مكان ما ،كام يروى عن أمري املؤمنني

أنه ترك الصالة يف أرض بابل ،فهل أستطيع أن أقول :إن هذا الفعل حرام ألن اإلمام
تركه؟ كال ،ألنه قد يكون مكروه ًا وقد تركه اإلمام ،وقد يكون مباح ًا وتركه ،ربام ألنه

رآها أرض خسف وتكره الصالة يف أرض اخلسف.

(((

ففعل اإلمام ال يدل عىل اإللزام ،فإذا فعل شيئ ًا ال أقول :إن الذي فعله واجب ،وال
((( الذي ليس فيه مالك الوجوب وال احلرمة وال االستحباب وال الكراهة ،أو الذي فيه مالك ترك
اإلنسان بال قيود من ناحيته.
((( يف اخلرائج واجلرائح  -قطب الدين الراوندي  -ج  - 1ص  224ب 2ح .69روى جويرية
بن مسهر قال :أقبلت مع عيل من النهروان فلام رصنا يف أرض بابل حرض وقت الصالة ،فقال:
«أهيا الناس إن هذه أرض ملعونة قد خسف هبا مرتني من الدهر ،وهي إحدى املؤتفكات (املدن التي
أبادها اهلل وقلبها عىل أهلها) ،وهي أول أرض عبد فيها وثن ،وال ينبغي لنبي وال لويص أن يصيل فيها،
ورضب بغلة رسول اهلل وسار».

هتجالا يف انتديقع

39

أن تركه يدل عىل االلزام ،فإذا ترك الصالة يف أرض اخلسف مث ً
ال فال أستطيع القول:

إن الصالة فيها حرام.

ما هو معنى التقرير هنا؟
املقصود من تقرير املعصوم هو سكوت املعصوم عن فعل أو قول مع قدرته عىل

إظهار خالفه لو كان غري حق.

مثالً :يفعل شخص ما بمشهد املعصوم وحضوره فع ً
ال ما ،فيسكت املعصوم عنه
ٍ
بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان خمطئ ًا،
مع توجهه إليه وعلمه بفعله ،وكان املعصوم

والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ،ومن جهة عدم املانع منه ،كاخلوف
والتقية واليأس من تأثري اإلرشاد والتنبيه ونحو ذلك.

فمع اجتامع هذه الرشائط ،يكون سكوت املعصوم داالً عىل إمضائه لفعل ذلك

الشخص ورضاه به ،وإال -أي لو كان ذلك الفعل منهي ًا عنه -لوجب عىل املعصوم

أن ُين ّبه عليه ،وأن ينهى ذلك الشخص عن فعله ،باعتبار أن املعصوم مكلف ببيان
األحكام الرشعية ،واملفروض أنه ال مانع يمنعه من بيان احلق.

ثالث ًا :الإجماع:
هو أن نجد كل الفقهاء جيمعون عىل حكم رشعي.
وهنا لفتتان:
األوىل :أن اإلمجاع ليس له قيمة يف حد نفسه ،إنام القيمة العلمية هي ملا يكشف عنه

اإلمجاع ،حيث إنه يكشف عن رضا املعصوم وإمضائه للحكم ا ُملجمع عليه.

وذكروا لذلك عدة تربيرات ،منها (اللطف) بمعنى :أنه لو كان إمجاعهم خاطئ ًا،
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فاملعصوم وإن كان غائب ًا ،لكنه حارض ينظر إىل الفقهاء وأهنم أمجعوا عىل حكم رشعي
خاطئ ،فمهمته تقتيض أن خيرج إليهم ويقول هلم :هذا حكم خاطئ ،أو عىل األقل
يذهب إىل أحد الفقهاء من الذين يؤثر قوهلم املخالف سلب ًا يف اإلمجاع ويكشف له

احلقيقة ،ويقول له خالف ،حتى تصري خمالفة ،وينخرم به اإلمجاع.

ٍ
راض به ،ولو مل يكن
فإمجاع الفقهاء عىل حكم رشعي يكشف عن أن اإلمام

راضي ًا لوجب عليه أن يظهر ويبلغ باحلقيقة ،باعتبار أنه املسؤول عن تبليغ األحكام
الرشعية الصحيحة ،أو أن يذهب ألحد الفقهاء ويأمره باملخالفة فينخرم اإلمجاع ،كل

ذلك من باب اللطف.

فاإلمجاع يكون حجة اذا كان كاشف ًا عن رأي املعصوم.
الثانية :أن اإلمجاع إنام يكون حجة إذا مل يكن مدركي ًا ،وال حمتمل املدرك.
ومعنى كونه مدركي ًا أو حمتمل املدركية :أن يكون إمجاع الفقهاء اعتامد ًا منهم عىل

رواية ،أو نحتمل ذلك عىل األقل ،فلو فرضنا أهنم أمجعوا عىل حكم رشعي ،وملا تابعناه

وجدنا أهنم يعتمدون يف إمجاعهم عىل رواية من الروايات ،أو عىل األقل احتملنا وجود
ٍ
عندئذ ال يكون اإلمجاع حجة ،لوجود
رواية يمكن أن تكون هي املدرك لذلك اإلمجاع،
الرواية ،إذ إن حجية الرواية أقوى من اإلمجاع ،فاألوىل حينها أن نذهب للرواية ،ألهنا

قول املعصوم ،إما اإلمجاع فهو يكشف عن رأي املعصوم وقد يكون هذا الكشف ً
خطأ.
رابع ًا :العقل:

أي ما يدركه العقل ،بمعنى أن العقل يدرك قضية ،هذه القضية من شأهنا أن تقع

حد ًا أوسط ًا يف استنباط احلكم الرشعي ،فليست كل قضية عقلية تدخل دلي ً
ال يف احلكم

الرشعي ،وإنام القضية التي يدركها العقل والتي يمكن أن نستنبط منها حك ًام رشعي ًا،

هتجالا يف انتديقع
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فتلك القضية تدخل يف نطاق األدلة الرشعية.
مثالً :العقل حيكم بأنه إذا وجب اليشء فقد وجبت مقدمته التي ال يمكن أن

حيصل بدوهنا ،فالعقل حيكم بأن اليشء إذا توقف عىل مقدمة ،وكان ذلك اليشء واجب ًا
فمقدمته واجبة.

دل عىل أن الصالة واجبة ،ودليل ٍ
ثان ّ
مثالً :لو فرضنا أنه جاءنا دليل رشعي ّ
دل

عىل أنه ال صالة إال بطهور ،فالرشع قال لنا هذين الدليلني فقط ،حينها يأيت العقل
وينظر يف هذين الدليلني ،فيجد أن معنى (ال صالة اال بطهور)((( أن الطهارة هي مقدمة

للصالة ،فيحكم العقل بوجوب الطهارة ،رغم أن الرشع مل يقل :إن الوضوء واجب،
وإنام قال :إن الوضوء مقدمة للصالة ،فيأيت العقل فيقول :ما دام هذا واجب -أي
الصالة ،-وهذه مقدمة يتوقف عليها -وهي الوضوء ،-إذن تلك املقدمة واجبة ايض ًا،

فمثل هذه األحكام هي التي تدخل كدليل رشعي.
احتياج االجتهاد �إىل جهد وتوفيق.

ثم قال الشيخ« :وحتصيل رتبة االجتهاد حتتاج إىل كثري من املعارف والعلوم

وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها».
التي ال تتهيأ إال ملن جد واجتهد ّ

باإلضافة إىل ما ذكره الشيخ ،فإن رتبة االجتهاد حتتاج إىل توفيق من اهلل فاإلمام

الصادق يف نصيحته لعنوان البرصي يقول :ليس العلم بالتعلم ،إنام هو نور يقع

يف قلب من يريد اهلل تبارك وتعاىل أن هيديه ،فإن أردت العلم فاطلب أوالً من نفسك

((( يف كتاب :من ال حيرضه الفقيه  -الشيخ الصدوق  -ج  - 1ص  33باب وقت وجوب الطهور ح
 :67قال أبو جعفر الباقر :إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة ،وال صالة إال بطهور.
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حقيقة العبودية ،واطلب العلم باستعامله واستفهم اهلل يفهمك.

(((

فهو حيتاج إىل توفيق ،وليس جمرد تعلم ،وهو الذي يذكره القرآن الكريم ،قال
ٍ ِ
(((
يم﴾
تعاىلَ :
﴿وا َّت ُقوا اهلل َو ُي َع ِّل ُمك ُُم الهلَُ واهلل بكل يشء َعل ٌ
وعلينا أن نلتفت إىل أن العلم ليس فضيلة بقدر ما هو مسؤولية ،فالعلم مسؤولية

قبل أن يكون فضيلة.

((( مشكاة األنوار  -عيل الطربيس  -ص  563الفصل العارش من الباب الثامن.
((( البقرة .282

عقيدتنا يف املجتهد
قال:
«عقيدتنا يف املجتهد
وعقيدتنا يف املجتهد اجلامع للرشائط أنه نائب لإلمام يف حال غيبته ،وهو احلاكم

والرئيس املطلق ،له ما لإلمام يف الفصل يف القضايا واحلكومة بني الناس ،والراد عليه راد
عىل اإلمام والراد عىل اإلمام راد عىل اهلل ،وهو عىل حدِّ الرشك باهلل كام جاء يف احلديث

عن صادق آل البيت.

فليس املجتهد اجلامع للرشائط مرجعا يف الفتيا فقط ،بل له الوالية العامة ،فريجع

إليه يف احلكم والفصل والقضاء ،وذلك من خمتصاته ال جيوز ألحد أن يتوالها دونه ،إال
بإذنه ،كام ال جتوز إقامة احلدود والتعزيزات إال بأمره وحكمه.

ويرجع إليه أيضا يف األموال التي هي من حقوق اإلمام وخمتصاته.
وهذه املنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها اإلمام للمجتهد اجلامع للرشائط ليكون

نائب ًا عنه يف حال الغيبة ،ولذلك يسمى (نائب اإلمام)» .انتهى.

نائب اإلمام عىل قسمني :خاص وعام ،واخلاص يكون يف زمن حضور اإلمام،

نائب عام ،وكل من ا ّدعى النيابة اخلاصة يف زمن الغيبة
أما يف زمن الغيبة فال يكون اال ٌ
الكربى لإلمام املهدي قبل الصيحة والسفياين فهو كذاب ٍ
مفرت كام جاء يف آخر
43
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توقيع له إىل سفريه الرابع عيل بن حممد السمري.

(((

فالسفارة اخلاصة تعني :أن يدعي الشخص أنه نائب اإلم��ام املعصوم ،وأن

محله بعض األوامر ،وأمره بإيصاهلا إىل الشيعة ،وبالتايل يلزم عىل الشيعة
اإلمامّ 

طاعة ذلك الشخص.

وهذه هي املنفية بالرواية.

(((

محله
أما أن يدعي شخص أنه نائب عام عن اإلمام من دون أن يدّ عي أن اإلمام ّ

بعض األوامر وأنه جيب عىل الشيعة إطاعته فهذا يعني أنه نائب عام ،أي إنه جمتهد
فهذا جيب علينا إطاعته من باب آخر ،وهو باب لزوم الرجوع إىل ذوي اخلربة يف جمال

ختصصهم–كام تقدم.-

((( يف كتاب كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص  516ب 45ح.44قال :حدثنا أبو
حممد احلسن بن أمحد املكتب قال :كنت بمدينة السالم يف السنة التي تويف فيها الشيخ عيل بن حممد
السمري فحرضته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعا نسخته« :بسم اهلل الرمحن الرحيم يا عيل
بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبني ستة أيام فامجع أمرك وال توص
إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن اهلل وذلك بعد
طول األمد وقسوة القلوب ،وامتالء األرض جورا ،وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة ،أال فمن ادعى
املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم».
((( هنالك أدلة عدة عىل انقطاع السفارة غري الرواية املذكورة ،ومنها التايل:
أوالً :إن انقطاع النيابة والسفارة من أوليات وبدهييات ورضوريات مذهب أهل البيت.
ثانيا :إمجاع الفقهاء عىل انقطاع النيابة وإمجاعهم عىل كفر وضالل مدعي السفارة والنيابة.
ثالثا :التواتر وحاصله إن لإلمام املهدي غيبتني غيبة صغرى وغيبة كربى وان الفارق بينهام أن
الغيبة الصغرى اخلفاء فيها ليس تام ًا لوجود متثيل رسمي لإلمام من خالل السفراء والنواب
اخلاصني وان الغيبة الكربى يكون اخلفاء فيها تاما أي االنقطاع تاما كام إن انتهاء الغيبة الصغرى يكون
بانقطاع السفارة والنيابة اخلاصة يف حني انتهاء الغيبة الكربى يكون بالبيعة لإلمام وظهوره وإقامة
دولته وبروز جهاز إدارته[ .مستفاد من مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي.]
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ُيضاف إليه :أن النائب اخلاص ُيع ّينه املعصوم بشخصه ،كام حصل يف السفراء

األربعة ،أما العام فيع ّينه املعصوم ال بشخصه ،بل بصفته .كام روي عن اإلمام احلسن
العسكري...« :فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينه ،خمالفا عىل
هواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه ،وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة

ال مجيعهم»...

(((

أو مث ً
ال ما ورد عن اإلمام املهدي« :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل

رواة حديثنا ،فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل عليكم».

(((

فاملجتهد نائب ووكيل عن املعصوم ،ولكن وقع خالف بني الفقهاء وهو:
هل املجتهد وكيل نائب عن املعصوم يف كل ما للمعصوم من والية عىل األنفس

واألموال واألرض كلها ،فاملعصوم واليته عامة وهو أوىل بنا من أنفسنا ،فهل املجتهد
واليته هكذا؟

أو أن والية ونيابة املجتهد عن املعصوم هي يف خصوص األمور احلسبية؟ أي

األمور التي تتوقف عليها حياة الناس ،واألمور التي يتوقف عليها النظام ،والتي لو
مل يتدخل هبا املجتهد ألحدثت فوىض يف املجتمع ،كالنزاعات التي حتدث ،وقضايا

التوارث وقضايا االلتزام بأنظمة الدول ،والترشيعات التي من شأهنا أن تنّظم احلياة،
وقضايا الدفاع عن بيضة اإلسالم ،أو اهلجوم من أجل نرش اإلسالم ،والقضايا احلسبية

كأموال األيتام وما شابه؟

فهذه مسألة خالفية يرجع فيها إىل أبواب الفقه.
((( االحتجاج  -الشيخ الطربيس  -ج  - 2ص .264 – 263
((( الغيبة  -الشيخ الطويس  -ص .247/291
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نكتة :يف معنى احلدود والتعزيرات.
احل��دود :هي العقوبات التي هلا تقدير من الشارع ،كحدّ شارب اخلمر ،وحد

قذف املحصنة ،وأما التي مل حيددها الشارع (ليس هلا تقدير خاص من الرشيعة) ويرتك

حتديدها للمجتهد فتسمى الت ّعزير ،فالشارع ترك حتديدها للمجتهد حسب ما يرى،

كالصبي اذا فعل معصية من املعايص ،فرشط إجراء احلدّ أن يكون بالغ ًا ،ولكن ال يرتك
يعزر من قبل املجتهد اجلامع للرشائط.
الصبي بال عقوبة للتأديب ،بل ّ

الفصل األول

الإلهيات

عقيدتنا يف اهلل تعاىل
قال:
«عقيدتنا يف اهلل
ُ
األول
قديم مل يزل وال يزال ،هو
نعتقد إن اهلل واحدٌ أحدٌ ليس كمثله يشء،
ٌ

حكيم ٌ
بصري .وال يوصف بام توصف به
سميع
غني
عليم
واآلخر،
ٌ
قادر ٌ
حي ٌ
عادل ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ

املخلوقات ،فليس هو بجس ٍم وال صورة ،وليس جوهر ًا وال عرض ًا ،وليس له ٌ
ثقل أو

زمان ،وال يشار إليه .كام ال ندَّ له ،وال شبه،
سكون ،وال
خف ٌة ،وال حرك ٌة أو
مكان وال ٌ
ٌ
ٌ
وال ضد ،وال صاحبة له وال ولد ،وال رشيك ،ومل كني له كفو ًا أحد ،ال تدركه األبصار

وهو يدرك األبصار.

ومن قال بالتشبيه يف خلقه بأن صور له وجه ًا ويد ًا وعين ًا ،أو أنه ينزل إىل السامء
ِ
بمنزلة الكافر به جاهل
الدنيا ،أو أنه يظهر إىل أهل اجلنة كالقمر( ،أو نحو ذلك) فإنه

ٌ
بحقيقة اخلالق املنزه عن النقص ،بل كل ما م ّيزناه بأوهامنا يف ِّ
خملوق
أدق معانيه فهو
ٍ
تعبري حكيم!
مصنوع مثلنا مردو ٌد إلينا (عىل حد تعبري اإلمام الباقر )وما أجله من
ٌ
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وما أبعده من مرمى علمي دقيق!
وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يرتاءى خللقه يوم القيامة ،وإن نفى عنه التشبيه

باجلسم لقلقة يف اللسان ،فإن أمثال هؤالء املدعني مجدوا عىل ظواهر األلفاظ يف القرآن

الكريم أو احلديث ،وأنكروا عقوهلم وتركوها وراء ظهورهم .فلم يستطيعوا أن

يترصفوا بالظواهر حسبام يقتضيه النظر والدليل وقواعد االستعارة واملجاز».انتهى.
مالحظات متهيدية:

املالحظة الأوىل :ملاذا مل يذكر ال�شيخ (قد�س �سره) �أدلة �إثبات وجود اهلل تعاىل؟
عندما نقرأ كتب الكالم والعقائد ،نجد أن العلامء قبل أن يدخلوا يف بحث صفات

اهلل ،يدخلون يف بحث إثبات وجوده أوالً ،وبعد إثبات وجوده تعاىل يبحثون يف

صفاته ،وهذا هو البحث املنهجي؛ ألنه كيف نبحث يف الصفات قبل إثبات وجود
الذات؟

ولكن الشيخ املظفر دخل يف بحث صفات اهلل من دون أن يثبت وجوده،

فلامذا فعل هذا؟ وما هو الرس فيه؟

اجلواب :بمراجعة مقدمة هذا الكتاب ،نجد أن الشيخ قد كتبه لبيان عقائد اتباع

أهل البيت يف قبال عقائد غري مذهبنا ،يعني هو يتكلم مع من يدّ عي اإلسالم ،أي

مع العامة ،ومن الواضح أنه يف كالمه مع العامة ال حيتاج إىل إثبات وجود اهلل باعتبار

أن إثبات وجوده يكون زائد ًا عن اهلدف الذي كتب من أجله كتابه؛ ألهنم عىل كل حال
يعتقدون بوجوده جل وعال.

وبعبارة أخرى :أنه مل يكتب هذا الكتاب الستقصاء كل ما له دخل يف علم

ت هللا يف انتديقع
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الكالم ،وإنام لبيان عقيدة الشيعة يف أصول الدين العامة يف قبال أهل السنة ،ومعه فال

حيتاج هنا إىل أكثر من البحث يف صفاته تعاىل ،ألن اخلالف فيام بيننا وبني العامة هو يف

الصفات ،ال يف أصل إثبات وجوده تعاىل.

املالحظة الثانية :تنبيهات ال �أدلة.
حيث إن وجود اهلل تعاىل أمر بدهيي ،فال حيتاج إىل إقامة برهان عليه ،باعتبار أن

العقل يدرك رضورة وجود واجب الوجود ،أو قل يدرك رضورة وجود اهلل تعاىل(((.حتى
لو فرضنا أنه ال توجد رساالت وال آيات وال روايات ،فالعقل يدرك لوحده رضورة

وجود خالق ،عامل ،مدبر ،مريد ،قادر ،حي هلذا العامل ،بغض النظر عن تسمية هذا الذي
أوجد هذا العامل ،فقد يسميه البعض واجب الوجود -مثل الفالسفة-والبعض يسميه

(اهلل) مث ً
ال والبعض يسميه الصانع ،بالنتيجة نحن نؤمن بأن هناك شيئ ًا أوجد العامل وهو
موجود ،والعقل يدرك هذه الرضورة ،فلذلك ال نحتاج إىل إقامة الدليل عىل ذلك.

نعم ،إنام تذكر األدلة من باب املنبهات ،باعتبار أن هذا األمر وإن كان بدهيي ًا،

ولكن يمكن أن تدخل عليه الشبهة ،فنحتاج إىل إزاحة وإزالة تلك الشبهة.

وهذا يعني :أن ما يذكره القرآن الكريم والروايات الرشيفة من أدلة عىل وجود

اهلل ستكون من باب اإلرشاد ال التأسيس.

املالحظة الثالثة :برهان النظم.
قيل :إن الطرق املوصلة إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق –كام ُيقال ،-ولكن مع

ذلك جتد أن العلامء ذكروا أنواع ًا عديد ًة من األدلة وعنونوها بعناوين خاصة ،فمن

برهان اإلمكان والوجوب إىل برهان النظم إىل برهان انقطاع الدور والتسلسل وبرهان
((( واجب الوجود واهلل عنوانان ملعنون واحد.
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املفهوم والفطرة وما شابه ،لكن القرآن الكريم ركّز عىل نوع من هذه األنواع.
قد نجد يف بعض آياته إشارات إىل بعض االدلة الفلسفية والكالمية وما شابه،

ولك ّن هناك تركيز ًا عىل نوع من أنواع تلك الرباهني وهو :برهان النظم.

احل ُّق َأولمَ يك ِ
ِ
﴿سن ُِرهيِ ْم َآ َياتِنَا يِف اآلَ َف ِ
ْف
اق َو يِف َأ ْن ُفس ِه ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ هَُل ْم َأ َّن ُه َ َ ْ َ
قال تعاىلَ :
بِ َر ِّب َ
ك َأ َّن ُه َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت ]53
ويف هذه املالحظة خطوتان:

اخلطوة الأوىل :بيان برهان النظام.
تتبني خالصة برهان النظم عرب مقدمتني:
املقدمة األوىل :إن هناك نظام ًا دقيق ًا حيكم عامل الوجود من الذرة إىل املجرة.
ُّ
فكل ما يف هذا الوجود هو خاضع لنظام دقيق من أبسط يشء فيه إىل أكربه ،هذه

املقدمة األوىل ،وهي صغرى القياس.

املقدمة الثانية :إن العقل حيكم بامتناع أن يكون هذا النظام من دون من ِّظم ،عامل،

قادر ،مريد ،أي إنه يستحيل أن تكون الصدفة هي من أوجدت هذا النظام ،وهذه متثل
كربى القياس.

والنتيجة من هاتني املقدمتني :أن هذا الوجود والعامل له من ِّظم قادر ،عامل ،حي،

مريد ،مدرك ،هذا املن ِّظم هو الذي نحن نسميه :اهلل.
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هذه هي خال�صة برهان النظم

بيان ال�صغرى:

أما أن هذا العامل ٍ
مبتن عىل نظام دقيق ،فهذه ال حتتاج إىل إثبات ،أنت فقط انظر إىل

أي مفردة من مفردات هذا العامل ،ستجدها مبتنية عىل أساس دقيق من النظام ،وكلام
تطور العلم اكتشف أنظمة أكثر يف هذا الوجود ،وهذا ما قد تشري له اآلية الكريمة:
ي َشى اهللَ ِمن ِعب ِ
(((
﴿إِ َّنماَ خَ ْ
اد ِه ال ُع َلماَ ُء﴾
ْ َ
فالعلامء هم الذين يستطيعون أن يكتشفوا هذا النظام الدقيق املوجود يف خملوقات

الكون عىل اختالف ختصصاهتم.

يوجد كتاب (اهلل يتجىل يف عرص العلم) كتبه جمموعة من العلامء األمريكان يف

ختصصاهتم (اقتصادية ،فيزيائية ،زراعية) من خالل نظرهم للنظام الدقيق املحسوب يف
كل مفرداته وتي ّقنوا بأن هذا النظام البد ْ
أن يكون له من ِّظم عامل ،ونظامه وعلمه أدق مما
هو موجود ،وإال فكيف أفاض هذا النظام وهو غري من َّظم وهو غري عامل ،وفاقد اليشء
ال يعطيه!

فالصغرى-أي إن هذا العامل ٍ
مبتن عىل نظام -يثبتها كل علم يف جماله ،فعلم الطب

يبحث يف جسم اإلنسان فيجد أن هناك نظام ًا دقيق ًا فيه ،بل نجد أن هناك نظام ًا دقيق ًا

يف كل عضو من أعضائه الداخلية ،ليس فقط العضو بنفسه ،وإنام هناك توافق يف العمل
بني أعضاء اجلسم كلها ،فكل عضو يأخذ دوره ويقوم بام عليه من واجب ،ويأخذ ما

عليه من حقوق ،وهناك تقسيم دقيق يف كل عضو من اعضاء اإلنسان وهكذا...

وعندما تذهب إىل عامل النبات ،جتد أيض ًا أن العلامء اكتشفوا أن ثمة عالقات تبادلية
((( فاطر .28
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تبادل منفعة -بني بعض املوجودات واملوجودات االخرى ،فهذا يعيش طفيلي ًا عىلنبات ،ويف نفس الوقت خيلص ذلك النبات من عثة تريد أن تقتله ،بالنتيجة ،يمكننا أن
ننظر إىل ما يف اآلفاق وإىل ما يف األنفس فنكتشف دقة هذا النظام.

بيان الكربى:

وأما الكربى – أي إن هذا النظام البد له من من ِّظم -فهي وجدانية عقلية ال ينكرها

إال جمنون أو مكابر ،وإال فالعقل لوحده حيكم باستحالة أن يكون هناك نظام من دون

أن يوجد من ن ّظمه وين ّظمه ،وذلك املن ِّظم ال بد أن يكون عامل ًا ،متام ًا كام إذا رأيت لوح ًة

مرسوم ًة بدقة معلقة عىل احلائط ،فإن العقل يستحيل أن حيكم بأن هذه اللوحة ُرسمت

لوحدها وتع ّلقت لوحدها عىل احلائط ،فالعقل حيكم بأن هناك َمن أخذها وع ّلقها عىل
احلائط ،هذا بصورة مص ّغرة ،وهكذا فالعقل ُيدرك أن هذا النظام ال بد له من من ِّظم،
وهذه مسألة وجدانية ال نحتاج فيها إىل أكثر من التفكّر قليالً.

وقد تعدّ دت الصياغات لربهان النظم ،ضمن إطار عام واحد يتمثل باالنتقال من

النظام إىل وجود املن ِّظم ،فقد روي أنّه ُسئل أمري املؤمنني عن إثبات الصانع ،فقال:

«البعرة تدل عىل البعري ،والروثة تدل عىل احلمري ،وآثار القدم تدل عىل املسري ،فهيكل
علوي هبذه اللطافة ومركز سفيل هبذه الكثافة كيف ال يدالن عىل اللطيف اخلبري؟»

(((

و ُيقال :كان هناك فيلسوف لديه ألف دليل عىل نفي وجود اهلل تعاىل ،وأخذ عىل

مر عىل فلاّ ح ،فسأله« :أين بيت العامل
عاتقه أن يذهب ويناقش أحد العلامء ،ويف الطريق ّ
(فالن)»؟ قال الفلاّ ح« :ما تريد منه؟» أجاب الفيلسوف« :لدي ألف دليل عىل عدم
وجود اهلل» .فرد عليه الفلاّ ح قائلاً « :ال داعي ألن تذهب إىل العامل ،فأنا أجيبك :عندي

((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 3ص .55
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دليل واحد عىل وجود اهلل ينسف أدلتك األلف! أريض الزراعية هذه! فأنا أفتح املاء هنا
وأقطعه هناك ،فإن أمهلتها ساعة واحدة مات الزرع ،فأرض بمقدار دونم واحد إذا مل

رب متوت ،وهذا العامل بأرسه تنتظم أموره بال رب؟! إنه املستحيل بعينه!
يكن هلا ٌّ
فهذا هو نفس دليل «النظام» ،لكن الرجل صاغه بعبارته.

ومن اللطائف التي تنقل عن الشيخ أيب احلسن عيل ابن ميثم البحراين أنه دخل

عىل احلسن بن سهل وإىل جانبه ملحد قد ع ّظمه والناس حوله ،فقال :لقد رأيت ببابك

عجب ًا ،قال :وما هو ؟ قال :رأيت سفينة تعرب بالناس من جانب إىل جانب ،بال ملاّ ح وال

مارص ،قال :فقال له صاحبه امللحد وكان بحرضته :إن هذا -أصلحك اهلل -ملجنون،
قال :فقلت :وكيف ذاك ؟ قال :خشب مجاد ال حيلة له وال قوة وال حياة فيه وال عمل

فأيام أعجب :هذا أو هذا املاء الذي جيري
كيف يعرب بالناس ؟ قال :فقال أبو احلسن :هّ
عىل وجه األرض يمنة ويرسة بال روح وال حيلة وال قوى ،وهذا النبات الذي خيرج من
األرض ،واملطر الذي ينزل من السامء ،تزعم أنت أنه ال مدبر هلذا كله ،وتنكر أن تكون
حترك بال مدبر وتعرب بالناس! قال :ف ُبهت امللحد.
سفينة ّ

(((

فكل واحد يصوغه بعبارته اخلاصة ،فهذا الربهان ال حيتاج أكثر من مطالعة النظام

وتطبيقه عىل القاعدة العقلية التي تقول :إن النظام ال بد له من من ِّظم.

روي عن االمام الصادق يف الكايف رواية تشري إىل برهان النظم :أن زنديق ًا

سأل االمام :ما الدليل عىل صانع العامل؟ [يعني أن الزنديق سأل عن يشء خارج

العامل وهو َصن ََع العامل ،أي أخذ العامل كموجود وهناك من أوجده] فقال أبوعبد اهلل:
َّك إِ َذا َن َظر َت إِلىَ بِن ٍ
«وجود األَ َف ِ
اع ِ
ت َعلىَ َأ َّن َصانِع ًا َصنَ َع َها ،ألاَ ت ََرى َأن َ
َاء ُم َش َّي ٍد َم ْبن ِ ٍّي
يل َد َّل ْ
ُ ُ ُ
ْ
((( الفصول املختارة  -الرشيف املرتىض  -ص .76
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ْت لمَ تَر البانيِ ولمَ ت َُش ِ
ِ
َعلِ ْم َ َ
اهدْ ه».
ت أ َّن َله َباني ًا وإِ ْن ُكن َ ْ َ َ َ ْ

(((

فبمجرد أن ترى األثر تنتقل إىل املؤثر ،وبمجرد أن ترى النظام تنتقل إىل املنظم.

اخلطوة الثانية :ملاذا ركز القر�آن الكرمي على هذا الربهان؟
نجد يف اآليات القرآنية بعض اإلشارات إىل بعض األدلة الفلسفية والكالمية،

لكن هناك الكثري من اآليات التي تشري إىل هذا الربهان ،والسبب يف ذلك -واهلل العامل-

يرجع إىل التايل:

أوالً :إن هذا الربهان يتالءم مع املستويات العلمية املختلفة وحتى املتباينة،

فاإلنسان العادي الذي ليس عنده معارف كثرية يستطيع أن يستدل هبذا الربهان ليثبت

أيضا يستطيع أن يستدل هبذا الربهان ،فهو
وجود اهلل ،وكذلك العامل املتخصص ً
برهان يشمل اجلميع ،بمعنى أنه يمكن أن يستعمله اجلميع.

فهو ليس كربهان الوجوب واإلمكان ،الذي حيتاج إىل دراسة معينة يف الفلسفة،

ومعرفة العديد من االصطالحات والقواعد الفلسفية ،ومعرفة بطالن ال��دور

والتسلسل ،وبحوث متعددة حتى تصل إىل إثبات وجود اهلل من خالله ،فهو خاص

بفئة من الفئات ،أما برهان النظم فهو شامل لكل الناس.

ثاني ًا :إنه ٍ
خال من التعقيدات اللفظية ،واملصطلحات العلمية والفلسفية ،التي

حتتاج إىل درس وتأمل ،فال حيتاج إىل اصطالحات وال تأمالت ،فبمجرد أنك تعرض
ِ
املحدث ح ،5ومتام الرواية:
((( الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص  81باب حدوث العامل وإثبات
وأنَّه شيَ ء بِح ِقي َق ِة َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َق َالَ « :فماَ ُه َو؟ َق َال :شيَ ْ ٌء بِخلاَ ف األَ ْش َياء ْار ِج ْع بِ َق ْو يِل إِلىَ إِ ْث َبات َم ْعنًىَ ٌ ْ َ ،
الش ْيئ َّيةَ ،غيرْ َ
اخل ْم ِ
اس َ
ور ٌة ولاَ يحُ َ ُّس ولاَ يجُ َ ُّس ولاَ ُيدْ َر ُك بِ َ
س ،لاَ تُدْ ِركُه األَ ْو َها ُم ولاَ َتنْ ُق ُصه
احل َو ِّ
َأنَّه لاَ ِج ْس ٌم ولاَ ُص َ
ان».
ور ولاَ ُت َغيرِّ ُ ه األَز َْم ُ
الدُّ ُه ُ
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هذا الربهان بلغته البسيطة الواضحة لإلنسان ،فإن النتيجة تتضح له بكل يرس.
ثالث ًا :إنه متجدد مع الزمن ،باعتبار أن صغراه -املقدمة االوىل -ترتكز عىل النظام

املوجود يف الكون ،فكلام تقدمت العلوم اكتشفت أنظمة أكثر ،فيتجدد هذا الربهان مع

جتدد العلوم.

املالحظة الرابعة :بيان معنى الواجب واملمكن.
قسم الفالسفة واملتكلمون املوجود إىل قسمني :واجب الوجود ،وممكن الوجود.
ّ

أما واجب الوجود فيعني :املوجود الذي يكون وجوده نابع ًا من ذاته ،ال من يشء

آخر ،فهو موجود بذاته لذاته يف ذاته ،مل يكتسب وجوده من اخلارج ،وال حيتاج إىل يشء

آخر يفيض عليه الوجود.

وأما ممكن الوجود :فهو املوجود املسبوق بالعدم ،بمعنى أنه يكون قد استفاد

وجوده من غريه ،ال من ذاته ،فهو يف ذاته ال يستحق إال العدم ،وإنام يأخذ وجوده من

غريه ،فيكون ممكن الوجود.

وكل ما عدا اهلل–املعبرّ عنه بالعامل -هو ممكن الوجود ،واهلل ال يدخل يف ضمن

العامل ،ألنه خالق العامل وهو فوق العامل ،فالعامل هو عامل املمكنات.

واملقصود من هذا التقسيم هنا هي اإلشارة إىل أن واجب الوجود له خصائص.
ما هي خ�صائ�ص واجب الوجود؟
هذه اخلصائص إذا عرفناها اآلن ستنفعنا يف عقيدتنا يف اهلل وعقيدتنا يف التوحيد

وبقية مباحث اإلهليات ،فأكثر مباحث الصفات ترتكز عىل هذه اخلصائص لواجب

الوجود ،مع االلتفات إىل ما قلناه يف الدرس األول من أن كثري ًا من األمور التي نذكرها
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هنا يف هذه املرحلة هي عىل نحو الدعوى من دون دليل ،ألن أدلتها حتتاج إىل تعمق
أكثر ،فتُرتك ملرحلة أخرى ،لكنها عىل كل حال حق واضح ،أما اآلن فنأخذها كأصل

موضوعي ،أي إهنا ثبتت يف مرحلة مسبقة أو يف علم آخر ،ويتم االستفادة منها هنا
كقاعدة مس َّلمة صحيحة ال نقاش فيها.

و�أما مميزات وخ�صائ�ص واجب الوجود فهي التايل:
أوالً :إنه واحد يف ذاته ال متعدد ،وهذا تثبته أدله التوحيد التي ستأيت إن شاء
اهلل تعاىل ،فإذا وجدنا شيئ ًا له ٍ
ثان ،عدل ،ند ،نظري ،مثيل ،فهو ليس واجب الوجود،
ألن واجب الوجود واحد يف ذاته ،ال يشبهه يشء ،والند له ،ألن الندّ نفسه مقابل له،
فيصريان اثنني ،وكذا املثل ،الشبه ،النظري ،كلها منفية ،فواجب الوجود واحد فقط.

ثاني ًا :إنه غني مطلق ،فال حيتاج إىل أي يشء ال خارج ًا وال ذهن ًا؛ ألن االحتياج

صفة املمكن ،أما الواجب فصفته الغنى املطلق.

فبمجرد فرض االحتياج -سواء يف اخلارج أي الوجود اخلارجي أو يف الذهن -فال

يكون واجب وجود ،بل سيكون ممكن الوجود ،والفرض الذي فرضناه أنه واجب
وجود ،فيصري ُخلف املفروض.

إن واجب الوجود ال حيتاج إىل يشء يف اخلارج ،فمث ً
ال البيت ،مركب من عدة

أجزاء خارجية ،وهي الطابوق واالسمنت واجلص واألبواب والشبابيك وهكذا ،هذه

وتكون لنا شيئ ًا خارجي ًا وهو البيت ،فالبيت حمتاج إىل أجزائه اخلارجية.
تتجمع
ّ

وال حيتاج إىل يشء يف الذهن ،فمث ً
ال املاهية ،هي مركبة من جنس ونوع ،مثل:

«اإلنسان حيوان ناطق» فهذه املاهية مركبة يف الذهن ال يف اخلارج ،فأنت حت ّلل اإلنسان
يف ذهنك فتقول :هذا قسم منه حيوان وقسم منه ناطق ،يرتكبان فتصري ماهية اإلنسان،
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فصار مركب ًا من جزئني.
إذن هو حمتاج إىل أجزائه ،فاذا أخذت جزء ًا من أجزائه فال يبقى إنسان ًا ،فلذلك

هو ممكن.

واجب الوجود غني مطلق ال حيتاج إىل يشء ال يف اخلارج -كالبيت -وال يف الذهن

-كامهية اإلنسان التي حتتاج إىل احليوان والناطق حتى يكون إنسان ًا-

ثالث ًا :ما دام هذا واجب الوجود ،اذن كل صفات املمكنات تكون منفية عنه ،فمث ً
ال

واحدة من صفات املمكنات املادية أهنا أجسام ،فواجب الوجود ليس بجسم.

بعض املمكنات أعراض -مثل اللون الذي يعرض عىل احلائط ،إذ اللون ال وجود

مستقلاً له ،إنام يوجد يف اخلارج إذا عرض عىل احلائط -فواجب الوجود ليس بعرض.

وهكذا فاملمكن جيوع ،يعطش ،حيتاج إىل الراحة ،حيتاج إىل النوم وإىل التكاثر ،هذه

الصفات كلها غري موجودة عند واجب الوجود ،وإال مل يكن واجب الوجود.
فكل صفات املمكنات –بام هي ممكنات -منفية عن واجب الوجود.

رابع ًا :إن واجب الوجود متصف بكل الصفات الكاملية وبدرجاهتا الوجودية

املطلقة ،كل صفات الواجب كاملة وال نقص يف أي صفة من صفاته ،ولو كان فيها

نقص فهذا يعني أن الواجب حيتاج إىل غريه من أجل تتميم هذه الصفة ،وإذا احتاج إىل

غريه أصبح ممكن الوجود.

�إ�شارة :بيان معنى لفظ اجلاللة و�سبب عدم �إمكان املعرفة التامة.
لفظ اجلاللة :اهلل :هذا اللفظ اسم خاص لذات الواجب جل جالله ،وهو بمعنى

املعبود ،أو الذي حتريت العقول عن إدراك ذاته ،أو املستور عن إدراك العقول ،فهناك
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حاجب بني تلك الذات وبني تلك العقول يمنعها من إدراك حقيقة الذات.
ولكن ما هو ذلك احلاجب؟
احلاجب هو أن العقول متناهية ،والواجب ال متناهي ،ويف الرياضيات يقولون:

ٌ
فاصل ال متناهي ،فال يستطيع املتناهي أن
إن الفاصل بني املتناهي والال متناهي هو
يدرك الال متناهي ،واملحدو ُد ال يستطيع أن يدرك الال حمدود ،فهناك فاصلة غري متناهية

بينهام ،لذلك ال نستطيع أن ندرك حقيقة اهلل ،وهبذا االعتبار نفهم الروايات الواردة

عن أهل البيت التي هنت عن الكالم يف اهلل وأنه ال تبحثوا يف ذات اهلل ،وال
تنظروا يف ذات اهلل ،وأن الذي يبحث يضيع ويتيه ،ويخُ اف عليه أن يقع يف اإلحلاد!

فاملقصود منها هو البحث عن الذات وحقيقتها ،فهذا أمر مستحيل علينا ،ال نستطيع
-نحن القارصين واملحدودين-أن ندرك تلك الذات الال متناهية.

بل نحن ال نستطيع ان ندرك حقيقة بعض األمور املوجودة يف عاملنا املادي ،فكيف

باهلل؟!

فالروايات الناهية عن البحث يف اهلل تقصد البحث عن حقيقة الذات املقدسة،

فهذا أمر ال يستطيع أي انسان أن يصل اليه ،وتتيه العقول عن معرفته.

وهذا يعني :أن البحث املمكن لنا عن اهلل هو البحث عن آثاره جل وعال وأفعاله

وما كشفه هو تعاىل لنا.

فمث ً
ال نحن قد ال نعرف حقيقة الكهرباء ،لكننا نرى آثارها إذا دخلت إىل آلة أو

جهاز فحركته أو دخلت إىل املصباح لتجعله ييضء ،أو دخلت إىل مدفئة جتعلها تبعث
الدفء ،أو دخلت جهاز تربيد جتعله يعطي الربودة وهكذا.
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فهذه آثار الكهرباء ،أما حقيقتها فقد ال نعرفها ،لكننا نستدل عىل وجود الكهرباء

من آثارها ،طبع ًا املثال يقرب من جهة وقد يبعد من ألف جهة ،وذات اهلل ممتنعة
املعرفة علينا ،فال يمكن أن ندرك تلك الذات املقدسة ،لكننا نتعرف عىل اهلل من
خالل آثاره -كام بحثنا اآلن وأثبتنا وجود اهلل عن طريق برهان النظم ،فننتقل من
املعلول إىل العلة-

وهذا طريقنا نحن -طريق العميان !-وإال ففي دعاء االمام احلسني يقول:
خدْ م ٍة ت ِ
زار فا عنِي ع َلي َ ِ
اآلثار ُي ِ
ِ
ُوص ُلنِي إِ َل ْي َ
كَ ،ك ْي َ
ف
«إِ ِهلي ت ََر ُّددي يِف
وج ُ
ك بِ َ
ب ُب ْعدَ ا َمل ِ جمْ َ ْ َ ْ

ك بِام هو يِف وج ِ
ُون لِ َغيرْ َك ِم َن ال ُّظ ُه ِ
ود ِه ُم ْفت َِق ٌر إِ َل ْي َ َ
ور ما َل ْي َس َل َ
ُي ْستَدَ ُّل َع َل ْي َ
ك َحتَّى
ُ َ ُ ُ
ك أ َيك ُ ُ
تاج إِىل َدلِ ٍ
ُون ُه َو ا ُمل ْظ ِه َر َل َ
يل َيدُ ُّل َع َل ْي َ
ك َو َمتى َب ُعدْ َت َحتَّى
ك؟ َمتى غ ْب َ
َيك َ
ت َحتَّى تحَ ْ َ
ُون اآلثار ِهي ا َّلتِي ت ِ
ت َعينْ ٌ ال ت َ
ُوص ُل إِ َل ْي َ
َراك َع َل ْيها َر ِقيب ًا َو َخسرِ َ ْت َص ْف َق ُة
ك؟ َع ِم َي ْ
َتك َ
ُ َ
َع ْب ٍد لمَ ْ تجَ ْ َع َل َل ُه ِم ْن ُح ِّب َ
ك ن َِصيب ًا».
فتوجد حجب متنعنا من معرفته تعاىل والوصول إليه مبارشة ،فنبقى نرتدد بني

املعلوالت واآلثار.

قال« :نعتقد أن اهلل تعاىل واحدٌ أحد».
سوف نمر عىل هذه الصفات مرور ًا رسيع ًا مع ٍ
رشح بسيط هلا إن شاء اهلل تعاىل.
�أو ًال :الواحد الأحد.
ما هو فرق بني الواحد واألحد؟
الواحد :هو الذي ال رشيك له ،إذ قلنا :إن واجب الوجود واحدٌ غري متعدد.

يقول أمري املؤمنني يف وصيته البنه اإلمام احلسن« :وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّيَ ،أنَّه َل ْو
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ت َأ ْفعا َله ِ
ِ
ِ
يك ألَ َتت َ
ك شرَ ِ ٌ
َان لِ َر ِّب َ
وص َفاتِه،
ْك ُر ُس ُله ،و َل َر َأ ْي َ
ك َ
وس ْل َطانه ،و َل َع َر ْف َ َ
ت آ َث َار ُم ْلكه ُ
و َلكِنَّه إِ َله و ِ
ف َن ْف َسه ،لاَ ُي َضا ُّده يِف ُم ْلكِه َأ َحدٌ ولاَ َيز ُ
احدٌ َكماَ َو َص َ
ُول َأ َبد ًا»(((.
َ
فالواحد بمعنى أنه غري متعدد ،فال رشيك له.

أ ّما األحد :فهو بمعنى غري املركب من أجزاء ال خارج ًا وال ذهن ًا ،ويصطلح عليه

يف الفلسفة بالبسيط ،أي ما ليس له أجزاء خارجية وال أجزاء ذهنية(((.
ثاني ًا« :لي�س كمثله �شيء»:

البعض فسرّ ها بأن اهلل له مثل ،وهذا املثل ليس هناك يشء يشبهه ،فعندنا اهلل،

وعندنا مثل هلل ،وهذا املثل ليس هناك يشء يشبهه ،فليس كمثله يشء!

وهذا تفسري خالف التوحيد الذي يقول :إن اهلل واحد ال رشيك له.

ِ
كمثل ِه
ويظهر أنه قد جاء هذا التفسري من مالحظة اآلية بلفظها بام هيَ « :ليس

يش ٌء» ،وجعل الكاف أصلية للتشبيه.

ولكن الصحيح كام يقول املفرسون املوحدون عموم ًا :إن هذه الكاف زائدة

(كمثله) وحروف الزيادة يؤتى هبا كناية عن معنى ،كالتأكيد وما شابه ،فالتقدير «ليس
مث َله يش ٌء» فليس املقصود نفي الشبيه عن مثله ،وإنام املقصود :نفي الشبيه عن نفسه،

فاهلل سبحانه ال يوجد يش ٌء مثله ،نفسه ،يضاده أبد ًا.

((( هنج البالغة :ج ،3ص.44
((( ومن هنا احتجنا اىل بيان الصفات اخلربية مثل صفة الوجه واليد ،إذ كيف مع كونه غري مركب
يكون له وجه؟ إن هذا بظاهره يعني أنه مركب من وجه وغري الوجه ،له وجه وله يد ،وبروايات العامة
له رجل وله عني ،هذه كيف نوفق بينها وبني كونه أحد ًا غري مركب؟ وهذا يأيت بحثه يف حمله إن شاء
اهلل تعاىل.
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رصحت به بعض الروايات الرشيفة ،فقد روي عن رسول اهلل أنه قال:
وهذا ما ّ

«ليس يشء إلاّ وله يشء يعدله ،إلاّ اهلل فإنه ال يعدله يشء»(((.
ف بِ ِم ْثلِه»(((.
وعن أمري املؤمنني« :ولاَ َل ُه ِم ْث ٌل َف ُي ْع َر ُ

يوضحان هذه الصفة التي هي آية من آيات القرآن الكريم ،وردت
هذان احلديثان ّ

هبذا املعنى ،كل يشء له عدل ،له يشء يعدله إلاّ اهلل ،فليس له ٌ
مثل ف ُيعرف به ،وهذا
يفرس لنا املقصود من هذه اآلية ،وأن الكاف زائدة وأن املقصود :ليس مثله يشء.

قدمي مل يزل وال يزال:
ثالث ًا:
ٌ
القديم :هو املوجود غري املسبوق بالعدم ،أو هو املوجود الذي ليس لوجوده

ابتداء ،ومل يسبقه أي يشء ويقابله (احلادث) ،أي املوجود املسبوق بالعدم ،يعني مل يكن

ثم كان.

و ُيعرب عن القديم باألزيل ،فالقديم واألزيل مها بمعنى واحد.
وهو تعاىل أبدي أيض ًا ،بمعنى أنه ال هناية له ،فالعامل – نحن املمكنات – لنا بداية

ولنا هناية ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل قديم ،بمعنى أنه ملا ترجع اىل أعامق املايض فإنك جتد

اهلل موجود ًا ،إىل أن تصل إىل مرحلة إهناء الزمن!! إذ الزمن خملوق من املخلوقات،

فهو حادث ،فلو رجعت إىل ما قبل الزمن ،فإنك جتد اهلل موجود ًا ،وكذلك من جهة

املستقبل ،فهو تعاىل موجو ٌد أبد ًا.

والقديم الباقي ،أو األزيل األبدي جتمعهام صفة (الرسمدي) ،فالرسمدي هو من

ال بداية له وال هناية.

((( ثواب األعامل – الشيخ الصدوق :ص.3
((( الكايف – الشيخ الكليني :ج ،1ص ،142باب جوامع التوحيد ،ح.7
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رابع ًا :الأول والآخر:
األول :لغ ًة هو مبتدأ اليشء ،تقول عليه :أول ،واآلخر هو هناية اليشء ومنتهاه.
وإذا وصف اهلل باألول واآلخر فيكون املعنى :أن اهلل حميط بكل املوجودات،

فكل موجود تفرضه يف املايض فإن اهلل تعاىل قبله ،وكل موجود تفرضه يف املستقبل فإن
اهلل تعاىل بعده ،وهو معنى قريب من القديم والباقي ،فهو تعاىل ٌ
حميط بجميع األشياء،

كف أحدنا – مع حفظ فارق الال تناهي .-
العامل كله بالنسبة له تعاىل كالدرهم يف ّ

ولو التفت اإلنسان اىل هذا املعنى من اإلحاطة ،ألمكنه أن يفهم شيئ ًا من قوله
ون ِم َن
﴿و ُه َو َم َعك ُْم َأ ْي َن ما ُكنْت ُْم﴾ (احلديد ،)4 :ومن قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْستَخْ ُف َ
تعاىلَ :
الن ِ
كان اهللُ بِام
ىض ِم َن ال َق ْو ِل َو َ
ون ِم َن اهللِ َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ ُي َب ِّيت َ
َّاس َوال َي ْستَخْ ُف َ
ُون ما ال َي ْر ٰ
ً (((
ون محُ ِ يطا﴾
َي ْع َم ُل َ
خام�س ًا :عليم:
نور
علم ال جهل فيه ،حيا ٌة ال موت فيهٌ ،
عن االمام الصادق أنه قال« :إن اهلل ٌ

ال ظلمة فيه»(((.

العلم يكون عندنا من اكتساب املعلومات ،يعني أن الذهن فارغ من املعلومات،

فأصري عامل ًا ،وهذا الذي يسمونه
فأقر ُأ كتاب ًا أو أستمع للمحارضة أو أدرس يف مدرسة،
ُ

بـالعلم (الكسبي).

أ ّما علم اهلل فهو ليس من هذا النوع ،ملاذا؟ ألن الكسبي مسبوق بالعدم ،باجلهل،

أنا مث ً
ال مل أكن أعرف بقواعد اللغة العربية ،تعلمت ورصت عامل ًا باللغة ،فعلمي باللغة
((( النساء.108 :
((( التوحيد – الشيخ الصدوق :ص ،137يف كونه تعاىل عامل ًا ،ح.11

العربية مسبوق بعدم علمي ،فصار علمي كسبي ًا.
كفر باهلل ،ألنه يستلزم أن
ولو قال
ٌ
شخص :بأن علم اهلل من هذا النوع ،فهذا ٌ
اهلل تعاىل كان جاه ً
ال ثم َع ِلم (أستغفر اهلل تعاىل) ،وهذا خالف اخلصيصة الثانية التي

ذكرناها يف خصائص واجب الوجود من أنه غني مطلق ،واجلاهل حيتاج إىل من ُيفيض

عليه العلم.

فعلمه تعاىل علم حضوري ال كسبي.

(((

ما معنى العلم احل�ضوري؟
حارض عند العامل ،فعلم اهلل تعاىل يب هو علم حضوري ،وهو
بمعنى أن نفس اليشء
ٌ

ليس كصورة التقطتها الكامريا وحولتها إىل الشاشة أمام اهلل ،كال ،ليس هبذا املعنى،
حارض عند اهلل ،فكل املوجودات تكون حارضة عند اهلل ال تغيب عنه
وإنام أنا كيل
ٌ

طرفة عني.

�ساد�س ًا :احلكيم:
احلكيم ُفسرِّ بتفسريين:
التفسري األول :هو الذي يضع اليشء املناسب بالقدر املناسب يف الوقت والزمن
ِ
الش َء
املناسب واملكان املناسب ،فباختصار ما قاله أمري املؤمننيُ :
«ه َو ا َّلذي َي َض ُع يَّ ْ
مو ِ
اض َعه»(((.
ََ
((( يف مراحل أعىل من علم الكالم ُيقال :إن علمه تعاىل إحاطي ال حضوري وال كسبي.
ِ
ِ
((( يف هنج البالغة :ج ،4صِ :52
الش َء
وق َيل َله ِص ْ
ف َلنَا ال َعاق َل َ -ف َق َالُ :
«ه َو ا َّلذي َي َض ُع ْ يَّ
مو ِ
ف َلنَا اجل ِ
ت»« .قال الريض :يعني أن اجلاهل هو الذي ال
اض َعه»َ .ف ِق َيل َف ِص ْ
اه َلَ .ف َق َالَ « :قدْ َف َع ْل ُ
ََ
َ
يضع اليشء مواضعه ،فكأن ترك صفته صفة له ،إذ كان بخالف وصف العاقل».
63
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فمعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل حكيم هو أن كل أفعاله حكيمة ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا ك َُّل
ِ َ ٍ (((
شيَ ْ ٍء َخ َل ْقنا ُه بقدَ ر﴾
ولذا قالوا يف علم الكالم :إن أفعال اهلل مع ّللة بالغايات ،يعني أن كل أفعال

اهلل هلا غاية وهلا هدف وهلا حكمة ،وهذا اعتقاد تع ّبدي ،فسواء علمنا باحلكمة أو مل
نعلم ،فإنه ليس من الرضوري أن أعرف احلكمة واهلدف والغاية من كل فعل من أفعال

اهلل بعد أن آمنت بالدليل القطعي بأنه حكيم يف كل أفعاله ،فكل فعل يصدر من

اهلل أو يأمر به اهلل فإن له حكمة ،وغاية ،سواء عرفتها أو ال.

ومن هذا القبيل ما ورد من أنه سئل اإلمام الصادق عن علة غيبة اإلمام

املهدي فأجاب بأن العلة احلقيقية مل يؤذن لنا بالكشف عنها ،إىل أن خيرج القائم
فيبني العلة احلقيقية ،وهذا يستبطن أنه إذا آمنتم بأن الغيبة هي بأمر اهلل فاطمئنوا بأن
وراءها حكمة ليس من الرضوري معرفتها اآلن ،وهذا ال ينايف البحث عنها طبع ًا.

(((

ومن هنا جتد أن علامء الكالم يبحثون فيام يتساءل امللحدون عن احلكمة من

وجود العقرب رغم كوهنا سامة ،وعن احلكمة من حدوث هذه الزالزل والعواصف
((( القمر.49 :
((( يف كامل الدين 481 :و /482باب  /45ح  11ورد عن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي ،قال:
«إن لصاحب هذا األمر غيبة ال بدَّ منها ،يرتاب فيها ّ
كل
حممد يقولَّ :
سمعت الصادق جعفر بن ّ
ِ
ـم ُجعلت فداك؟ قال« :ألمر مل ُيؤ َذن لنا يف كشفه لكم» ،قلت :فام وجه احلكمة
مبطل» ،فقلت له :ول َ
تعاىل ذكره،
يف غيبته؟ فقال« :وجه احلكمة يف غيبته وجه احلكمة يف غيبات من تقدَّ مه من حجج اهلل
ٰ
إن وجه احلكمة يف ذلك ال ينكشف إلاَّ بعد ظهوره كام ال ينكشف وجه احلكمة ملا أتاه اخلضـر من
َّ
لاَّ
إن هذا األمر
خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وإقامة اجلدار،
ملوسى إ وقت افرتاقهام .يا ابن الفضلَّ ،
ٰ
بأن
رس اهلل ،وغيب من غيب اهلل،
أمر من أمر اهلل
ومتى علمنا أنَّه حكيم ،صدَّ قنا َّ
ٰ
ورس من ّ
تعاىلّ ،
ٰ
أفعاله ك ّلها حكمة ،وإن كان وجهها غري منكشف».
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والفيضانات التي تفتك بالعامل وتقتل النفوس الربيئة وحتدث أرضار ًا اقتصادية ،فكيف

نجمع بني كون اهلل حكي ًام وبني هذه األفعال التي ظاهرها الرشور؟!
وهذا بحث مستقل يبحثونه يف علم الكالم.

ويف هذه املرحلة يكفينا أن نؤمن بأن اهلل حكيم يف كل أفعاله ،فكل فعل يصدر

منه تعاىل فله حكمة وهدف ،سواء علمنا باحلكمة أو مل نعلم.
دليل غائية الأفعال الإلهية.

وطبع ًا هذا له دليله ،وهو باختصار :أن اهلل سبحانه وتعاىل أو أي موجود إنام يفعل

شيئ ًا عبث ًا لسبب ما ،والسبب إ ّما كونه حمتاج ًا هلذا الفعل العبثي – واهلل غني كام ذكرنا

يف خصائص الواجب  ،-أو ال يدري أن هذا الفعل عبثي – وهذا جاهل واجلاهل ليس

بكامل وهذا خالف اخلصيصة الرابعة وهي أن صفاته كلها كاملية  ،-أو مث ً
ال يجُ رب عىل

هذا الفعل – وهذا ال ُيتصور يف اهلل تعاىل ألن معناه أنه عاجز ومسلوب اإلرادة وهو

منزه عنه جل وعال
خالف القدرة واإلرادة اإلهلية– أو أنه مضطر لفعله عبث ًا– وهذا ّ

إذ ال موجود أعىل منه يضطره إىل فعل معني.-

فكل مربرات العبث غري موجودة عند اهلل ،فال يبقى إلاّ أن يفعل الفعل عن

هدف وعن حكمة.

فالتفسري األول للحكمة هو :الذي يضع اليشء يف موضعه املناسب.
فحكيم هو بمعنى من
التفسري الثاين :هو الذي إذا فعل فإنه يحُ كم فعله و ُيتقنه،
ٌ
ٍ (((
﴿صن َْع اهللِ ا َّل ِذي َأ ْت َق َن ك َُّل شيَ ْ ء﴾
ُيتقن العمل ،وأن أفعاله حمكمة دقيقة مرتبة منظمة ُ
((( النمل.88 :
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�سابع ًا :عادل:

يقول اإلمام أمري املؤمنني يف وصف اهلل تبارك وتعاىل« :وار َت َفع عن ُظ ْل ِم ِعب ِ
اده،
َ
ْ َ َ ْ
القس ِ
ِ
ط يِف َخ ْل ِقه ،و َعدَ َل َع َل ْي ِه ْم يِف ُحك ِْمه.(((»...
و َقا َم بِ ْ
إن معنى العدل يف اهلل - يف هذا البحث ،والتفصيل يأيت يف حمله إن شاء اهلل

تعاىل– هو الذي ال جيور يف فعله وال يظلم عبد ًا.

وقد ُسمي اإلمامية واملعتزلة بالعدلية ألهنم أثبتوا هذه الصفة له جل وعال ،وهي

من أصول املذهب عندنا.
�سبب ت�أ�صيل �صفة العدل.

هنا سؤال :إذا كان العدل هي صفة من صفات اهلل ،فلامذا جعلتموها أص ً
ال من

أصول الدين دون بقية الصفات؟

معج ً
ال نقول :كان ذلك لوجود خالف شديد فيها ،وترتب آثار خطرية عىل إثباهتا
َّ

أو نفيها ،وقد ترتبت عليها الكثري من املباحث التي من أمهها بحث التحسني والتقبيح
العقليني ،وبحث اجلرب أو التفويض أو األمر بني األمرين ،وغريها ،والتفاصيل يف حملها

إن شاء اهلل تعاىل.
ثامن ًا :حي:

احلي :هو بمعنى املوجود ِ
املدرك املتصف بالقدرة والعلم الكاملني املنزهني عن

كل نقص ،فقدرته كاملة ال نقص فيها ،وعلمه كامل ال نقص فيه ،إذن هو حي ،فاهلل

قادر عامل.
سبحانه حي؛ ألنه ٌ

((( هنج البالغة :ج ،2ص.115
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تا�سع ًا :قادر:
القادر :هو الذي يتمكن من الفعل والرتك يف آن واحد ،فمث ً
ال أمامك كتاب

تستطيع أن ترفعه وتستطيع أن ال ترفعه ،فيقال عنك :قادر.

فالقادر ال يصدق إلاّ إذا أتيح له خياران ،وكان له متام القدرة ومتام االختيار يف

انتخاب أحد الطرفني ،فاإلنسان مث ً
ال قادر عىل أن يفعل اخلري وأن يفعل الرش ،ألنه دائ ًام

يقف عىل مفرتق طرق ،طريق يوصل إىل اهلل ،وطريق يوصل إىل الشيطان ،وهو عندما
﴿و َأ ْن َل ْي َس لِلإْ ِن ِ
ْسان إِلاَّ
خيتار طريق الشيطان ويرتك طريق اهلل فهو مسؤول عن فعله َ
سعي منه ،فيكون
ما َسعى﴾(((؛ألنه َف َع َله عن قدرة مسبقة ،فام يصدر من اإلنسان فهو
ٌ

هو املسؤول عنه ،ألنه تُرك له االختيار ،فهو قادر عىل أن يفعل ما يشاء.

وعندما نقول :إن اهلل سبحانه قادر ،فهذا يعني أنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن ال

يفعل ،يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يرتك(((.

��ب عليه الفعل بحيث ال يفعل
وغري القادر يسمونه:
املوجب ،أي الذي ُأ ْو ِج َ
َ

بإرادته ،فمث ً
ال القلب عنده فعل ،وهكذا األعضاء الداخلية للجسم عندها أفعال ،لكن

ال نستطيع أن نصفها بأهنا أفعال اختيارية ،فال يقال أي عضو منها :إنه قادر باالصطالح
الكالمي أو الفلسفي.
عا�شر ًا :غني:

الغني :هو املستغني بذاته عن كل ما دوهنا ،وقد تقدم أن من صفات الواجب أنه
((( النجم.39 :
((( هذا التعبري املختلف لوجود رأيني يف تفسري القادر :إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل ،أو :إن شاء فعل
وإن شاء مل يفعل .وتفصيله يف حمله يف علم الفلسفة.
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ٍ
مستغن عن كل يشء ،فال حيتاج إىل غريه،
غني مطلق وغري حمتاج إىل أي يشء ،فهو بذاته

ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله.

وكام يقول أمري املؤمنني يف وصيته البنه اإلمام احلسنَ « :فإِ َّن اهلل ُس ْب َحانَه و َت َعالىَ
ِ
َخ َل َق َ
ني َخ َل َق ُه ْم ،غَن ِ ّي ًا َع ْن َطا َعتِ ِه ْم ِآمن ًا ِم ْن َم ْع ِص َيتِ ِه ْم ،ألَنَّه لاَ َتضرُ ُّ ه َم ْع ِص َي ُة َم ْن
اخل ْل َق ح َ
َع َصاه ،ولاَ َت ْن َف ُعه َطا َع ُة َم ْن َأ َطا َعه.(((»...

�سميع ب�صري:
حادي ع�شر:
ٌ
السميع البصري :بمعنى أنه يدرك املسموعات ويدرك املبرصات ،وليس بمعنى

أنه يسمع األصوات كام نسمعها نحن من خالل صوت يدخل إىل األُذن وحيرك شيئ ًا
ما فيها ،يتحول إىل الذهن و ُيفهم الصوت ،ألن هذا املعنى يستلزم اجلسمية والرتكب
وبالتايل النقص.

يسمع ال بآلة ،وأ ّما نحن فنسمع بآلة ،يعني أنه تعاىل يدرك املسموعات
فاهلل سبحانه
ُ

ويدرك املبرصات.

وبعبارة بسيطة :أن السمع والبرص شعبة من شعب العلم ،أي إنه علم باملبرصات

واملسموعات.

ملاذا يركز القر�آن الكرمي على �صفتي ال�سمع والب�صر �أكرث من غريها؟

عندما نقرأ القرآن الكريم ،كثري ًا ما يركز عىل صفتي السمع والبرص يف اهلل،

والسؤال :ملاذا هذا الرتكيز؟

الظاهر واهلل العامل أن التأكيد عىل هاتني الصفتني كان باعتبار أن االعتقاد بأن اهلل
((( هنج البالغة :ج ،2ص.160
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يسمعنا ويرانا من شأنه أن يردع عامة الناس عن االقتحام يف اجلرائم واملعايص ،وهذا

أمر وجداين.

اإلنسان املنحرف إذا دخل مث ً
ال يف حمل وأراد أن َيرسق ُه ،إذا انتبه لوجود كامريات

مراقبة موجودة يف املكان فمن املؤكد أنه سيرتك الرسقة؛ ألنه خياف من هذه الكامريات
التي تراقبه وحتيص حركاته فيبتعد عن اجلريمة ،ونفس هذا الكالم ُينقل إىل االعتقاد بأن

سميع بصري.
اهلل
ٌ

االعتقاد بأن اهلل يسمع ويرى من شأنه أن جيعل اإلنسان ملتزم ًا بام يريده اهلل.
أمرا خاص ًا باهلل ،بل أئمتنا صلوات اهلل
يف أدبياتنا اخلاصة ،فإن املراقبة ليست ً
عليهم بام وهبهم اهلل من علم لدين فأيضا عندهم هذه املراقبة ،هم يراقبون ِشيعتهم

ويفرحون إذا صدرت منهم الطاعة ،ويف نفس الوقت حيزنون إذا صدرت منهم املعصية.
يف مكاتبة االمام املهدي للشيخ املفيد مقطع يشري اىل هذا املعنى ،يقول األمام

ِ
مساكن الظاملني حسب الذي أراناه
املهدي« :نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن

اهلل تعاىل لنا من الصالح ولشيعتنا املؤمنني يف ذلك ،مادامت دولة الدنيا للفاسقني ،فإنا
ّ
بالزلل الذي أصابكم،
يعزب عنّا يشء من أخباركم ،ومعرفتنا
نحيط علمنا بأنبائكم وال
ُ

كثري منكم إىل ما كان السلف الصالح عنه شاسع ًا ،ونبذوا العهد املأخوذ منهم
مذ َ
جنح ٌ
وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون ،أنّا غري ُمهملينِ ُملراعاتكم ،وال ناسني لذكركم ،ولوال
ذلك لنزل بكم الألواء ،واصطلمكم األعداء ،فأتقوا اهلل جال جالله».

(((

ا�ستطراد :يف �سبب عدم ت�سمية اهلل تعاىل بال�شام والذائق والالم�س.

عرفنا أن معنى كونه سميع ًا بصري ًا هو أنه يعلم باملسموعات ويعلم با ُملبرصات،

((( االحتجاج للشيخ الطربيس ج 2ص .322
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فلم مل تصف الروايات وال القرآن الكريم اهلل بصفات الشام ،الذائق ،الالمس؟
َ
اجلواب :مثلام فرسنا السميع بالعامل باملسموعات ،والبصري بالعامل باملبرصات،

يصح لنا أن نقول :إن اهلل عامل باملشمومات ،باملذوقات ،بامللموسات ،فال يعزب عن
ِ
علمه يشء ،ولكن رغم ذلك ال تطلق عىل اهلل اسم الشام وال الذائق وال الالمس.
والرس يف ذلك يرجع إىل أحد أمرين:
األمر االول :أن هذه الصفات الثالثة (الشام ،الذائق ،الالمس) شديدة االرتباط

باجلسمية ،فإذا أطلقنا عىل اهلل اسم الشام فقد يتوهم بعض الناس بأن له آل ًة مادي ًة

جسمي ًة يشم هبا ،كام أن اإلنسان يشم بآلة مادية ،وبالتايل قد تتوهم اجلسمية فيه،

فقطع ًا هلذا التوهم ال نصف اهلل هبذه الصفات ،لكن نبقى نعتقد بأن اهلل يعلم

باملشمومات ،باملذوقات ،بامللموسات ،فهو يعلم هبا لكن ال نسميه هبذه االسامء
للسبب املذكور.

االمر الثاين :توقيفية األسامء ،ومل يرد يف الروايات وال يف اآليات تسميته بذلك.

بيان معنى توقيفية الأ�سماء.
هناك بحث يذكر يف كتب الكالم حول أسامء اهلل وأنه هل جيوز لنا أن نطلق أي

اسم عىل اهلل وإن مل يرد يف القرآن الكريم أو السنة؟ أو إنه ال جيوز أن نسمي اهلل
باسم أال إذا كان وارد ًا يف الكتاب أو السنة؟
رأيان:
الرأي األول :توقيفية األسامء.
أي إنه ال جيوز إطالق أي اسم عليه إال إذا كان وارد ًا يف الكتاب أو السنة ،مما

ت هللا يف انتديقع

71

يعني أن صحة إطالق اسم عىل اهلل موقوف عىل وروده يف الكتاب أو السنة.
الرأي الثاين :عدم توقيفية األسامء.
فال يشرتط يف وصف اهلل وتسميته بصفة أو اسم أن يكون ذلك االسم أو الصفة

وارد ًا يف الكتاب أو السنة ،جيوز لك أن تسمي اهلل بأسامء أو تصفه بصفات مل ترد يف

الكتاب والسنة لكن برشوط:

الرشط األول :أن يكون معناه صحيح ًا.
الرشط الثاين :أن يدل الدليل عىل اتصاف اهلل به.
الرشط الثالث :أن ال يوهم ذلك االسم نقص ًا يف اهلل ،كاجلسمية.
وهذه الرشوط ال تتوفر عند كل أحد ،بل ال بد من قطع شوط طويل يف حتصيل

العلوم الدينية والعقائدية ليتمكن الفرد من الوصول إىل مرحلة يستطيع من خالهلا

حتقيق تلك الرشوط ،وعدم خرقها ولو من بعيد.
وعىل كال الرأيني نقول:

ال جيوز إطالق صفة الشام وال الذائق وال الالمس عىل اهلل؛ ألنه بنا ًء عىل توقيفية

األسامء فاألمر واضح ،إذ إن اسم الشام ،الذائق ،الالمس ،مل يرد ال يف الكتاب وال يف

السنة.

وبنا ًء عىل عدم توقيفية االسامء فألن هذه الصفات توهم النقص يف اهلل؛ ألهنا

شديدة االرتباط باجلسمية ،ولذلك مل نجد أحدً ا من علامء الكالم قد أطلق هذه األسامء

عليه تعاىل.

قال« :وال يوصف بام توصف به املخلوقات».
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هذه قاعدة عامة مستندها :أن اهلل واجب الوجود ،وواجب الوجود ال يتصف

بأي صفة من صفات املمكنات ،ألن هذا هو معنى واجب الوجود.

اآلن يبدأ الشيخ بتعداد بعض هذه الصفات ،أي صفات املمكنات واملخلوقات

التي ال يتصف هبا اهلل ،ال يتصف هبا واجب الوجود :فقال:

 .1فلي�س هو بج�سم.
اجلسم :هو ما يشتمل عىل األبعاد الثالثة :الطول والعرض والعمق أو االرتفاع،

وهذا املعنى مالزم للرتكيب ،وأيضا مالزم للمحدودية إذ إن اجلسم يكون حمدو ًدا،
فطوله يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة ،وعرضه يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة ،وعمقه كذلك.
حمتاج إىل أجزائه.
فاجلسمية تالزم الرتكيب وتالزم املحدودية ،واملركب
ٌ

مثال مادي :السكنجبيل حيتاج إىل عسل وماء وخل ،وأي جزء يذهب من هذه

األجزاء فال يبقى السكنجبيل ،وهذا معنى أن املركب حمتاج إىل أجزائه.

-اجلسمية تالزم املحدودية ،وواجب الوجود غري حمدود وغري متناهي فال يكون

اهلل جس ًام.

اجلسم حمتاج إىل حمل ،إىل حيز ّحيل فيه ،واملحتاج صفة املمكن ،واهلل واجب

الوجود فال حيتاج إىل حمل ،وال إىل مكان ،وال إىل اي يشء،

 .2قال« :وال �صورة».
الصورة :هي اجلوهر املفيد لفعلية مادة من حيث االمتدادات الثالثة.
وضوحا :العجني الذي يسمونه
بيانه :كل موجود ممكن له مادة ،بعبارة اخرى أكثر
ً

الطني الصناعي الذي يصنعون منه أشكالاً وألعا ًبا ،هذا الطني عندما خيرج من معمل
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يكون جمرد عجينة ،وعندما تصنع منه شك ً
ال معينًا ،فأنت قد أضفت صورة لتلك املادة،

هذه الصورة التي عرضت عىل املادة وشكلتها بشكل خاص هي نظري (الصورة)
فلسفي ًا ،والصورة هي اجلوهر الذي يعطي الشكل اخلارجي للامدة ،اجلوهر املفيد لفعلية
مادة من حيث االمتدادات الثالثة ،يعني هناك مادة خام تريد أن جتعلها عىل شكل من

األشكال من حيث الطول والعرض واالرتفاع بتحديد معني.

ال�صورة ما عملها؟

عملها تشكل املادة تعطي شك ً
ال خارجي ًا للامدة ،فال توجد صورة بدون مادة ،وال

توجد املادة بالفعل هبذا الشكل إال بالصورة.

فالبد للصورة من مادة حتل فيها ،فهي حمتاجة إىل املادة لكي ّ
حتل فيها ،كام أن املادة

حمتاجة إىل الصورة يف تعينها فعلاً .

واهلل سبحانه وتعاىل ليس مادي ًا وليس حمتاج ًا إىل غريه ،فال صورة له.
نكتة:
هذه االعتقادات عندما تقيسها إىل اعتقادات بعض العامة باهلل تعاىل وأنه شاب

أمرد و يلبس نعلني من ذهب وينزل إىل السامء الدنيا عىل دابة وجيلس عىل العرش

وعرشه وسع الساموات واألرض ...وأنه عندما جيلس عىل كرسيه ال يفضل منه مقدار

أربعة أصابع أي إنه يملؤه ،وأن كرسيه ليئط أطي ًطا من ثقله[ ،األطيط هذا الصوت
الذي يوجد برحل اجلمل عندما يميش يصدر صوت ًا]...

وأنت ترى أن هذه االعتقادات كلها تؤدي إىل أن اهلل تعاىل موجود مادي ،فأين

هذا من اعتقادنا احلق من أن اهلل تعاىل موجود جمرد عن املادة متام ًا ،وأنه ال نعرفه يف
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احلقيقة ،ال نستطيع إدراكه ،وأنه ال تدركه ال األبصار وال األوهام وال العقول؟!

 .3قال« :ولي�س جوه ًرا».

ٍ
مستغن
اجلوهر :هي املاهية التي إذا وجدت يف اخلارج فإهنا توجد ال يف موضوع

عنها ،وبعبارة خمترصة (املوجود ال يف موضوع).

اجلوهر يكون جنس ًا ملا حتته ،واجلوهر يالزم الرتكيب سواء عىل مستوى اخلارج أو

الذهن بدون فرق ،والرتكيب خالف وجوب الوجود ،وواجب الوجود بسيط بمعنى

غري مركب ال يف ذهن وال يف خارج.

اجلوهر مركب ذهني ،نأخذها معلومة تعبدية يف هذه املرحلة ،اجلوهر يالزم

الرتكيب واهلل سبحانه ليس مركب ًا ألن املركب حمتاج إىل أجزائه واملحتاج صفة املمكن

واهلل واجب الوجود.

وبعبارة أخرى :اجلوهر ماهية مركبة من جنس وفصل ،والرتكيب خالف وجوب

جوهرا.
الوجود ،فلذلك ال يكون اهلل تعاىل
ً

 .4قال« :وال عر�ضاً»

العرض :هو الذي ليس له وجود إال عارض ًا عىل حمل ،يعني ال يوجد إال يف

غني مطلق ال حيتاج
موضوع ،يف حمل ،حيتاج إىل غريه لكي يوجد ،واهلل سبحانه وتعاىل ٌ

إىل غريه ،فهو ليس بعرض.

العرض مثل اللون الذي يعرض عىل اجلسم ،فاللون ال وجود له إال عىل اجلسم،

فال يوجد اللون إال عىل اجلسم ،فوجود العرض حمتاج إىل اجلسم ،اىل غريه :املحل أو

غني مطلق ،فال يكون عرض ًا.
املوضوع حتى يوجد ،واهلل سبحانه وتعاىل ٌ
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باإلضافة إىل أن اهلل موجود بذاته ،والعرض موجود بغريه ،فهو حمتاج لغريه حتى

يوجد ،العرض ال وجود له اال باعتامد عىل غريه ،واهلل سبحانه وتعاىل له وجود متقرر يف

ذاته ال حيتاج إىل غريه حتى يوجد.

 .5قال« :ولي�س له ٌ
ثقل �أو خفة».
ثقل -عىل وزن عنب :-ضد اخلفة ،ومها متقابالن ،،كل ما يرتجح عىل ما يوزن به

أو يقدر به يقال هو ثقيل.

(((

ضع شيئني عىل كفتي امليزان ،فالثقيل هو الذي يرتجح عىل ذلك املقابل (اخلفيف)،

وهاتان الصفتان من صفات األجسام كام هو واضح ،فاجلسم يكون ثقيلاً يف قبال جسم
آخر أخف منه ،واهلل سبحانه ليس بجسم ،فلذلك ال يوصف بالثقل واخلفة

 .6قال« :وال حركة �أو �سكون».

احلركة :هي اخلروج تدرجي ًا من القوة إىل الفعل ،وبعبارة بسيطة عرفية :حصول

اجلسم يف مكان بعد مكان آخر.

مثال :أنت واقف عىل النقطة (ألف) فام دمت واق ًفا عىل هذه النقطة فأنت غري

متحرك ،وعندما تنتقل من النقطة (ألف) إىل النقطة (باء) صار عندك حركة ،فأنت
كجسم كنت يف نقطة األلف ،ثم انتقلت إىل نقطة ثانية فتحرك جسمك من مكان إىل

مكان ،هذا هو معنى احلركة.

وهذا املعنى للحركة مالزم للمكان وللتحيز ،فحتى تنتقل من مكان إىل آخر ال بد

متحيزا يف مكان ما ثم تنتقل منه إىل حيز آخر ،فاحلركة تالزم احليز ،فتالزم
أن تكون
ً
((( تاج العروس للزبيدي مادة (ثقل).
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اجلسمية ،و هذا صفات املمكن و ليست من صفات الواجب ،فالواجب إذن ال حركة

له.

(((

وأما السكون :فهو عدم احلركة مما من شأنه احلركة ،يعني يشء له شانية احلركة،

فإذا مل يتحرك قلنا عنه إنه ساكن.

بعبارة أخرى :حصول اجلسم يف املكان األول يف اآلن الثاين.
أنت تقف يف النقطة (ألف) يف الساعة الواحدة متام ًا ،عندما تصبح الساعة الواحدة
ثان ،جاء زمن ٍ
وثانية ،جاء آن ٍ
ثان ،فإذا بقيت بنفس النقطة (ألف) ف ُيقال عنك :إنك

ساكن ،فاجلسم يبقى يف نفس النقطة يف زمن ثاين ،و هذا معناه :أن السكون -كام هي
احلركة -من صفات ومن شؤون اجلسم ،واجلسمية منفية عنه.

 .7قال« :وال ٌ
مكان وال زمان».
ملاذا ال يكون هلل مكان؟
يستقر عليه اجلسم ،وحيث إنه تعاىل ليس بجسم ،فليس له مكان.
املكان :هو ما
ُ
باإلضافة إىل أن ما له مكان هو حمتاج لذلك املكان ،واهلل واجب الوجود ،فال

يكون حمتاج ًا ألي يشء.

وأما الزمان :فهناك اختالف بني العلامء يف تفسري حقيقة الزمان ،ولكن باملحصلة

اتفق اجلميع عىل أن اهلل تعاىل ليس زماني ًا ،باعتبار أن الزمان هو عبارة عن آنات متفاوتة
((( يف احلقيقة هذا أحد أنواع احلركة فلسف ًيا ،إذ احلركة فلسف ًيا تعني اخلروج من القوة إىل الفعل
بالتدريج ،يعني أن املتحرك يتحرك باجتاه كامله املمكن له ،وهذا املعنى يالزم النقص ،ويالزم املادية،
فلذا ال يكون يف الواجب حركة وال استكامل ،والتفاصيل يف علم الفلسفة .ونكتفي يف هذه املرحلة
بذكر احلركة املادية ألهنا أقرب إىل الذهن.
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يذهب آن ويأيت ٌ
آن آخر.
يف الفلسفة يقولون :إن الزمان موجو ٌد غري قار ،بمعنى أن أجزاءه ال جتتمع يف

الوجود ،فالثانية رقم ( )1أبد ًا ال جتتمع مع الثانية رقم ( ،)2الثانية رقم ( )2ال تأيت إال
إذا فنيت الثانية رقم ( ،)1فآنأت ُه متفاوتة ،يذهب آن ويأيت ٌ
آن جديد وهكذا.

وهذا معناه :أن الزمان موجود حادث؛ ألنه ُيعدم ويوجد ،وقد تقدم أن القديم

موجود فقط وليس له عدم ومعه ،فام يكون زماني ًا يكون حادث ًا ،واهلل قديم ليس
بحادث ،فال يكون زماني ًا.

 .8قال« :وال ُي�شار �إليه».

إن اإلشارة تستلزم أن يكون املشار إليه يف جهة معينة ،فمث ً
ال عندما يكون أمامك
يشء ،فأنت تشري إليه ،فاإلشارة تستلزم أن يكون املشار إليه يف ٍ
جهة معينة ،وهذا يستلزم
ٌ

أن يكون له مكان ،فيستلزم أن يكون حمدو ًدا حتى يمكنك اإلشارة إليه ،وبالتايل يستلزم

أن يكون املشار إليه جسمي ًا ،واهلل ليس جس ًام وال جسمي ًا.

اإلش��ارة تستلزم املكان والتحديد والتحيز ،وكل هذه الصفات هي صفات

املمكنات ،واهلل واجب الوجود.

 .9ثم قال« :كما ال ن َّد له».

اإلشارة إىل هذه الصفة وردت يف عدة آيات مث ً
ال قوله تعاىلَ ﴿ :فال تجَ ْ َع ُلوا لهلِِ َأنْداد ًا

ون﴾
َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ

(((

ون َل ُه َأنْداد ًا ذلِ َ
ك َر ُّب
﴿ ُق ْل َأإِ َّنك ُْم َل َت ْك ُف ُر َ
ون بِا َّل ِذي َخ َل َق األَ ْر َض يِف َي ْو َمينْ ِ َوتجَ ْ َع ُل َ

((( البقرة .22
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ِ
ني﴾.
العالمَ َ

(((

ِ
ِ
َّاس من يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِم ْن ُد ِ
ين َآمنُوا َأ َشدُّ ُح ًّبا
ب اهللِ َوا َّلذ َ
ون اهللِ َأنْداد ًا يحُ ُّبونهَ ُ ْم ك َُح ِّ
َ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
لهلِِ و َلو ير ِ
(((
ذاب َأ َّن ال ُق َّو َة لهلِِ جمَ ِيع ًا َو َأ َّن اهللَ َش ِديدُ ال َع ِ
ذاب﴾.
ين َظ َل ُموا إِ ْذ َي َر ْو َن ال َع َ
ى ا َّلذ َ
َ ْ ََ ٰ
﴿و َج َع ُلوا لهلِِ َأنْداد ًا لِ ُي ِض ُّلوا َع ْن َسبِيلِ ِه ُق ْل مَت َ َّت ُعوا َفإِ َّن َم ِصريك ُْم إِلىَ الن ِ
َّار﴾.
َ
ٰ
َ

(((

وغريها من اآليات.

الند:

ِ
اليشءُ :م ِ
شاركه يف َج ْو َهره،
قال الراغب االصفهاين يف مفرداته/مادة (ندد) :ن َِديدُ
ٍ
وذلك رضب من ا ُملامثلةِ ّ ،
مثل ،وليس ّ
فكل نِدٍّ ٌ
كانتّ ،
كل
أي
مشاركة ْ
فإن امل ْثل يقال يف ِّ
ٌ
ٍ
مثل نِدّ ًا...
فالندّ يعني أن لدينا طرفني ،عندما يريد أحد أن يصبح ندً ا للثاين فيجب أن يامثله

أو يشاهبه أو يناظره ويشرتك معه يف جوهره ،وهذا املعنى ال يصح يف اهلل ،ألن كل ما

دون اهلل فهو ممكن ،فكل ما عدا اهلل هو دونه يف الوجود ،فال يكون ند ًا هلل.

باإلضافة إىل أنه -عىل تفسري الراغب األصفهاين -الذي فرس الند بأنه الذي يشارك

اآلخر يف جوهره ،يعني هذا الفرد وهذا الفرد يدخالن حتت جوهر ،أي حتت يشء أعىل

منهام ،فهذا معناه أن كل فرد منهام صار مركب ًا،

((( فصلت .9
((( البقرة .165
((( إبراهيم .30
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تو�ضيح امل�س�ألة:
زيد واحلصان ،كل منهام له وجوده اخلاص ،لكنهام يشرتكان يف احليوانية ،فصار

اإلنسان مرك ًبا من جزئني :جزء هو احليوانية التي يشرتك فيها مع احلصان ،وجزء

خمتص به الذي م ّيزه عن احلصان ،فاإلنسان ناطق ،وهذه الناطقية هي التي م ّيزت

اإلنسان عن احلصان ،أما احلصان فصاهل ،وهذه الصاهلية هي التي م ّيزت احلصان

عن اإلنسان ،فصار اإلنسان مرك ًبا من جزء :اجلزء األول :احليوانية ،وهي التي تشرتك

بينه وبني احلصان .واجلزء الثاين :اليشء املختص به ،وهو الناطقية ،فإذا كان هناك أمرأن

مشرتكني يف يشء واحد ،فمعناه أن كل واحد من هذين الشيئني مركب من هذا املشرتك
ومن اجلزء املختص به.

فعند ما نقول :إن شيئ ًا ما ندٌّ هلل ،والند هو املشارك له يف اجلوهر ،فاجلوهر سيكون

أمرا عا ًما ،ويصري كل واحد من
مثل احليوانية بالنسبة إىل اإلنسان واحلصان ،فسيصري ً
الندّ ين مرك ًبا من جزئني ،اجلزء الذي اشرتك به مع صاحبه الند اآلخر ،واجلزء املختص

به الذي م ّيزه عن صاحبه ،وهذا من معاين الرتكيب ،وقلنا :إن اهلل غري مركب ال
خارج ًا وال ذهن ًا؛ ألن الرتكيب صفة املمكن املحتاج إىل أجزائه ،واملحتاج ممكن ،وليس
بواجب.

 .10قال« :وال �شبه».
الشبيه :هو املامثل من جهة الكيفية.
مث ً
ال تقول :هذا اليشء يشبه هذا اليشء يف لونه ،فاللون كيف من الكيفيات ،أو

يشبهه يف طعمه ،والطعم كيف من الكيفيات ،أو يشبهه يف العدالة أو يشبهه يف الظلم.

القرآن الكريم يعرب عن البعض ممن ال يتبعون املرسلني بأن قلوهبم متشاهبة ،يقول
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ك َ ِ
تعاىل﴿ :و َ ِ
ون َل ْو ال ُي َك ِّل ُمنَا اهللُ َأ ْو ت َْأتِينا آ َي ٌة كَذلِ َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم
ين ال َي ْع َل ُم َ
قال ا َّلذ َ
قال ا َّلذ َ
َ
اآليات لِ َقو ٍم ي ِ
ِ
ت ُق ُلوبهُ ُ ْم َقدْ َب َّينَّا
ُون﴾ (((.أي متاثلت يف الكيفية
ِم ْث َل َق ْو هِِل ْم تَشابهَ َ ْ
وقن َ
ْ ُ
اخلاصة.

وهذا يعني :أن املتشابهِ ني يكونان غري متم ّيزين ،ملا بينهام من التشابه ،فنقول :طعم

هذا األكل يشبه طعم األكل الثاين متام ًا ،ال أميز بينهام من حيث الطعم ،فإذن التشابه

يعني املامثلة يف الكيفية ،يعني عدم التميز بني الشيئني املتامثلني من جهة الكيف.

وهذه الصفات ال يوصف هبا اهلل ،ألنه ال يوجد يش ٌء يشبه اهلل ،ألن كل ما

عداه فهو دونه يف الوجود ،فال يامثله فال يشاهب ُه.

باإلضافة إىل أن اهلل ال يوصف بالكيف ،ألن الكيف عرض ،هذا الطعام تعرض

عليه احلالوة أو تعرض عليه املرارة أو تعرض عليه امللوحة ،فهو يشء يعرض عىل يشء
آخر ،واهلل ليس حم ً
ال للعوارض كام تقدم ،فهو ليس جوهر ًا وال صور ًة وال عرض ًا،
فال يكون حم ً
ال للعوارض.

 .11ثم قال« :وال �ضدَّ»
ال ضد هلل ،ببيان:
 /1الضدان :مها شيئان حتت جنس واحد ،أي حتت جامع وأحد ،جيمعهام يشء

أو عنوان.

 /2ينايف كل واحد منهام اآلخر يف أوصافه اخلاصة ،فلكل منهام وصف خاص به،

ينايف به اآلخر يف وصفه اخلاص به.
((( البقرة .118
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/3بينهام أبعدُ البعد ،ومتام البعد ،ومتام املنافاة.
مثاله« :السواد والبياض) يدخالن حتت جامع واحد هو اللون ،فكالمها لون،

وخيتلف كل واحد منهام عن اآلخر يف وصفه اخلاص به ،فالسواد لونه غامق متام ًا،

والبياض لونه فاتح متام ًا ،وبينهام غاية البعد ،إذ قالوا فلسفي ًا :إن األلوان تبدأ باللون
األبيض الذي هو غاية االنفتاح ،ويبدأ هذا اللون بالتدريج فيصري غامق ًا شيئ ًا فشي ًئا

فيأيت األصفر ثم األزرق مثلاً ثم االمحر ثم يأيت األسود ،فلو فرضنا أن لأللوان سلسلة

هلا بداية وهلا هناية ،فطرف السلسلة من اليمني األسود ،ومن الشامل األبيض ،فبني
األبيض واألسواد غاية البعد ،أما بني األصفر واألمحر فيوجد ما أبعد منهام يف سلسلة

األلوان ،لذلك ففلسفي ًا ال يقال عن األمحر واألصفر إهنام ضدان ،ألن الضدين البدّ أن

يكون بينهام غاية البعد.

ومعه ،فمن الواضح أنه ال ضدّ هلل تعاىل ،ألن الضدين يشرتكان يف يشء واحد

جيمعهام ،فاألسود واألبيض جيمعهام اللون ،فلزم أن يكونا مركبني من مشرتك ومميز،
والرتكيب صفة املمكن ال الواجب.

فاذا قلنا :إن شي ًئا ما هو ضد هلل ،فمعناه أن اهلل وذلك الضد يدخالن حتت جامع

واحد جيمعهام ،هذا يعني أهنام اشرتكا يف هذا العنوان واجلامع ،فصار العنوان جز ًءا من

كل واحد منهام ،وكل واحد من الضدين له مواصفاته اخلاصة ،فصار مرك ًبا ،فمث ً
ال

األسود مركب من لون وغامق ،فلو كان هناك ضد هلل- والعياذ باهلل -فمعناه أن

اهلل تعاىل مركب من ذلك اجلامع الذي يشرتك به مع الضد ،ومن اليشء الذي يميزه
وخيتص به ،فصار مركب ًا ،وقد تبني أن اهلل ليس مركب ًا بجميع أنواع الرتكب اخلارجي
والذهني.
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 .12ثم قال« :ال �صاحبة له وال ولد».

هذه من الصفات التي وردت كثري ًا يف القرآن الكريم ،قال اهلل تعاىل حكاي ًة عن
ِ
اجلن َ َ
صاح َب ًة َوال َو َلد ًا﴾((( ومعنى اجلد هنا :احلظ والبخت
َعاىل َجدُّ َر ِّبنا َما خَّات ََذ
﴿وأ َّن ُه ت ٰ
عظيم جد ًا ،بحيث إن عظمته
والعظمة ،يعني أن اجلن يقولون :إن اهلل سبحانه وتعاىل
ٌ
وصلت إىل مرحلة مل يتخذ معها صاحب ًة وال ولد ًا ،باعتبار أن اختاذ الصاحبة (الزوجة)

معناه االحتياج ،فالشخص إنام يتزوج حلاجته للزوجة تعين ُه ،وتسدّ حاجته ،واهلل

سبحانه وتعاىل غري حمتاج ،فال تكون له صاحبة وال ولدً ا ،ألن اختاذ الصاحبة والولد
ينايف الغنى املطلق اهلل ،فا ًذا صفة الغنى املطلق هلل تنفي الصاحبة والولد.

 .13قال« :وال �شريك».
ليس هلل رشيك يف أي يشء؛ ألن الرشاكة تستلزم االختصاص ،بمعنى أنه عندما

أختص به أنا ،وانت لك فيه يشء آخر
أكون رشيكك يف البيت ،فمعناه أن يف البيت شي ًئا
ُّ
ختتص به ،وهذا االختصاص فرع امللكية ،وال يشء يشارك اهلل يف ملكه ،وكل ما يف

الوجود فهو ملك اهلل ،وغريه كله مملوك له ،فال يمكن للمملوك أن يشارك املالك.

قال أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه لولده اإلمام احلسن« :وا ْع َل ْم َيا
ِ
َان لِ َر ِّب َ
يك ألَ َتت َ
ك شرَ ِ ٌ
ت
وس ْل َطانِه -،و َل َع َر ْف َ
ْك ُر ُس ُله ،و َل َر َأ ْي َ
ُبن ََّيَ ،أنَّه َل ْو ك َ
ت آ َث َار ُم ْلكه ُ
وص َفاتِه ،و َلكِنَّه إِ َله و ِ
َأ ْفعا َله ِ
ف َن ْف َسه ،لاَ ُي َضا ُّده يِف ُم ْلكِه َأ َحدٌ ولاَ َيز ُ
احدٌ َكماَ َو َص َ
ُول
َ
َ
َ ً (((
أ َبدا».

((( اجلن .3
((( هنج البالغة ج 3ص .44
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 .14قال« :ومل يكن له كف ًوا �أحد».

الكفؤ :يعني املساوي ،وكل ما عدا اهلل دونه وال يساويه؛ ألن كل ما عداه فهو

خملوق له ،فهو دونه يف الوجود؛ فال يكون كفؤ ًا له.

 .15قال« :ال تدركه الأب�صار».
يعني أن أبصارنا ال يمكنها أن ترى اهلل ،فتمتنع عليه الرؤية املادية ،وذلك

ألن الرؤية بالبرص مرشوطة بأمور عديدة ال تصح إال إذا توفرت ،وقد عدّ دها العلامء
وأوصلوها إىل العرشة رشوط تقري ًبا.

مع التنبيه عىل أن الكالم عن الرؤية البرصية ال القلبية ،التي ّملا سئل ذعلب اليامين

أمري املؤمنني فقال :هل رأيت ربك يا أمري املؤمنني؟ فقال« :أفأعبد ما ال أرى»!
ِ
ون بِم َشاهدَ ِة ِ
الع َي ِ
وب
ان ،و َلك ْن تُدْ ِركُه ال ُق ُل ُ
فقال :وكيف تراه؟ فقال« :لاَ تُدْ ِركُه ال ُع ُي ُ ُ َ

إلي ِنَ ،ق ِريب ِمن األَ ْشي ِ
ِ
اء َغيرْ َ ُملاَ بِ ٍ
س َب ِعيدٌ ِمن َْها َغيرْ َ ُم َبايِ ٍنُ ،م َت َك ِّل ٌم لاَ بِ َر ِو َّي ٍة
ٌ َ
َ
بِ َح َقائ ِق ا ِ ماَ
اجل َف ِ
ف بِ َ ِ
ُم ِريدٌ لاَ بهِ ِ َّم ٍة َصانِ ٌع لاَ بِ َج ِ
ف بِ َ
وص ُ
وص ُ
ار َح ٍةَ ،لطِ ٌ
اءَ ،ب ِص ٌري
اخل َفاء َكبِ ٌري لاَ ُي َ
يف لاَ ُي َ
ِ
ِ
ف بِ ِ
احل ِ ِ
وص ُ
وب ِم ْن
الر َّقةَ ،ت ْعنُو ُ
يم لاَ ُي َ
لاَ ُي َ
ب ال ُق ُل ُ
الو ُجوه ل َع َظ َمته وتجَ ِ ُ
وص ُ ِّ
اسة َرح ٌ
ف بِ َ َّ
(((
مخَ َا َفتِه».
فهذا النوع من الرؤية فيه نوع من الكناية واملجاز ،فعندما تقول :أنا رأيت اهلل تقصد

مثلاً  :رأيت قدرة اهلل ،رأيت حكمة اهلل ،رأيت أفعال اهلل ،هذا ليس فيها أشكال.

املقصود هنا من نفي الرؤية هي الرؤية البرصية ،ومثل قوله تعاىل﴿ :ال تُدْ ِر ُك ُه
يف َ
صار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
اخلبِ ُري﴾(((هو يركز عىل قضية الرؤية البرصية.
صار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األَ ْب َ
األَ ْب ُ
((( هنج البالغة ج 2ص .100 – 99
((( األنعام 103
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من �شروط الر�ؤية الب�صرية:
أرشنا إىل أن هذه الرؤية مرشوطة برشوط ،ومنها:
الرشط األول :أن يكون بني الرائي واملرئي مقابلة ،يعني أن الذي تريد أن تراه

ببرصك جيب أن يكون أمامك أو مقابلاً لك ،فإذا كان خلف ظهرك فال يمكن أن تراه.

الرشط الثاين :عدم البعد املفرط؛ ألن البرص له حدّ  ُ،فال بد أن يكون املرئي واق ًعا

حتت مدى البرص.

الرشط الثالث :أن يكون املرئي كثيف ًا ،يعني ليس شي ًئا خفي ًفا مثل اهلواء يعني أن

يكون جسماً ماد ًيا.

وحتى ترى اهلل تعاىل ببرصك ،فال بد أن يكون يف قبالك ،وحتت مدى برصك ،وأن

يكون كثيف ًا مادي ًا جسم ًيا ،وقد ثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس بجسم ،وهذه الصفات
صفة الكثافة واملادية هي صفات وسامت املمكن فال يتصف هبا اهلل.

 .16قال« :وهو يدرك االب�صار»

ألن اهلل عامل ،وما دام عامل ًا فهو يدرك ،ويكون عنده علم باألبصار وبكل يشء

وليس فقط األبصار.

تتمة:
بعد أن أثبت الشيخ بعض الصفات هلل( واحد ،أحد ،قديم أزيل .)..ونفى

عنه بعض الصفات (ال رشيك له وال صاحبة وال ولد و .)....قال:

ٍ
صفات تؤدي إىل خلل يف الواجب ولو من
هذه هي عقيدتنا ،ومن يثبت هلل

بعيد ،يعني أهنا تنقص من قدره وحتوله من واجب إىل ممكن ،فهذا يكون كافر ًا باهلل،

85

ت هللا يف انتديقع

ثم أخذ يعدّ د بعض األمثلة ،فقال« :ومن قال بالتشبيه يف خلقه بأن [الباء بيانية]
صور له وجه ًا ويد ًا وعين ًا».
ّ

وهذا ما قال به احلنابلة واحلشوية ،وهذه الصفات تسمى بالصفات اخلربية ،وهي

الصفات التي وردت يف القرآن الكريم وظاهرها التجسيم ،مثل:

اجل ِ
الوجه يف قوله تعاىل﴿ :ك ُُّل َم ْن َع َل ْيها ٍ
ك ُذو َ
قى َو ْج ُه َر ِّب َ
الل َواألَكْرامِ﴾
فانَ .و َي ْب ٰ

(((

العني يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِن َ
َّك بِ َأ ْع ُينِنا﴾

(((

اليد يف قوله تعاىلَ ﴿ :يدُ اهللِ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم﴾

(((

والصفات اخلربية لو محلناها عىل ظاهرها فإهنا تستلزم التجسيم والتشبيه باخللق،

فسيكون اهلل تعاىل –وحاشاه -مرك ًبا ،ويكون جسماً له وجه وله عني وله يد وله رجل،
حمتاجا إىل أجزائه.
فيكون
ً

مالحظة :يف ال�صفات اخلربية:
ال شك أن ظاهر القرآن الكريم حجة ،وكذلك الروايات الرشيفة.
الظهور يعني :ما نفهم ُه من لفظ الكالم ،فإذا قلت :أنا عبد لفالن ،فظاهر الكالم

عيل ،والعقالء يفهمون هذا الكالم ويرتّبون عليه
أنني مملوك لفالن ،فهذا يكون حجة ّ
اآلثار.

إذا قلت مثالً :أنا مديون لفالن بمبلغ كذا ،فالعقالء يقولون :إن هذا الكالم حجة،
((( الرمحن .27 – 26
((( الطور .48
((( الفتح .10
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عيل تأديته.
ويفهمون من هذا الكالم أن يف ذمتي لفالن مالاً وجيب ّ

فظاهر الكالم حجة ،ولكن إذا جاءت قرينة ترصف ظاهر اللفظ من معناه الظاهر

فيه إىل معنى آخر ،بحيث إن هذا املعنى اآلخر لوال القرينة ملا فهمناه ،ولكن القرينة
ٍ
حينئذ ينرصف
توضح لنا أن املتكلم ال يريد هذا املعنى الظاهر ،وإنام يريد معنى آخر،
اللفظ من معناه الظاهر إىل ذلك املعنى اآلخر الذي فهمناه بسبب القرينة.

مثلاً تقول :رأيت أسد ًا ،فظاهر الكالم أنك رأيت ذلك احليوان املفرتس الذي

يسمى باألسد ،لكن إذا قلت :رأيت اسد ًا يكتب بالقلم ،فقولك« :يكتب بالقلم» قرينة
ترصف اللفظ عن معناه الظاهر فيه إىل معنى جديد ،فيكون املعنى :رأيت رج ً
ال شجاع ًا

يكتب بالقلم؛ ألن األسد يستعمل كناية عن الرجل الشجاع.

إن العقالء يتبعون هذه القرينة التي ترصف الكالم عن ظاهره إىل معنى آخر ،وال

يرضون بأن ترتك القرينة ،ألهنا تبني لك املراد اجلدي للمتكلم ،وتبني اليشء الذي يريده
املتكلم باجلدّ .

إذا تبني هذا نقول:
إن بعض العامة املخالفني ملذهب أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم)

مل يطبقوا هذا املعنى يف قضايا الظواهر القرآنية (يف خصوص الصفات اخلربية حمل
البحث) ،فلم يطبقوا قضية القرينة الصارفة عن املعنى الظاهر يف بعض اآليات القرآنية،

فالتزموا بظاهرها ،وظاهرها أن هلل يد ًا ورج ً
ال وعين ًا ،فقالوا :إن هلل وجه ًا وعين ًا ويد ًا،
فالتزموا بظاهر القرآن الكريم وتناسوا أن هناك قرائن عقلية ،والقرائن العقلية أقوى
القرائن ،وال تقبل التشكيك ،فحينام تقول :إن هلل وجه ًا ،فلو محلتها عىل ظاهرها فهذا

ووجها مثل وجوهنا ويدً ا مثل أيدينا وعينًا مثل أعيننا ،فال
يعني أنك جعلت له جس ًام،
ً

ت هللا يف انتديقع

87

يكون واجب الوجود ،بل أصبح ممكن الوجود ،واحلال أنه تعاىل واجب الوجود.
طريفة:
ينقل عن بعض علامئنا أنه دار نقاش بينه وبني بعض العامة فأفحمه وألزمه باحلجة،

فأراد العا ّمي أن ينسحب فقال :شيخنا ،نحن ال نختلف ،فربنُا واحد ،ونبينا واحد...

فأجابه العامل :كال ،ربنا ليس واحدً ا ،فربكم له وجه وله يد وله رجل وله عني ،وينزل
إىل السامء عىل دابة له ،وعنده كريس جيلس عليه ،أما ربنا فال نعرف حقيقته ،ربنا يشء
جوهرا وال جسماً  ،فربكم غري ربنا...
جمرد ليس
ً

وهذا معنى أن من يثبت صفات مادية هلل فإنه يكون كافر ًا؛ ألنه ال يؤمن بالرب

احلقيقي ،وإنام يؤمن بيشء من صنع خياله.

صور له وجه ًا ويد ًا وعين ًا.»..
ويف قول الشيخ« :ومن قال بالتشبيه يف خلقه بأن ّ

إشارات:

/1أرشنا إىل أن العقالء يتفامهون وفق ظواهر اخلطابات ،فإذا كان لكالم ظهور يف

معنى ،فذلك الظهور حجة ،ويؤخذ به وترتتب اآلثار عليه ،وهذه مسألة متفق عليها.

/2ولوال هذه احلجية للظهور المتنع التفاهم بني البرش ،إذ أنا إنام أتكلم بكلمة

هلا معنى ظاهر تنرصف إليه ،ولو ال هذه احلقيقة ألمكن أن يفرسها اآلخر كيف يشاء،

والثالث يفرسها كيف يشاء ،فينعدم التفاهم بني البرش.

 /3اللهم إال إذا نصب املتكلم نفسه قرينة تدل عىل أنه يريد من كالمه خالف

ظاهره ،بحيث تكون تلك القرينة وكأهنا تقول عىل لسان املتكلم« :أنا ال أقصد هذا
ٍ
عندئذ يذهب العقالء إىل املعنى الثاين.
الظاهر ،وإنام أقصد هذا املعنى الثاين)،
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والذي جعلهم يذهبون إىل املعنى الثاين هي القرينة التي وضعها املتكلم ،فإذا

وسكت ،فهذا األسد ظاهر يف احليوان املفرتس املعروف ،فلو
قلت« :رأيت اسد ًا)
ُّ

قصدت الرجل الشجاع ،فإن العقالء
قلت فيام بعد :إين مل أقصد احليوان املفرتس ،وإنام
ُ
ُ

يرفضون ذلك ،ألن ظاهر لفظ األسد هو احليوان املفرتس ،ويقولون يل :إذا كنت تقصد
(الرجل الشجاع) فال بدَّ أن تعطي عالمة أو قرينة -كام يسموهنا يف علم املنطق ،-أي
قرينة ترصف اللفظ من معناه الظاهر -الذي هو احليوان املفرتس -إىل ذلك املعنى
اآلخر الذي تريده -الذي هو مث ً
ال الرجل الشجاع -فأقول مثالً« :رأيت أسد ًا يرمي

بالسالح» ،فنحن نعلم أن األسد العادي –احليوان -ال يرمي بالسالح ،فمن هذا اللفظة
–القرينة -نفهم أن املقصود من األسد ليس املعنى الظاهر ،وإنام املعنى الثاين ،والذي

ج َع َلنا نرتك املعنى األول الظاهر ونذهب إىل املعنى الثاين هي القرينة.

/4قال العقالء :إن من أقوى القرائن هي القرائن العقلية ،أي التي حيكم هبا

ٌ
العقل ،ولو مل حيكم هبا للزم ٌ
مستحيل عقيل.
حمال ،يعني يلزم

وهذا يعني :أنه إذا مل أتّبع هذه القرينة العقلية ،فإنه سينتج يل املستحيل العقيل،

بحيث ُيرمى من ال يقول باالستحالة بعدم العقل.

وضعت زيد ًا يف ك ُّمي أو يف جيبي ،فإن االلتزام بظاهر هذه اجلملة
قلت مثالً:
ُ
فلو ُ

أتيت بزيد الذي طوله  170سم وعرضه  65سم ووضعته يف جيبي! وهذا
معناه :أين ُ
أمر مستحيل بالقياس إىل حجم (جيبي) ،فالعقل هنا يقول :إن زيد ًا كبري ،واجليب

صغري ،ولو كان هذا املقصود هو املعنى الظاهر فهذا يعني أنك وضعت الكبري عىل كربه
يف الصغري عىل صغره ،والعقل يقول :ال بد أن يكون الظرف (اجليب) أكرب من املظروف
(زيد) ،ولذلك فمن املستحيل عق ً
ال أن يكون املقصود هو املعنى احلقيقي هلذه اجلملة.
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وهبذه القرينة العقلية نفهم أن املقصود من (وضعت زيد ًا يف جيبي) مث ً
ال أن أمره

صار بيدي بحيث أستطيع أن أحتكم به كيف أشاء ،كام أستطيع أن أحتكم بام يف داخل
جيبي ،وهذا األمر متفق عليه بني العقالء.

/5يف حمل كالمنا ،إذا أردنا أن نعطي صف ًة من الصفات هلل مما ورد يف الكتاب

والسنة ،فبها ونعمت ،أو كانت الصفة مما يليق به تعاىل بنا ًء عىل عدم توقيفية األسامء.

ولكن الكالم يف أنه :إذا وردت صفة يف الكتاب أو السنة ،ولكن لو فرسناها

بمعناها الظاهر ،فإنه يلزم من هذا التفسري الز ٌم خيالف ما ثبت يف الرشيعة اإلسالمية،
أو خيالف ثابت ًا عقلي ًا ،فعندئذ العقل والعقالء حيكمون بال بدية رصف هذا اللفظ عن

معناه الظاهر إىل معنى آخر يتالءم مع أمرين:

األمر األول :عدم نسبة نقص للواجب جل وعال.
األمر الثاين :أن يصح استعامل ذلك اللفظ يف هذا املعنى الثاين.
فإذا أثبتنا أن هلل وجه ًا –تبع ًا للنصوص القرآنية -وقلنا :إن هذا الوجه هو مثل

وجوهنا ،لكنه أكرب قلي ً
ال أو كثري ًا ،فهذا يلزم منه حمال عقيل ،وهو الرتكيب واملحدودية
واجلسمية والكون يف جهة من اجلهات ،وكل هذه هي صفات املمكنات ،واهلل سبحانه

وتعاىل واجب.

فال بد إذن أن نرصف هذا اللفظ إىل معنى آخر يتالءم مع األمرين السابقني.
ويف الوجه ،يمكن أن نقول :إن هذا اللفظ يستعمل يف هذا الوجه العادي اجلسمي،

ويمكن أن يراد منه الذات ،فبدالً من أن تقول مثالً :رأيت األمري -ذات األمري ونفس

األمري ،-يمكن أن تقول :رأيت وجه األمري ،وأنت ال تقصد هذا الوجه املوجود يف
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الرأس ،بل تقصد أنك رأيت ذات األمري نفسه ،كل األمري ،لكن باعتبار أن ما يواجهك

من اإلنسان اآلخر هو وجهه ،لذلك عبرّ ت عن ذات األمري بالوجه وقلت :وجه األمري.
وهذا املعنى الكنائي يمكن أن ننسبه إىل اهلل تعاىل ،فاهلل له ذات ،واملقصود من

وجه اهلل هو ذات اهلل ،وهذا ال يلزم منه نسبة نقص هلل ،وهو معنى يصح استعامل

الوجه فيه.

فقد تبني أنه لو ُسئ ْلنا :ما هو األمر الذي دعانا واضطرنا إىل أن نغري معنى الوجه،

من هذا املعنى الظاهر إىل ذلك املعنى الثاين؟

فاجلواب :هي القرينة العقلية ،ألنه إذا مل نلتزم هبذه القرينة العقلية فإنه يلزم نسبة

النقص له جل وعال كام تبني.
مالحظة مهمة:

إن عدم فهم هذه احلقيقة ،أو عدم االلتزام هبا ،هو الذي أوقع البعض يف نسبة ما ال

يصح إىل اهلل ،حيث جاؤوا آليات القرآن الكريم ولبعض الروايات الرشيفة ،فوجدوا
فيها :أن هلل تعاىل وجه ًا ويد ًا ويف روايات العامة :أن هلل ِر ْجالً ،وما شابه ،فقالوا :نلتزم

بظاهر القرآن ،فله وجه وله لسان وله عني ،كام أن لنا وجه ًا ويد ًا وعين ًا...

إن من قال هبذا الكالم وهبذه العبارة فهو كافر ،ألنه سيؤمن ٍ
برب له وجه وله

رجل وله يد ،وهذا الرب صار حمدود ًا وصار جس ًام ،واهلل سبحانه وتعاىل ليس جس ًام

وال حمدود ًا ،فمن يؤمن بيشء هو جسم مادي ،هو مركب ،هو ناقص ،فهذا ال يؤمن

باهلل ،فيكون كافر ًا.

ثم إن البعض منهم التفت إىل هذه املشكلة ،فحاول أن يصحح املسار قلي ً
ال فقال:
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إن اهلل له وجه ،لكن ال كوجوهنا ،وله يد ال كأيدينا ،وله عني ال كأعيننا ،وهكذا...
ونحن نسأل :ماذا يعني (وجه ال كوجوهنا)؟ هل هو يشء مفهوم أو غري مفهوم؟
وضحوه لنا ،هل هو وجه مادي أو معنى كنائي؟
فإن قيل :هو أمر مفهوم ،فنقولّ :
وإن قيل :غري مفهوم ،فهذا يلزم منه تعطيل فهم آية جاءت يف القرآن الكريم ،أي

يلزم تعطيل معناها.

فهو يواجه أحد أمرين :إما أن يبني الوجه ،أو يكون كالمه (ال كوجوهنا) هو جمرد

لقلقة لسان ،إذ هذا ال يغري من الواقع شيئ ًا.

لذلك ورد يف الروايات الرشيفة أن للقرآن ظهر ًا وبطن ًا ،والفقيه كل الفقيه هو من

يستطيع أن ينتقل من ظاهر القرآن إىل باطنه ،أي إىل املعنى املقصود منه ،والروايات يف
املجال كثرية ،نذكر منها:

روي عن عيل أنه قال« :أن كتاب اهلل عىل أربعة أشياء :عىل العبارة واإلشارة

واللطائف واحلقائق .فالعبارة للعوام ،واإلش��ارة للخواص ،واللطائف لألولياء،

واحلقائق لألنبياء».

(((

وعن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :سألت أبا جعفر عن يشء من التفسري

كنت أجبتني
فأجابني ،ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر ،فقلت :جعلت فداكَ ،

يف هذه املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم ،فقال« :يا جابر ،إن للقرآن بطن ًا ،وللبطن

بطن ًا ،وله ظهر وللظهر ظهر ،يا جابر ،ليس يشء أبعد من عقول الرجال من تفسري
القرآن ،إن اآلية يكون أوهلا يف يشء وآخرها يف يشء ،وهو كالم متصل منرصف عىل

((( عوايل اللئايل  -ابن أيب مجهور اإلحسائي  -ج  - 4ص  105ح.155
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وجوه».

(((

فأصعب يشء عىل الناس هو تفسري القرآن الكريم إذا مل يرجعوا إىل أهل الذكر
(((
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾
الذك ِْر إِ ْن ُك ْنت ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ
﴿ َف ْ
من اللطائف التي تنقل يف حياة األمام العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه عندما

كان يف سامراء :أن إسحاق الكندي -كان فيلسوف العراق يف زمانه -أخذ يف تأليف
تناقض القرآن ،وشغل نفسه بذلك وتفرد به يف منزله ،وأن بعض تالمذته دخل يوم ًا
عىل اإلمام احلسن العسكري ،فقال له أبو حممد« :أما فيكم رجل رشيد يردع

أستاذكم الكندي عام أخذ فيه من تشاغله القرآن؟!»

فقال التلميذ :نحن من تالمذته ،كيف جيوز منا االعرتاض عليه يف هذا أو يف

غريه؟!

فقال له أبو حممد« :أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟» قال :نعم.

قال« :فرص إليه وتلطف يف مؤانسته ومعونته عىل ما هو بسبيله ،فإذا وقعت األُنسة

إن
يف ذلك ،فقل :قد حرضتني مسألة أسألك عنها ،فإنه يستدعي ذلك منك ،فقل لهْ :
أتاك هذا املتكلم هبذا القرآن ،هل جيوز أن يكون مراده بام تكلم منه ،غري املعاين التي قد
ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك :إنه من اجلائز ،ألنه رجل يفهم إذا سمع ،فإذا

أوجب ذلك فقل له :فام يدريك ،لعله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه ،فيكون واضع ًا
لغري معانيه».

فصار الرجل إىل الكندي وتل ّطف إىل ْ
عيل،
أن القى عليه هذه املسألة فقال له :أعد ّ
((( املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي  -ج  - 2ص  300كتاب العلل ح.5
((( النحل .43
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فأعاد عليه ،فتفكّر يف نفسه ورأى ذلك حمتم ً
أقسمت
ال يف اللغة وسائغ ًا يف النظر فقال:
ُ

عليك إلاّ أخربتني من أين لك؟ فقال :إنه يشء عرض بقلبي فأوردتُه عليك .فقال :كال
فعرفني من أين لك هذا؟ فقال:
ما مثلك من اهتدى إىل هذا ،وال من بلغ هذه املنزلةّ ،

أمرين به أبو حممد فقال :اآلن جئت به ،وما كان ليخرج مثل هذا إال من ذلك البيت.

ثم إنه دعا بالنار وأحرق مجيع ما كان أ ّلفه.

(((

واخلال�صة:

أنه ال بد ْ
أن نرصف ما ثبت من الصفات اخلربية التي أخرب هبا القرآن الكريم إىل

معنى يتناسب مع الذات املقدسة.
تطبيقات يف ال�صفات اخلربية:

/1من لطائف قوله تعاىل﴿ :ك ُُّل َم ْن َع َل ْي َها َف ٍ
ك ُذو َ
انَ و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َ
اجللاَ ِل

َوا ِ
إلك َْرامِ﴾.

(((

أن كلمة (ذو) جاءت صفة للوجه ،وليس لكلمة (ربك) ،ألهنا جمرورة ،فاذا كانت

صفة للرب لقيل« :ذي» ،وعندما قال« :ذو» فهذه صفة لكلمة (وجه) ،فلو التزمنا
بظاهر اآلية من دون تأويل وال كناية ،لكان املعنى :أن الذي يبقى هو وجه اهلل ،يعني

رصحت بأن الذي يبقى هو الوجه فقط!
أن يده ورجله ال تبقى ،ألن اآلية ّ

فهل يمكن التزام هذا الظاهر؟!
ِ
��م﴾ [البقرة  ]46لو التزمنا
ين َي ُظن َ
 /2يف قوله تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
��م ُملاَ ُقو َربهِّ ِ ْ
ُّون َأنهَّ ُ ْ

بظاهرها لكانت النتيجة هي التايل:

((( مناقب آل أيب طالب  -ابن شهر آشوب  -ج  - 3ص .526 – 525
((( الرمحن .27 – 26
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حيث إن اللقاء –احلقيقي أو الظاهري -يستلزم املقابلة ،فهذا يلزم منه أن يكون

اهلل -تعاىل عن ذلك -جس ًام حتى يمكن اللقاء به ومقابلته ،وإذا كان جس ًام صار مادي ًا،
وإذا صار مادي ًا فهو غري واجب الوجود!

فال بد من رصف ظاهر اآلية عن معناها الظاهر إىل معنى كنائي ،كأن يكون

املقصود :مالقو رمحة رهبم.

 /3رووا عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال« :خلق اهلل آدم عىل صورته طوله

ستون ذراع ًا»...

(((

فظاهر روايتهم هذه أن الضمري يف (صورته) يرجع إىل (اهلل تعاىل) ،يعني أن صورة

آدم مثل صورة اهلل( تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا) فإذا أردت أن تنظر إىل اهلل تعاىل فانظر
إىل آدم ،فهو يشبهه ،وهذا يلزم منه التشبيه والتجسيم.

رتهات بجوابني يمكن ترتيبهام بالتايل:
ولذلك أجاب األئمة عن مثل هذه ال ّ
اجلواب الأول:
إن هذه الرواية مقتطعة ،وهلا صدر حيل املشكلة ،حيث يظهر منها أن اهلاء يف كلمة

(صورته) ترجع إىل (آدم) ال إىل (اهلل) ،فقد روي عن احلسني بن خالد ،قال :قلت
للرضا :يا ابن رسول اهللّ ،
إن الناس يروون أن رسول اهلل قال :إن اهلل خلق آدم

مر برجلني
عىل صورته ،فقال« :قاتلهم اهلل ،لقد حذفوا أول احلديث ،إن رسول اهللّ 
يتسا ّبان ،فسمع أحدمها يقول لصاحبه :ق ّبح اهلل وجهك ووجه من يشبهك ،فقال :يا
فإن اهلل خلق آدم عىل صورته».
عبد اهلل ،ال تقل هذا ألخيكّ ،

(((

((( صحيح البخاري  -البخاري  -ج  - 7ص .125
((( التوحيد  -الشيخ الصدوق  -ص  153 – 152بيانه يف خلق اهلل تعاىل آدم عىل صورته ح.11
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اجلواب الثاين:
ولو س ّلمنا ورود الرواية هبذا املعنى ،فليس املقصود منها معناها الظاهر ،وإنام
املقصود هي الكناية عن ترشيف آدم بنسبته إىل نفسه ،فقد روي ع ْن محُ َ َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم
ِ
ونَ :أ َّن اهلل َخ َل َق آدم َعلىَ ص ِ
َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍرَ عماَّ َي ْر ُو َ
ور ٌة
ورته؟ َف َق َال« :ه َي ُص َ
ُ َ
ََ
ِ
الص َو ِر ا ُملخْ تَلِ َف ِةَ ،ف َأ َضا َف َها إِلىَ َن ْف ِسه
اها اهلل ْ
واخت ََار َها َعلىَ َسائ ِر ُّ
واص َط َف َ
محُ ْدَ َث ٌة مخَ ْ ُلو َق ٌةْ ،
ِ
ِ
ِ
ت فِ ِيه ِم ْن
﴿و َن َفخْ ُ
َكماَ َأ َض َ
وح إِلىَ َن ْفسه ،فقالَ ﴿ :ب ْيت َي﴾(((َ ،
والر َ
اف ال َك ْع َب َة إِلىَ َن ْفسه ُّ
ر ِ
((( (((
وحي﴾ ».
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ت َم َثا َب ًة لِلن ِ
يم َوإِ ْسماَ ِع َ
يل
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ال َب ْي َ
((( َ
يم ُم َصلىًّ َو َع ِهدْ نَا إِلىَ إِ ْب َراه َ
َّاس َو َأ ْمنًا َوا خَّت ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
َأ ْن َطهرا بيتِي لِل َّطائِ ِفني والعاكِ ِفني والر َّك ِع السج ِ
ود﴾ [البقرة .]125
ُّ ُ
َ َ َ
َ َ ُّ
ِّ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َس ِ
ين﴾[احلجر .]29
((( ﴿ َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َفخْ ُ
اجد َ
((( الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص  134باب جوامع التوحيد ح.4

عقيدتنا يف التوحيد
قال الشيخ املظفر:
«عقيدتنا يف التوحيد:
ونعتقد بأنه جيب توحيد اهلل من مجيع اجلهات ،فكام جيب توحيده يف الذات

ونعتقد بأنه واحد يف ذاته ووجوب وجوده ،كذلك جيب -ثاني ًا -توحيده يف الصفات،
وذلك باالعتقاد بأن صفاته عني ذاته كام سيأيت بيان ذلك ،وباالعتقاد بأنه ال شبه له يف

صفاته الذاتية ،فهو يف العلم والقدرة ال نظري له ويف اخللق والرزق ال رشيك له ويف كل
كامل ال ند له.

وكذلك جيب -ثالث ًا -توحيده يف العبادة فال جتوز عبادة غريه بوجه من الوجوه،

وكذا إرشاكه يف العبادة يف أي نوع من أنواع العبادة ،واجبة أو غري واجبة ،يف الصالة

وغريها من العبادات .ومن أرشك يف العبادة غريه فهو مرشك كمن يرائي يف عبادته
ويتقرب إىل غري اهلل تعاىل ،وحكمه حكم من يعبد األصنام واألوثان ،ال فرق بينهام.

أما زيارة القبور وإقامة املآتم فليست هي من نوع التقرب إىل غري اهلل تعاىل يف

العبادة ،كام تومهه بعض من يريد الطعن يف طريقة اإلمامية ،غفلة عن حقيقة احلال فيها،

نوع التقرب إىل اهلل باألعامل الصاحلة كالتقرب إليه بعيادة املريض وتشييع
بل هي من ٌ
اجلنائز وزيارة األخوان يف الدين ومواساة الفقري ،فإن عيادة املريض -مثالً -يف نفسها

عمل صالح يتقرب به العبد إىل اهلل .وليس هو تقربا إىل املريض يوجب أن جيعل عمله
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عبادة لغري اهلل تعاىل أو الرشك يف عبادته .وكذلك باقي أمثال هذه األعامل الصاحلة التي
منها زيارة القبور ،وإقامة املآتم ،وتشييع اجلنائز ،وزيارة األخوان.

أما كون زيارة القبور وإقامة املآتم من األعامل الصاحلة الرشعية فذلك يثبت يف علم

الفقه وليس هنا موضع إثباته .والغرض أن إقامة هذه األعامل ليست من نوع الرشك يف

العبادة كام يتومهه البعض.

وليس املقصود منها عبادة األئمة ،وإنام املقصود منها إحياء أمرهم ،وجتديد ذكرهم،
﴿و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اللهَِّ َفإِنهَّ َا ِم ْن َت ْق َوى ال ُق ُل ِ
وب﴾.
وتعظيم شعائر اهلل فيهم َ
فكل هذه أعامل صاحلة ثبت من الرشع استحباهبا ،فإذا جاء االنسان متقرب ُا هبا إىل

اهلل طالب ًا مرضاته ،استحق الثواب منه ونال جزاءه» .انتهى.

بعد أن تكلم الشيخ يف بعض الصفات وأثبت الكاملية منها ونفى السلبية عىل

نحو اإلمجال ،أخذ يفصل الكالم يف بعض الصفات.

وذكر عقيدة التوحيد والتي يمكن أن نعرب عنها بتعبري آخر :عقيدتنا يف نفي الرشيك

عنه جل وعال يف كل يشء ،وهذه الصفة من أهم الصفات التي ُيبحث عنها يف علم

الكالم ،باعتبار أهنا كانت حمل اخلالف مع املرشكني ،وكانت جهود األنبياء صلوات اهلل

عليهم أمجعني منص ّبة عىل ختليص الناس من عقيدة الرشك الفاسدة.

وقد ذكرت عدة معاين ملعنى التوحيد ،أوصلها البعض إىل اثني عرش معنى ،وطبع ًا

هناك تداخل فيام بينهام ،والشيخ املظفر هنا يف هذا الكتاب ذكر ثالث مفردات:
 /1التوحيد يف الذات
 /2التوحيد يف الصفات

يحوتلا يف انتديقع
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 /3التوحيد يف العبادة
وسنكتفي بام ذكره الشيخ.
التوحيد يف الذات.
وهو أول مصطلح من مصطلحات التوحيد وأمهها ،والتوحيد هبذا املعنى ُيتك َّلم

فيه من جهتني:

اجلهة الأوىل :التوحيد الواحدي:
وهو بمعنى نفي وجود ذات واجبة الوجود غري ذات الباري جل وعال.
والوحدة هلا معنيان:

املعنى الأول :الوحدة العددية:

يعني أن هناك مفهوم ًا ينطبق عىل عدة مصاديق ،أو قل :يمكن أن يوجد له أكثر

ف أنه يف اخلارج ال يوجد منه أكثر من واحد ،لكن باإلمكان العقيل
من فرد ،ولكن صا َد َ
جيوز أن يوجد أكثر من واحد (أي من فرد) ،ومثاله :الشمس ،ذلك اجلرم الساموي

ف هنا أننا
الذي يشع نور ًا من ذاته ،فإن من املمكن أن يكون له عدة أفراد ،ولكن صا َد َ
مل نجد إال شمس ًا واحدة ،وهذا معنى الوحدة العددية ،فال يمتنع عقلاً وجود فرد آخر.

املعنى الثاين :الوحدة احلقيقية:
يعني كون املوجود ال يقبل االثنينية وال التكثر وال التكرار ،يعني يمتنع عق ً
ال

وجود فرد آخر من نفس املعنى.

وعندما نقول :إن اهلل واحد بالتوحيد الواحدي ،فنقصد به :الوحدة احلقيقية،
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يعني هو واحد ويمتنع عق ً
ال وجود اآلخر.
ما هو الدليل عىل هذا املعنى من التوحيد؟
ُذكرت الكثري من األدلة ،أوصلها البعض إىل أكثر من عرشين دليالً ،وهي يف

احلقيقة أدلة إرشادية حلكم العقل ،فإن العقل إذا دخل يف أعامق مفهوم واجب الوجود،
حلكَم بامتناع وجود ٍ
مكرر ٍ
ٍ
ثان له.
فرد
َ
نعم ،هذا احلكم العقيل حيتاج إىل أن ننتبه إليه ،ومن املن ّبهات عليه (أو قل :األدلة

عليه) هي التايل:

الدليل األول :لو كان يف الوجود واجبان ،فهذا يعني :أهنام ال بد أن يتوفر فيهام

أمران:

األمر األول :ما به االشرتاك:
يعني أن هذين الواجبني يشرتكان يف وجوب الوجود مثالً ،فواجب الوجود مفهوم

عام وله فردان :واجب رقم واحد ،وواجب رقم اثنان.
األمر الثاين :ما به االمتياز:

فعندما قلتم :هناك واجبان :رقم واحد ورقم اثنان ،فهل هناك متايز بينهام أو إنه ال

يوجد أي متايز بينهام؟

فإذا قيل :ال يوجد أي متايز بينهام ،أي مها مشرتكان من كل جهة جهة ،فإذ ًا مها

واحد وليسا اثنني ،إذ الكثرة فرع التاميز.

إذ ًا البد من وجود متايز بينهام ،مث ً
ال الواجب األول متيز بأن اسمه (ألف) والثاين

اسمه (باء) ،والنتيجة أن (ألف) الواجب األول سيكون مركب ًا من أمرين :اليشء الذي

يحوتلا يف انتديقع
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اشرتك به مع الثاين ،واليشء الذي متيز به عن الثاين ،فاإلنسان واحلصان يشرتكان يف
احليوانية ،وكل واحد له ما يميزه عن اآلخر ،فاإلنسان يميزه عن احلصان كونه ناطق ًا،

واحلصان يميزه عن اإلنسان أنه صاهل ،فصار اإلنسان مركب ًا من حيوان وناطق،

واحلصان مركب ًا من حيوان وصاهلٌ ،
فكل منها مركب من جزئني ،وحينها يتحقق
معنى االثنينية.

فلو كان هناك واجبان ،فكل واحد منها مركب من ما به االشرتاك -الذي اشرتك

به مع الثاين ،-ومن ما به االمتياز -الذي متيز به عن الثاين ،-فصار مركب ًا ،واملركب
حمتاج إىل أجزائه ،فإن أي جزء منها ينتفي فإن املركب ينتفي ،وهذا خالف كونه واجب
الوجود ،فلزم من افرتاض الثاين خلف الفرض.

وهذا الدليل سوف يفيدنا يف التوحيد األحدي ،ألن دليل التوحيد األحدي قريب

جد ًا من هذا الدليل.

الدليل الثاين :لو كان هناك مصداقان لواجب الوجود ،فال خيلو األمر :إما أن يكونا

ضعيفني ،أو أحدمها قوي ًا واآلخر ضعيف ًا ،أو كالمها قوي ًا ،وال حالة رابعة.
 -١فاذا كانا ضعيفني ،فال يصلحان للربوبية.

 -٢وإذا كان أحدمها قوي ًا واآلخر ضعيف ًا ،فالضعيف ال يصلح للربوبية.
 -٣وإذا كانا قويني ،فهنا شقان:
فإما أن يشرتكا يف اإلرادة ،أو ال ،وعىل كل حال يلزم املحال؛ ألنه:
إذا اختلفا يف اإلرادة ،يلزم فساد الكون ،ألن األول قد يأمر الشمس بأن ترشق،
َان فِ ِ
والثاين يأمرها بأن ال ترشق ،فهنا صار فساد ،وهذا من معاين قولهَ ﴿ :ل ْو ك َ
يهماَ
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ان اهللِ َر ِّب ال َع ْر ِ
ون﴾
ش َعماَّ َي ِص ُف َ
َآ َ هِل ٌة إِلاَّ اهللُ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ

(((

ويلزم منه أيض ًا تكليف املك ّلف باملحال ،ألن الواجب األول إذا قال لزيدِّ :
صل،

والثاين قال له :ال ِّ
تصل ،فإذا أطاع األول وصىل ،فقد عىص الثاين فسيعاقبه ،وإذا أطاع

الثاين ومل يصل ،فقد عىص األول فسيعاقبه ،وال يستطيع طاعة االثنني ،ألنه تكليف

باملحال (بأن يصيل وال يصيل يف آن واحد ،وهذا اجتامع للنقيضني أو الضدين) ،وهذا
ممتنع عقالً ،فإذ ًا ،اذا اختلف الواجبان يف اإلرادة ،فيلزم فساد الكون والتكليف با ُملحال
وغري املقدور.

وأما إذا كانا متفقني يف اإلرادة ،أي إن كليهام واجب ،وكانا متفقني يف اإلرادة ،وال

يوجد أي اختالف بينهام ،رجع االثنان واحد ًا ،ألنه ال يوجد بينهام أي متايز ،والكثرة

فرع التاميز...

وهذا ما أشار له امري املؤمنني ملا قال لولده احلسن املجتبى« :وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي،
ِِ
يك ألَ َتت َ
ك شرَ ِ ٌ
َان لِ َر ِّب َ
ت َأ ْف َعا َل ُه
وس ْل َطانِ ِه ،و َل َع َر ْف َ
ْك ُر ُس ُل ُه ،و َل َر َأ ْي َ
َأ َّن ُه َل ْو ك َ
ت آ َث َار ُم ْلكه ُ
وص َفاتِ ِه ،و َلكِنَّه إِ َله و ِ
ِ
ف َن ْف َس ُه ،لاَ ُي َضا ُّد ُه يِف ُم ْلكِ ِه َأ َحدٌ ولاَ َيز ُ َ
احدٌ َكماَ َو َص َ
ُ ٌ َ
ُول أ َبد ًا ولمَ ْ

َيز َْل».

(((

من هم املخالفون يف هذه امل�س�ألة؟
املخالفون هنا هم:
 -1الثنوية :الذين قالوا بوجود مبدئني للوجود :مبدأ اخلري ومبدأ الرش.
-2املسيحيون :حيث آمنوا بعقيدة التثليث :األب ،االبن ،روح القدس ،فقالوا:
((( األنبياء .22
((( هنج البالغة  -ج  - 3ص .44
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ه��ؤالء الثالثة إله واح��د والعقل حم��دود ،وال��رب غري حم��دود ،واملحدود ال يدرك

الالحمدود!

 -3األشاعرة :حيث قالوا بأن صفات اهلل مستقلة عنه زائدة عىل الذات قديمة

بقدمه .وسيأيت توضحيه إن شاء اهلل تعاىل يف العقيدة القادمة :عقيدتنا يف صفاته تعاىل.
اجلهة الثانية :التوحيد الأحدي:

يعني اإليامن بأن اهلل( واجب الوجود) أحدٌ  ،أي غري مركب من أجزاء ال حقيقية

خارجية وال ذهنية.

األجزاء الذهنية :مثل تركب اإلنسان من (حيوان ناطق) ففي اخلارج ال يوجد

عندنا إال يشء واحد هو (زيد) مثالً ،ولكن يف الذهن نح ّلله إىل (حيوان) و (ناطق).

وأما الرتكيب اخلارجي فهو واضح ،مثل تركيب البيت أو تركيب املاء ،املاء مركب

خارج ًا من أوكسجني وهيدروجني ،وأي واحد من هذين اجلزئني يزول فال يبقى املاء
يف اخلارج.

والتوحيد األحدي يعني أن نؤمن بأن اهلل واجب الوجود أحد غري مركب ،ال

من أجزاء خارجية وال من أجزاء ذهنية ،ويعرب عن هذا املعنى بالبساطة ،فيقال :إن
واجب الوجود بسيط ،يعني غري مركب ال من أجزاء خارجية حقيقية وال من أجزاء
ذهنية حتليلية.

والدليل عىل هذا القسم من التوحيد هو:
أن الرتكيب يستلزم االحتياج إىل األجزاء ،واالحتياج خلف وجوب الوجود ،ألن

من خصائص واجب الواجب أنه غني مطلق ال حيتاج إىل أي يشء أبد ًا.
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هذا كله يف التوحيد يف الذات.
وأما التوحيد يف الصفات فسيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل ،واآلن نتحدث عن:
التوحيد يف العبادة
ولتوضيحه نذكر عدة نقاط:

النقطة الأوىل :حمور اخلالف يف التوحيد يف العبادة.

ووحده
املوحدون مجيع ًا عىل رضورة التوحيد يف العبادة ،فكل من آمن باهللّ 
اتفق ِّ

قال بأنه جيب أن نعبد اهلل وحده ال رشيك له ،وهذا يمثل واحد ًا من أهم األهداف
التي ُبعث من أجلها الرسل واألنبياء.

ٍ
اجتَن ِ ُبوا
﴿و َل َقدْ َب َع ْثنَا يِف ك ُِّل ُأ َّم��ة َر ُس��ولاً َأ ِن ُا ْع�� ُب��دُ وا اهللَ َو ْ
قال عز من قائلَ :

ُوت﴾
ال َّطاغ َ

(((

أي :ولقد بعثنا يف كل امة رسوالً ،اهلدف منه :أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت،

فأصل التوحيد يف العبادة متفق عليه بني مجيع املوحدين ،إال أن اخلالف حصل يف بعض

املامرسات التي جعلها البعض متث ً
ال للتوحيد يف العبادة ،واعتربها البعض اآلخر مظهر ًا

من مظاهر الرشك فيها.

فزيارة القبور مثالً ،يف الوقت الذي يعتربها أتباع أهل البيت صلوات اهلل عليهم

مظهر ًا من مظاهر توحيد اهلل ،أي إنه ال يتعارض مع توحيد اهلل وعبادته ،فالبعض
اآلخر يقول :بأهنا عني الرشك ،ويرمي الشيعة بالرشك ألهنم يزورون القبور ،فهذا

االختالف نشأ من االختالف يف مفهوم العبادة ،وإذا أردنا أن ّ
نحل النزاع فال بد من
((( النحل .36
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بيان املعنى الصحيح ملفهوم العبادة ،لنعلم أن زيارة القبور أو تقبيل األرضحة مثلاً

عبادة لغري اهلل تعاىل أو ال.

النقطة الثانية :ما هو معنى العبادة؟

قال« :كذلك جيب ثالث ًا توحيده يف العبادة».
العبادة لغ ًة هي الطاعة مع اخلضوع ،ومنه قوهلم طريق ُمع َّبد ،إذا كان مذ َّل ً
ال لكثرة

الوطيء وامليش عليه.

واصطالح ًا :هي املواظبة عىل فعل املأمور به.
وال يوجد خالف يف املعنى اللغوي واالصطالحي للعبادة
أما العبادة رشع ًا ،فيمكن إعطاء عدة تعريفات هلا ،ومن املهم فهم معنى العبادة

رشع ًا ،حتى نستطيع أن نتعرف عىل أن هذا الفعل هو من الرشك أو من إخالص

العبادة ،والذي يظهر من خالل اآليات الكريمة والروايات الرشيفة ،بل ما حيكم به

العقل أيض ًا هو أن العبادة رشع ًا هي مفهوم مركب من جزئني:
اجلزء األول :اخلضوع.
واجلزء الثاين :االعتقاد.

اخ ِف ْض ُهَل جنَاح ُّ ِ
الرحمْ َ ة﴾
﴿و ْ
ماَ َ َ
اخلضوع :بمعنى التذلل َ
الذ ِّل م َن َّ

(((

واخلضوع لوحده ال يسمى عبادة رشع ًا ،بل هو حيتاج إىل جزء آخر ،وهو االعتقاد.
االعتقاد يعني :أن يعتقد اخلاضع أن املخضوع له رب مدبر لألمور أو خالق

أو رازق عىل نحو االستقالل ،أو إين أنا اخلاضع أحتاج لذلك املخضوع له يف أصل
((( اإلرساء .24
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وجودي ،ألنه وجود مستقل وأنا لست كذلك.
الوجود املستقل :هو الذي ال حيتاج إىل غريه يف وجوده.
الوجود غري املستقل :هو الذي يستمد وجوده من غريه ،فهو يف ذاته ال قدرة له

عىل إجياد نفسه.

مثال ذلك :قالوا يف علم األصول :إن االسم وجوده مستقل ،ألنه يدل عىل معناه

من دون أن حيتاج إىل غريه ،أما حروف الربط -كحرف جر مثالً -فهي لوحدها ليس
هلا معنى حمصل ،ومعناها يأيت من وجودين مستقلني تربطهام مع بعضها ،فتقول مثالً:

سافرت إىل بغداد ،فصار لكلمة (إىل) معنى ،وهو ابتداء السفر من هنا وهنايته يف بغداد،
وهذا املعنى (االنتهاء) غري مستقل ،بل هو حيتاج اىل غريه حتى يظهر معناه ،ومها

االسامن املستقالن اللذان يربط بينهام.

النقطة الثالثة :تطبيقات:
إذا عرفنا هذا املعنى ستتبني عندنا عدة أمور:
األمر األول :أن سجود املالئكة آلدم ليس هو من العبادة يف يشء ،ألنه وإن

كان مشتم ً
ال عىل اخلضوع آلدم ،ولكنه كان خالي ًا من االعتقاد بكونه رب ًا أو خالق ًا وما

شاكل ذلك.

﴿اس ُجدُ وا لآِ َد َم﴾((( أن السجود كان آلدم نفسه،
هذا بناء عىل أن املقصود من آية ْ

فيصري معناه :اخضعوا آلدم ،وإال فإنه يمكن القول بأن السجود كان هلل ،لكن الداعي

له هو خلق آدم ،يعني ألجل آدم وإكرام ًا له ،اسجدوا هلل ،وعليه فال توجد أي مشكلة
((( اإلرساء .61
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عبادية حينها.
األمر الثاين :أن سجود أبوي يوسف وأخوته له مل يكن من العبادة يف يشء ،لنفس

السبب املتقدم ،وهو أنه كان جمرد خضوع مع عدم االعتقاد بأن يوسف خالق ،رازق،

رب ،له وجود مستقل ،فهو املعنى اللغوي للعبادة وليس الرشعي.

األمر الثالث :أن خضوع الولد ألبيه ليس من العبادة يف يشء ،فعندما ُيق ّبل الولد يد

أبيه أو قدم أمه ،فهذا جمرد خضوع ،وليس من العبادة يف يشء ،لذلك فالقرآن الكريم أمر به
اخ ِف ْض هَُل جنَاح ُّ ِ
الرحمْ َ ِة﴾((( أي تذ َّلل هلام بقدر املستطاع ،وال يعترب عبادة
﴿و ْ
ماَ َ َ
َ
الذ ِّل م َن َّ
كام هو واضح.
األمر الرابع :أن خضوع التلميذ ألستاذه ليس من العبادة يف يشء ،ألنه خضوع
احرتم ٍ
خال من االعتقاد بالربوبية.
األمر اخلامس :أن زيارة القبور والتوسل باألولياء ليس هو من العبادة يف يشء،

ألن خضوعنا لألولياء وزيارتنا لقبور األئمة (صلوات اهلل وسالمه عليهم) ْ
وإن كان
فيها خضوع ،بل فيه منتهى اخلضوع والتذلل واخلشوع ،والروايات تقول :إذا ذهبت
لزيارة اإلمام احلسني فامش خاض ًعا خاش ًعا متذلِّلاً  ،ولكن رغم ذلك فهي ليست

بعبادة ،إذ ال أحد من الشيعة إطالق ًا يعتقد بأن اإلمام احلسني رب له أو خالق أو

رازق مستقل له.

النقطة الرابعة :فائدة جانبية
العبادات هلا أنواع ،يعني :يمكن أن نقسمها بعدة تقسيامت:
((( اإلرساء .24
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التق�سيم الأول :تنق�سم العبادة �إىل:
 /١عبادة تتعلق باألبدان ،مثل الصالة والصوم
 /٢عبادة تتعلق باألموال ،مثل الزكاة واخلمس والنفقات الواجبة ،مثل النفقة عىل

الزوجة أو عىل األوالد أو االبوين ،والنفقات املستحبة كالصدقات.
 /٣عبادة تتعلق باألبدان واألموال ،مثل احلج واجلهاد

التق�سيم الثاين :بلحاظ التكرار وعدمه.
 /١هناك عبادة تتكرر كل يوم ،كالصالة.
 /٢وهناك عبادة تُطلب يف السنة مرة كالصوم والزكاة واخلمس.
/٤وهناك عبادة تطلب يف العمر مرة ،كاحلج ،فإن املطلوب هي حجة اإلسالم مرة

واحدة يف العمر وإذا ذهب مرة ثانية فهي مستحبة.

يبقى عندنا اجلهاد واألم��ر باملعروف والنهي عن املنكر ،فهذه تطلب حسب

الظروف املوضوعية ،فرب ظرف يقتيض اجلهاد حسب أمر اإلمام ،أو بأمر نائب اإلمام،

وقد ال يكون كذلك.

التق�سيم الثالث :تق�سم العبادة �إىل:
 /١عبادات جارحية ،تقوم هبا اجلوارح ،يعني األعضاء اخلارجية لإلنسان ،كغض

وكف اليد عن ملس احل��رام ،مثل أن متس امرأة
البرص ،فهذه عبادة تقوم هبا العني،
ّ

حرا ًما ،هذه عبادة تقوم هبا اليد ،أو مث ً
ال أن متيش إىل املسجد أو إىل زيارة مريض ،فنفس

امليش ونفس القصد إىل املسجد ،ونفس قصد زيارة املريض ،ونفس قصد زيارة اإلمام

احلسني ،كلها عبادة تتعلق باجلوارح.
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 /٢عبادات جانحية ،أي عبادة تتعلق باجلوانح ،يعني األعضاء الداخلية لإلنسان،

مثل التفكّر ،فتفكر ساعة خري من عبادة سنة كام ورد يف بعض الروايات((( ،والتفكر

يشء داخيل ،فأنت تفكر بذهنك وبعقلك ،تتفكر يف عظمة اهلل ،تتفكر يف النعم التي

وهبها اهلل ،تتفكر يف آالء اهلل ،أو مث ً
ال تعمل عىل االنقطاع إىل اهلل بالقلب ،بأن ال

يكون يف القلب سوى اهلل ،فهذه عبادة جانحية.

 /٣وعبادة تشتملهام مع ًا ،عبادة جانحية وجارحية ،مثل العبادات التي يشرتط

فيها قصد القربة مثل الصالة ،الصالة عبادة جارحية وجانحية ،ففيها أفعال جارحية

فتقوم وتركع وتسجد وتتكلم بلسانك ،وهذه كلها أفعال جارحية ،ويف نفس الوقت

يطلب فيها إخالص العمل وإخ�لاص القلبُ ،يطلب فيها قصد القربة ،وهو أمر

جانحي ،فالنية أمر قلبي.

فاذا صار خلل يف القصد (النية) فالعمل اجلارحي وحده ال يكفي ،فلو صىل

شخصان نفس الصالة ،األول كانت صالته خالصة هلل تعاىل ،والثاين كانت صالته فيها
رياء ،فالشكل اخلارجي اجلارحي (أو قل :الفعل الفيزيائي) للصالتني واحد ،ولكن
األوىل التي فيها إخالص تكون مقبولة ،والثانية باطلة للخلل الداخيل بالنية فيها.

قال الشيخ :كذلك جيب ثالث ًا توحيده يف العبادة ،فال جتوز عبادة غريه بوجه من
((( عن أيب العباس عن أيب عبد اهلل قال« :تفكر ساعة خري من عبادة سنة ،قال اهلل﴿ :إِنَّام َيت ََذك َُّر
ُأو ُلوا األَ ْل ِ
باب﴾» [الزمر [ ]9تفسري العيايش ج 2ص  208ح .]26
عن أمري املؤمنني أنه قال« :فكر ساعة قصرية خري من عبادة طويلة»[ .عيون احلكم واملواعظ  -عيل
بن حممد الليثي الواسطي  -ص ]358
َّاس َأ َّن َت َفك َُّر َسا َع ٍة َخيرْ ٌ ِم ْن ِق َيا ِم
وروي عن احلسن الصيقل قال :سألت أبا عبد اهللَ عماَّ َي ْر ِوي الن ُ
ُوك ما با ُل ِ
ِ
ِ ِ
ف َي َت َفك َُّر؟ َق َالَ « :ي ُم ُّر بِ َ
ك لاَ
اخل ِر َب ِة َأ ْو بِالدَّ ِار َف َي ُق ُ
َل ْي َل ٍةُ ،ق ْل ُتَ :ك ْي َ
ولَ :أ ْي َن َساكنُوك َأ ْي َن َبان َ َ
ِ
ني [»..الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 2ص  55 - 54باب التفكر ح.]2
َت َت َك َّلم َ
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الوجوه وكذا إرشاكه يف العبادة.
الفرق بني عبادة غري اهلل تعاىل و�إ�شراكه يف العبادة:
عندما أعبد غري اهلل ،فأنا ال أعبد اهلل ابد ًا ،كمن يعبد البقرة أو الفأر أو النار ،أما

املرشك فهو يعبد اهلل ويعبد غريه معه ،فيرشك مع اهلل غريه.

عن أيب عبد اهلل :قال اهلل :أنا خري رشيك ،من أرشك معي غريي يف عمل مل

أقبله ،إال ما كان يل خالص ًا.

(((

ومن أرشك يف العبادة غريه فهو مرشك ،كمن يرائي يف عبادته ،فلو كانت العبادة

مث ً
ال من النوع الذي يشرتط فيها العمل اجلارحي مع العمل اجلانحي –كالصالة،-

فاجلارحي ربام يكون صحيح ًا ،ولكن العنرص الثاين إذا كان فيه خلل كالرياء مثالً،
فسيكون بمثابة املرشك وتكون العبادة باطلة ،وسيتقرب إىل غري اهلل تعاىل.
مالحظة:
الشيخ مل يبني املعنى الرشعي للعبادة اعتامد ًا عىل وضوحه ،وذكر مصاديق من

العبادة الباطلة ،ثم ذكر مصاديق من األفعال التي أراد غرينا أن جيعلها رشك ًا ويتهمنا

به ،ولكنها يف احلقيقة ليست برشك ،وليست بعبادة ،ألهنا خالية من عنرص االعتقاد
بالربوبية.

ثم قال« :أما زيارة القبور وإقامة املآتم فليست هي من نوع التقرب إىل غري اهلل

تعاىل يف العبادة ،كام تومهه بعض من يريد الطعن يف طريقة اإلمامية ،غفلة عن حقيقة

احلال فيها ،بل هي من نوع التقرب إىل اهلل تعاىل باألعامل الصاحلة ،كالتقرب إليه بعيادة
((( املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي  -ج  - 1ص .270/252
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املريض وتشييع اجلنائز وزيارة اإلخوان يف الدين ومواساة الفقري.»..
إنه دخل من مدخل آخر –غري ما تقدم -لتصحيح مثل هذه األفعال ،وهو:
أن هذه األفعال قد ورد األمر الرشعي فيها ،فاهلل سبحانه وتعاىل أراد منا زيارة

القبور واخلضوع لألولياء ،فإذا أرادها اهلل تعاىل فال رشك فيها ،فاهلل سبحانه وتعاىل

هو املوىل ،وهو يريدنا أن نعبده كام حيب هو ال أن نعبده كام نحب نحن ،فأراد منا زيارة
القبور ،فنحن نزورها بكل أدب وإخالص واطمئنان.

طبع ًا هذا املدخل حيتاج إىل إثبات فقهي ،حيتاج إىل أن نثبت بدليل رشعي أن زيارة

القبور مث ً
ال ورد استحباهبا يف آية أو رواية ،والشيخ كان ملتفت ًا إىل هذا األمر؛ فلذا قال:

«أما كون زيارة القبور وإقامة املآتم من األعامل الصاحلة الرشعية فذلك يثبت يف علم

الفقه وليس هنا موضع إثباته»

وأما املدخل الذي دخلنا منه يف البداية ،فهو ال حيتاج إىل إثبات فقهي ،ألنه يأيت

للمسألة االعتقادية من األساس ،ويثبت أهنا فاقدة حلقيقة العبادة ،إذ هي خضوع فقط
كام تقدم تفصيله.
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عقيدتنا يف �صفاته (تعاىل)
قال:
«عقيدتنا يف صفاته تعاىل ونعتقد أن من صفاته الثبوتية احلقيقية الكاملية التي

تسمى بصفات (اجلامل والكامل) ،كالعلم والقدرة والغنى واإلرادة واحلياة  -هي كلها
عني ذاته ليست هي صفات زائدة عليها ،وليس وجودها إال وجود الذات ،فقدرته من

حيث الوجود حياته .وحياته قدرته ،بل هو قادر من حيث هو حي ،وحي من حيث هو
قادر ،ال اثنينية يف صفاته ووجودها وهكذا احلال يف سائر صفاته الكاملية.

نعم هي خمتلفة يف معانيها ومفاهيمها ،ال يف حقائقها ووجوداهتا ،ألنه لو كانت

خمتلفة يف الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد واجب

الوجود والنثلمت الوحدة احلقيقية ،وهذا ما ينايف عقيدة التوحيد.

وأما الصفات الثبوتية اإلضافية كاخلالقية والرازقية والتقدم والعلية فهي ترجع يف
ٍ
ٍ
ٍ
حقيقية وهي القيومية ملخلوقاته وهي صف ٌة واحد ٌة تنتزع منها
واحدة
صفة
حقيقتها إىل

عدة صفات باعتبار اختالف اآلثار واملالحظات.

ٍ
سلب
وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات (اجلالل) ،فهي ترجع مجيعها إىل
ٍ
سلب اإلمكان عنه ،فإن سلب اإلمكان الزمة بل معناه سلب اجلسمية والصورة
واحد هو ُ

واحلركة والسكون والثقل واخلفة وما إىل ذلك ،بل سلب كل نقص .ثم إن مرجع سلب

اإلمكان يف احلقيقة إىل وجوب الوجود ،ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكاملية،
113
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فرتجع الصفات اجلاللية (السلبية) آخر األمر إىل صفات الكاملية (الثبوتية) .واهلل تعاىل
واحد من مجيع اجلهات ال تكثر يف ذاته املقدسة وال تركيب يف حقيقة الواحد الصمد.

وال ينقيض العجب من قول من يذهب إىل رجوع الصفات الثبوتية إىل الصفات

السلبية ملا عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عني ذاته فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع
إىل السلب ليطمئن إىل القول بوحدة الذات وعدم تكثرها ،فوقع بام هو أسوأ ،إذ جعل

الذات التي هي عني الوجود وحمض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان ،جعلها

عني العدم وحمض السلب أعاذنا اهلل من شطحات األوهام وزالت األقالم.

كام ال ينقيض العجب من قول من يذهب إىل أن صفاته الثبوتية زائدة عىل ذاته

فقال بتعدد القدماء ووجود الرشكاء لواجب الوجود ،أو قال برتكيبه تعاىل عن ذلك،

قال موالنا أمري املؤمنني وسيد املوحدين« :وكامل االخالص له نفي الصفات عنه،
بشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة ،فمن وصفه

سبحانه فقد قرنه ،ومن قرنه فقد ثناه ،ومن ثناه جزأه ،ومن جزأه فقد جهله .»»..انتهى
هنا عدة مباحث يف هذه العقيدة نذكرها تباع ًا حتّى يتَّضح املقصود من كالمه.

ويف البداية البد أن نبينِّ أن هناك تقسيامت عديدة لصفات اهلل ،ويف هذه املرحلة

نقترص عىل ما ذكره الشيخ مع بيانه.
�أنواع ال�صفات

ذكر الشيخ هنا ثالثة أنواع للصفات:
النوع الأول :ال�صفات الثبوتية الكمالية احلقيقية.
وهلذا النوع عدة خصائص:

ىلاعت( هتافص يف انتديقع
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اخلصيصة األوىل :أن هذه الصفات هي من النوع الذي يليق بالواجب جل وعال،

كالعلم واحلياة ،يف قبال ما ال يليق به جل وعال ،فيجب سلبه عنه ،كالرتكيب والظلم،
وهذا هو معنى الثبوتية ،والثبوتية تقابلها السلبية.

اخلصيصة الثانية :أن هذه الصفات تشري إىل كامل يف الذات املقدسة ،وما دامت

تشري إىل كامل فيجب إثباهتا له ،من باب أن واجب الوجود متَّصف بجميع الصفات

الكاملية ،وهذا هو معنى الكاملية.

اخلصيصة الثالثة:أن تلك الصفات ذاتية ،بمعنى أنه يكفي يف حتققها وجود الذات
ٍ
طرف آخر لتثبت ،هي ليست كصفة اخلالقية أو
املقدسة فقط ،أي إهنا ال حتتاج إىل
الرازقية ،فهاتان الصفتان وإن كانتا من الصفات الكاملية هلل ،لكنهام حتتاجان إىل طرف

آخر حتى تتحقق ،فاخلالقية مث ً
ال تعني :وجود خالق وخملوق ،فبدون وجود املخلوق ال
توجد خالقية ،وإنام يوجد قدرة عىل اخللق ،فال نصف اهلل سبحانه وتعاىل باخلالقية إلاّ

إذا مارس عملية اخللق فأوجد خملوقات ،أ ّما قبل فعله اخللق أو ممارسته لعملية اخللق

فنقول :إن اهلل عنده القدرة عىل اخللق.

وكذلك الرازقية ،فإهنا حتتاج إىل وجود رازق ومرزوق حتّى تتحقق صفة الرازقية،

فقبل وجود املرزوق نقول :إن اهلل تعاىل له القدرة عىل الرزق.

مثل هذه الصفات ال يكفي جمرد وجود الذات أو حتقق الذات لوجودها أو حتققها،

ولذا فيمكن افرتاض الذات املقدسة من دون صفة اخلالقية والرازقية.

وتسمى هذه الصفات بالكاملية اإلضافية ،وهي مأخوذة من اإلضافة التي ال

تتحقق إلاّ بوجود طرفني :املضاف واملضاف إليه.

أ ّما مثل صفة القدرة والعلم واحلياة ،فهي صفات حقيقية ،بمعنى أن نفس الذات
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لوحدها تكفي لتحقق تلك الصفة ،فاهلل سبحانه وتعاىل هو بذاته حي ،وال حتتاج هذه
الصفة إىل طرف آخر حتى نقول :اهلل سبحانه وتعاىل حي ،بحيث يكون قبلها غري حي.
وهكذا صفة القدرة ،فاهلل سبحانه وتعاىل قادر عىل كل يشء ،ونقول :اهلل قادر عىل

اخللق ،سواء ُوجد خلق يف اخلارج أو مل يوجد.

وهكذا نقول :إن اهلل عامل ،سواء كان هناك معلوم يف اخلارج من املمكنات أم مل

يكن هناك معلوم.

البحث املهم يف هذا النوع:
إن البحث املهم يف هذه الصفات هو :هل هلا وجود حقيقي أو ليس هلا وجود

حقيقي؟ وهل هي عني الذات أو زائدة عىل الذات؟

تعددت اآلراء يف هذه املسألة وتناقضت ،فبعضها أخذ جانب اإلفراط ،وبعضها

أخذ جانب التفريط.

وكل من الفرق املختلفة أراد احلفاظ عىل جهة من جهات التوحيد.
فاألشاعرة أرادوا احلفاظ عىل وصف الباري جل وعال بالصفات الكاملية حقيق ًة،

ولكنهم مل يتع ّقلوا وصف اهلل هبا إلاّ بالقول بأهنا زائدة عىل الذات ،وهؤالء يمثلون
جانب اإلفراط.

وعىل الطرف النقيض متام ًا وقف املعتزلة ،حيث أرادوا تنزيه الباري عن النقص

والرتكيب ،فقالوا بعدم وجود أي صفة حقيقية له تعاىل ،وهؤالء يمثلون جانب التفريط.
وأ ّما احلكامء واإلمامية فقد جاءوا – تبع ًا ألئمة أهل البيت - برأي يثبت

الصفات احلقيقة له ،بحيث ال تكون هذه الصفات زائدة عىل ال��ذات ،فخالفوا
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األشاعرة ،وال يلزم منها تركب الذات ،فخالفوا املعتزلة ،فقالوا :إن صفات اهلل هي

عني ذاته.

تفا�صيل الأقوال:

القول الأول :للأ�شاعرة:

قالوا :إن الصفات الكاملية قائم ٌة بنفسها زائدة عىل الذات.
أنت كإنسان عادي متلك بيت ًا وسيارة وشهادة وبستان ًا ،وملكك هلذه األمور يمثل

كامالً لك ،لكن أنت موجود بوجود خاص ،وكل واحد من هذه األمور له وجود

خاص به ،لكن هناك عالقة بينك وبينها ،وهي أهنا ملك لك.

وما نُسب إىل األشاعرة يف ما يتعلق بصفات الباري (جل وعال) الثبوتية يشبه

هذا املثال ،فهم يقولون :إن مثل صفة العلم هي صفة زائدة عىل الذات ،فعندنا ذات

اهلل تعاىل ،وله وجود مستقل ،وعندنا وجود ثاين اسمه :العلم ،ووجود ثالث اسمه:
القدرة ،ووجود رابع اسمه :احلياة ،وهكذا.

وتلك املوجودات هلا ارتباط هبذه الذات املقدسة ،فقالوا :إن الصفات هلا وجود

قائم بنفسه مستقل زائدة عىل الذات ،والصفة تعرض عىل الذات.
ملاذا قالوا هبذا اليشء؟

إن الصفات ثابتة ومتكثرة بنص القرآن الكريم ،فالقرآن الكريم يذكر العلم واحلياة

والقدرة واإلرادة واإلدراك والسمع والبرص ،هذا من جانب.

ومن جانب آخر :إن الذات املقدسة بسيطة أي غري مركبة.
فإذا كانت الصفات داخل الذات وليست خارجة عنها ،فيلزم أن الذات مركبة
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من واجب الوجود ومن العلم والقدرة واحلياة ...فصار الواجب مركب ًا ،وهذا خالف
التوحيد.

فاألشاعرة أرادوا أن يثبتوا التوحيد بمعنى البساطة ،فقالوا :بأن الصفات زائدة

عن الذات ،وأن الصفات الثبوتية الكاملية زائدة وقديمة بقدمه تعاىل ،فاهلل سبحانه

وتعاىل منذ القدم موجود ،وهناك صفة اسمها العلم موجودة مستقلة عنه موجودة معه،
ألنه إذا مل تكن موجودة معه منذ القدم ،فهذا يلزم منه كون اهلل من دون علم يف آن ما،
وهذا خالف وجوب الوجود.

لذلك قالوا :بأن تلك الصفات قديمة بقدمه.

الإ�شكال على هذا الر�أي:
إن القول بزيادة الصفات عىل الذات يلزم منه العديد من املحاذير ،نذكر منها التايل:

املحذور الأول:
يلزم تعدد القدماء ،فاهلل قديم ،والعلم موجود قديم ،احلياة قديم ،القدرة قديم،

اإلرادة قديم ،السمع قديم ،البرص قديم ،وهكذا.

فقالوا بالقدماء الثامنية :الذات املقدسة مع الصفات السبعة التي هي :احلياة

والقدرة والعلم والسمع والبرص واإلرادة والكالم النفيس.

فهم أرادوا أن يثبتوا التوحيد فوقعوا يف الرشك ،لذلك نقل عن أحد علامئهم بأنه

كان يقول :إننا نستهجن من الثنوية الذين قالوا بوجود قديمني :مبدأ للخري ومبدأ

للرش ،ونستهجن من النصارى الذين قالوا بأن القدماء ثالثة :األب واالبن وروح
القدس ،وأصحابنا يقولون بقدماء ثامنية!

ىلاعت( هتافص يف انتديقع
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املحذور الثاين:
يلزم منه افتقار الذات املقدسة إىل الصفات الزائدة ،حيث قالوا :هناك ذات وإىل

جانبها صفة علم وقدرة ،وهذه الذات تتصف بالعلم والقدرة ،وهذا معناه أنه إذا نظرنا

إىل الذات بغض النظر عن غريها ،أي عندما نقرص النظر عىل الذات ،فهذه الذات
مفتقرة إىل تلك الصفة ،أي إهنا يف حد نفسها خالية من العلم مثالً ،وحتى تكون عاملة
فهي مفتقرة إىل تلك الصفة اخلارجة عن ذاهتا ،واالفتقار صفة املمكن ،وهذا خلف

كونه تعاىل واجب الوجود الغني املطلق.

املحذور الثالث:
أن هذا القول يلزم منه النقص وحمدودية الذات ،ألن الذات عىل هذا القول يف

مرتبة وجودها اخلاص خالية عن الصفات ،ففي ذاهتا تكون ناقصة ،وهذا خالف
ٍ
﴿واهللُ
وجوب الوجود ،وسيكون حاهلا حينئذ حال اإلنسان الذي هو كام قال اهلل تعاىلَ :
َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
صار َواألَ ْفئِدَ َة
ون ُأ َّمهاتِك ُْم ال َت ْع َل ُم َ
الس ْم َع َواألَ ْب َ
ون َش ْيئ ًا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ون﴾
َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ

(((

فاإلنسان عندما خيرج إىل الدنيا ليس عنده أي علم فعيل ،فاإلنسان بمرتبة الذات

يف هذه املرحلة ناقص ،وباالستمرار يف حياته حيث جعل اهلل تعاىل له منافذ للعلم ،يبدأ

يكسب العلم شيئ ًا فشيئ ًا ،فيتكامل ،فاإلنسان يف مرتبة الذات غري صفة العلم وغري

صفة السمع ،ففي ذاته يكون ناقص ًا.

فاألشاعرة عندما قالوا :إن الصفات زائدة عن الذات ،فهذا يعني أنه لو نظرنا إىل

الذات املقدسة يف مرتبة الذات ،فهي تكون ناقصة ،ألنه ال يوجد فيها العلم وال القدرة
((( النحل78 :
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وال احلياة ،فأصبحت ناقصة وحم��دودة ،والنقص واملحدودية من صفات املمكن،

والفرض أن الذات املقدسة واجب الوجود.

الر�أي الثاين :للمعتزلة:
هؤالء وقفوا عىل طرف النقيض من قول األشاعرة ،فقالوا بأنه ليس هناك أي

حتقق ووجود للصفات ،فليس هناك صفات يف احلقيقة ،فليس عندنا ال صفة العلم وال
القدرة ،ليس عندنا إلاّ الذات املقدسة ،نعم ،هذه الذات تنوب عن هذه الصفات ،فهي

فأثر يشبه أثر احلياة ،لكن ال توجد صفة احلياة يف
ٌ
ذات بسيط ٌة واحد ٌة هلا آثار متعددةٌ ،
احلقيقة ،وأثر آخر يشبه أثر العلم ،وثالث يشبه أثر القدرة ،وهكذا.

والسبب يف ذلك حسب اعتقادهم :أن الواجب بسيط حمض وأحدي الذات،

يعني غري مركب ،وأن االتِّصاف بالصفات املتكثرة من علم وقدرة وحياة يعني أن

تلك الذات متكثرة ،والتكثر يوجب الرتكب ،فتصري الذات املقدسة مركبة من ذات
وصفات ،وهذا خالف التوحيد األحدي ،أو خالف أن واجب الوجود هو رصف

الوجود ،يعني غري مركب.

النقا�ش يف هذا الر�أي:

أيض ًا يلزم من هذا الرأي عدة حماذير نذكر منها:

املحذور األول :يلزم منه التعطيل ،يعني تعطيل الذات عن االتصاف بأي صفة

من الصفات.

املحذور الثاين :أنه خالف ظاهر بل رصيح القرآن الكريم والروايات الرشيفة التي
وصفت اهلل حقيق ًة بأنه قادر ،عامل ،حي ،أي إنه تعاىل هو القادر ،وهو العالمِ  ،وهو

املريد ،ال أن له أثر العلم أو القدرة أو احلياة ،فالقرآن واضح جد ًا ويقول :إن اهلل هو

سميع بصري حي ،فالقرآن يثبت الصفات برصاحة هلل.

الشهاد ِة هو الر ن ِ
﴿ه َو اهللُ ا َّل ِذي ال إِل َه إِلاَّ ُه َو عالمِ ُ ال َغ ْي ِ
يم.
قال تعاىلُ :
الرح ُ
ب َو َّ َ ُ َ َّ حمْ ُ َّ
السال ُم ا ُمل ْؤ ِم ُن ا ُمل َه ْي ِم ُن ال َع ِزي ُز َ
ُه َو اهللُ ا َّل ِذي ال إِل َه إِلاَّ ُه َو ا َمللِ ُ
ك ال ُقدُّ ُ
وس َّ
اجل َّب ُار ا ُمل َت َكبرِّ ُ
ُونُ .ه َو اهللُ اخلالِ ُق ِ
امء ُ
نى ُي َس ِّب ُح َل ُه ما يِف
حان اهللِ َعماَّ ُي ْش ِـرك َ
ُس ْب َ
احل ْس ٰ
البارئُ ا ُمل َص ِّو ُر َل ُه األَ ْس ُ
رض وهو الع ِزي ُز َ ِ
ِ
(((
يم﴾
الساموات َواألَ ِ َ ُ َ َ
احلك ُ
َّ

واحلا�صل:
أننا ال نقول بأن الصفات زائدة عىل الذات كام يقول األشاعرة ،ألنه يلزم منه تعدد

القدماء ونسبة النقص هلل ،وافتقار الذات.

وال نقول بقول املعتزلة الذين قالوا :إن الذات تقوم مقام الصفات التي هي ذات

واحدة وهلا أثر القدرة والعلم ،وال توجد صفات يف احلقيقة ،ألنه يلزم منه التعطيل،
وهو خالف ظاهر بل رصيح القرآن الكريم والروايات الرشيفة.

والرأي الصحيح هو رأي أتباع أهل البيت والذي يقول :بأن الصفات هي

عني الذات ،وهو ما سيتبني يف الرأي الثالث إن شاء اهلل تعاىل.

الر�أي الثالث :للإمامية (�أتباع �أهل البيت :)عينية ال�صفات للذات:
أي إن الصفات موجودة حقيقة ،بخالف املعتزلة الذين قالوا :ال توجد هناك

صفات حقيقية.

ويف نفس الوقت هذه الصفات املوجودة هي ليست زائدة عىل الذات ،خال ًفا
((( احلرش.24-22 :
121

122

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

لألشاعرة.
وانام هي عني الذات ،فالذات االهلية املقدسة هي ذات واحدة بسيطة ،وهذه الذات

نفسها عاملة ،وهي نفسها قادرة ،حية ،مدركة ،سميعة ،بصرية واىل آخر هذه الصفات.

وهذا العلم املتصفة به هذه الذات ليس زائدً ا عليها ،أي ليس له وجود مستقل

عن الذات ،يعني عندما نقول :إن هذه الذات عاملة قادرة حية ،فليس معنى قولنا هذا:
أن الذات جزء منها عامل ،وجزء آخر غري اجلزء األول قادر ،وجزء ثالث غري اجلزئني

يفر منه األشاعرة واملعتزلة،
األولني حي ،كال ،ألن هذا يلزم منه الرتكيب الذي أراد أن ّ

بل هي ذات واحدة واحدة كلها عاملة ،وهي كلها قادرة ،مدركة ،سميعة ،بصرية ال جمال
للرتكيب فيها ،فالصفات هي عني الذات.
وهذا هو رأي االمامية.
فالصفات وإن كانت قديمة مثلام قال األشاعرة ،ولكن الفرق بيننا وبينهم هو:

أهنم قالوا :إن هذه الصفات زائدة عىل الذات ،أما نحن (االمامية) فنقول :هي صفات

قديمة ،ولكنها عني الذات غري زائدة عليها ،وبعبارة منطقية :إن املصداق واحد ،لكن
املفاهيم متعددة ،واملصداق هو الذات العاملة ،القادرة ،املدركة ،احلية ،السميعة ،البصرية
إىل آخره ،وهي ذات واحدة.

فمثلاً مفهوم العلم -الذي قلنا إنه يف الذات االهلية هو (العلم احلضوري) يعني

نفس األشياء حارضة عند اهلل كام تقدم -هذا املفهوم خيتلف عن مفهوم احلي (املدرك
بأقىص درجات اإلدراك) ،فمفهوم احلياة خيتلف عن مفهوم القدرة ،وعن مفهوم العلم

وعن مفهوم السمع ،ولكن هذه املفاهيم مصداقها يف اخلارج واحد وهو :الذات االهلية

املقدسة.
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مثال للتوضيح:
شخص مثلاً يف البيت له اسم معني ،ويف املدرسة له اسم آخر ،ويف هويته له اسم

ثالث ،وكل اسم له معنى ،فمث ً
ال يف البيت اسمه :حممد ،ويف املدرسة اسمه :عيل ،وحممد

معناه خيتلف عن عيل ،فمحمد معناه صاحب املقامات املحمودة ،وعيل معناه صاحب
املقام الرفيع ،وكل له معنى خيتلف عن اآلخر ،لكن املصداق يف اخلارج هو مصداق

لشخص واحد ،وهكذا لو أسميناه :ابن فالن ،أو الدكتور ،فكلها تشري إىل شخص
واحد رغم اختالف معانيها ،وهذا املثال للتوضيح ال أكثر.

الذات االهلية واحدة ،لكن هذه الذات اإلهلية عاملة ،قادرة ،حية ،مدركة ...ومفهوم

احلياة خيتلف عن مفهوم العلم وعن مفهوم القدرة ،لكن يف اخلارج لدينا مصداق واحد
وهي الذات اإلهلية املقدسة البسيطة.

وقد ورد عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه يف هنج البالغة إشارة هلذا
املعنى عندما قالَ :
ين َم ْع ِر َفتُه و َكماَ ُل َم ْع ِر َفتِه الت َّْص ِد ُيق بِه ،و َكماَ ُل الت َّْص ِد ِ
«أ َّو ُل الدِّ ِ
يق بِه

ص َله َن ْفي الص َف ِ
تَو ِحيدُ ه ،و َك ُل تَو ِح ِ
إل ْخلاَ ُص َله ،و َكماَ ُل ا ِ
يده ا ِ
إل ْخلاَ ِ
ات َعنْه ،لِ َش َها َد ِة
ُ ِّ
ماَ ْ
ْ
ٍ
وفِ َ ،
ك ُِّل ِص َف ٍة َأ ا َغ ا َملوص ِ
الص َف ِةَ ،ف َم ْن َو َص َ
ف اهلل
وش َها َدة ك ُِّل َم ْو ُصوف َأنَّه َغيرْ ُ ِّ
نهَّ َ يرْ ُ ْ ُ
ِ َ (((
وم ْن َجز ََّأه َف َقدْ َجهله»
وم ْن َثنَّاه َف َقدْ َجز ََّأهَ ،
وم ْن َق َرنَه َف َقدْ َثنَّاه َ
ُس ْب َحانَه َف َقدْ َق َرنَهَ ،
ومعنى احلديث:
نفي الصفات :أي نفي الصفات الزائدة.
فمن وصف اهلل :يعني بوصف زائد عىل الذات.
((( هنج البالغة ج 1ص .15
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فقد قرنه :يعني صار هناك تعدد ،األول وقرينه الثاين.
فقد ثناه :بأن جعل له ذاتًا وهلا علم زائد ،فصارا اثنني.
جزأه :فصار مرك ًبا من أجزاء.
فقد ّ
هذا كله يف النوع األول من الصفات ،وهي الصفات الثبوتية الكاملية احلقيقية.
النوع الثاين :ال�صفات الثبوتية الكمالية اال�ضافية (الفعلية).
الثبوتية والكاملية قد تقدم معناها ،أما االضافية فهي الصفات التي حتتاج لطرف

آخر لتحصل ولتتحقق.

مالحظة:
هذه الصفات اإلضافية -مثل اخلالقية والرازقية وصفة اجلود وغريها -هي صفات

حادثة؛ ألهنا حتتاج إىل طرف آخر ،وكل يشء غري اهلل جل وعال هو ممكن وحادث،
فصفة اخلالقية هي حادثة.

أما صفة اخلالق بمعنى القادر عىل اخللق فهي قديمة ،والرازق بمعنى القادر عىل

الرزق صفة قديمة ،أما تفعيل هذه الصفات ،أي اخلالقية (إجياد خلق) الرازقية (إعطاء
رزق) فهذه الصفات حادثة؛ ألهنا حتتاج إىل طرف آخر ،وهو حادث.

هذه الصفات الثبوتية الكاملية اإلضافية قال عنها الشيخ :إهنا ترجع إىل صفة

حقيقية واحدة هي صفة القيومية ملخلوقاته.
ما معنى القيومية؟
القيوم له معنيان:

الأول :القائم بذاته:
يعني عندما نصف اهلل بأنه قيوم ،فهذا يعني أن وجوده قائم بذاته غري حمتاج إىل

غريه (خملوقاته) ،فقيام اهلل معناه أنه ال يعتمد عىل غريه وال يتبع أحدً ا وال تأخذه سنة
ٍ
مستغن بذاته عن مجيع ما سواه.
وال نوم وال سهو ،قائم بذاته

الثاين :القائم ب�ش�ؤون غريه:
فقيام اهلل عىل هذا املعنى يعني أنه حافظ ملخلوقاته ،وموجد هلا ،ومدبر ألمورها،

وتلك املخلوقات قائمة به من مجيع اجلهات ،يعني حمتاجة لذلك القيوم يف مجيع جهاهتا،
وكام قالوا يف علم الفلسفة« :إن املمكن حمتاج إىل الواجب حدو ًثا وبقا ًء» ،يعني مجيع
املوجودات املمكنة حمتاجة يف مجيع شؤوهنا إىل الواجب حدو ًثا ،أي يف أصل وجودها،

وبقا ًء ،يعني يف استمرار وجودها.

وكمثال للتوضيح :املصباح الكهربائي حتى يعطي الضوء حيتاج إىل وصول التيار

واستمرارا.
الكهربائي إليه حدو ًثا
ً

وبعد أن تبني معنى القيومية ،فقول الشيخ :إن هذه الصفات اإلضافية (اخلالقية

والرازقية وغريها) ترجع إىل صفة واحدة وهي القيومية ،فإنه يقصد :املعنى الثاين ،وهو
أن اخلالق يفيض اخللق والوجود عىل خملوقاته ،وهذا يعني أنه هو تعاىل مدبر شؤون
خملوقاته ،وهي حمتاجة له يف مجيع شؤوهنا ،وأن الرازق يفيض الرزق عىل خملوقاته،
وهكذا بقية املعاين والصفات.

يف حديث لإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه يفسرّ القائم باملعنى الثاين،
اق يِف َكب ٍد(((َ ،كماَ َقام ِ
اب ِ
وق َيا ٍم َعلىَ َس ٍ
«وه َو َقائِ ٌم َل ْي َس َعلىَ َم ْعنَى انْتِ َص ٍ
ت
َ
قالُ :
َ
((( الكبد :الشدة والتعب.
125

126

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

ِ
ِ
اء ،و َلكِ ْن َقائِ ٌم خُ ْ
الر ُج ِل :ال َقائِ ُم بِ َأ ْم ِرنَا فُلاَ ٌن ،واهلل ُه َو ال َقائِ ُم
يبرِ ُ َأنَّه َحاف ٌظَ ،ك َق ْول َّ
األَ ْش َي ُ
(((
َعلىَ ك ُِّل َن ْف ٍ
ت.»..
س بِماَ ك ََس َب ْ
النوع الثالث :ال�صفات ال�سلبية:
وهي الصفات التي جيب تنزيه الباري جل وعال عنها ،فهناك صفات تليق بالباري

جل وعال وجيب أن نثبتها له؛ ألهنا كامل ،وكل كامل هو ثابت هلل ،وهناك صفات ال
تليق به جل وعال ،هي صفات إذا وصفنا هبا الواجب فإهنا ستشري إىل نقص وجودي،
وحيث إن واجب الوجود هو كامل مطلق ،فيجب نفي تلك الصفات عنه تعاىل ،وهذه

الصفات التي جيب أن ننزه الباري عنها تسمى :الصفات السلبية ،بمعنى أهنا تُسلب

عن الذات املقدسة ،و إذا أردنا ان نحملها عىل الذات املقدسة فيجب أن يوضع أمامها
حرف النفي ،فنقول :اهلل ليس بجسم ،اهلل ال يرى بالعني املجردة.
وهذه الصفات يمكن أن تنقسم إىل قسمني:

الأول :ال�صفات ال�سلبية الذاتية:
بغض النظر عن أي يشء
وهي الصفات التي جيب أن نسلبها عن الذات املقدسةّ ،

آخر وراء الذات ،أي إن النظر يكون فيها إىل نفس الذات بام هي هي ،وهذه الصفات
السلبية الذاتية هي التايل:

 /1إنه ليس مركب ًا (أي إن نفس الذات ليست مركبة).
/2ليس جس ًام.
ِ
وه َو ِم َن ال َب ِ
اب َ
وه َو ال َف ْر ُق َما َب َينْ
اب َاأل َّو ِل إِلاَّ َأ َّن فيه ِز َيا َد ًة ُ
آخ ُر ُ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 121ب ٌ
ا َملعانيِ ا َّلتِي تحَ ْ َت َأس ِء اهلل و َأس ِء ا َمل ْخ ُل ِ
ني ح.2
وق َ
َ
ْ ماَ
ْ ماَ
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/3ليس له رشيك.
/4ليس له مكان.
/5ال ُيرى بالعني.
/6ليس حمتاج ًا.
/7ليس حم ً
ال للحوادث (أي إن األمور احلادثة ال حتل به ،مثل احلركة) وقد تقدم

رشح معنى احلركة.

فهذه هي صفات احل��وادث ،وهو ليس حم ً
ال للحوادث (كالفرح واحلزن

والسكون واحلركة).

الثاين :ال�صفات ال�سلبية الفعلية:
وهي الصفات التي جيب تنزيه فعل اهلل عنها ،أي إهنا راجعة إىل الفعل ال الذات،

مثل الظلم واجلور والعبث والرش واللعب واخلطأ واالشتباه ،فكل هذه الصفات
وأمثاهلا منفية عن فعله جل وعال ،فليس يف فعله ظلم أو جور أو عبث أو لعب وهكذا.
وسيذكر املصنف الدليل عىل سلب تلك الصفات عن فعله يف العقيدة التالية

(العدل) بالتفصيل ،وسنبينه هنا بعجالة:

لو اتصف فعله جل وعال بإحدى هذه الصفات كالظلم -والعياذ باهلل -حينها

نتساءل :ملاذا يظلم اهلل؟
إن هذا ال خيلو:

إما أن يكون حمتاج ًا للظلم ،ولكن اهلل غني مطلق.
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وإما أن يفعل الظلم جهالً ،ولكن اهلل عامل باملطلق.
وإما أن يفعل الظلم عبث ًا ،ولكن اهلل حكيم باملطلق.
وإما أن يفعل الظلم اضطرار ًا إليه ،ولكن اهلل قوي قادر ال يوجد من هو أقوى

منه ليضطره إىل ٍ
فعل ما.

فهذه هي األسباب التي تدعو الظامل إىل الظلم ،وهذه كلها منفية عن اهلل ،فيمتنع

صدور الظلم منه ،وهكذا بقية الصفات السلبية الفعلية.

رجوع ال�صفات ال�سلبية �إىل �سلب الإمكان.

ٍ
سلب واحد،
إن هذه الصفات السلبية -سواء كانت ذاتية أو فعلية -كلها ترجع إىل

هو سلب اإلمكان عنه تعاىل.

بمعنى أنه :ملاذا جيب علينا أن نسلب هذه الصفات عنه تعاىل؟ وما هو منشأ تنزيه

الباري عن هذه الصفات السلبية؟
واجلواب:

أن اهلل واجب الوجود ،وليس ممكن الوجود ،فكل ما يتصف به ممكن الوجود

يكون منفي ًا عنه جل وعال ،وهذا تقدم يف صفات الواجب ،وهذا معنى قول الشيخ
املظفر :إن هذه الصفات السلبية ترجع إىل سلب واحد ،وهو سلب االمكان عنه،
ألن سلب االمكان يرجع إىل وجوب الوجود.

فحيث إن اهلل هو واجب الوجود ،فال تكون تلك الصفات السلبية ثابتة له ،بل

جيب أن تنفى عنه جل وعال.
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مبحث جانبي �أ�شار له ال�شيخ املظفر:

هل ال�صفات الثبوتية ترجع �إىل ال�سلبية �أو بالعك�س؟
رأيان:
الرأي األول :أن الثبوتية ترجع إىل السلبية ،ومعنى هذا :أن صفة (العامل) أصلها

(ليس بجاهل) ،و (قادر) يعني (ليس بعاجز) ،و (احلي) يعني (ليس بميت) ،و (مريد)

بمكره) ،وهكذا.
يعني (ليس
َ

وبرروا ذلك بأحد تربيرين:
التربير األول :عدم تع ّقل أن صفات اهلل الثبوتية هي عني ذاته ،وبالتايل فإن إثبات

الصفات حقيقة له تعاىل يؤدي إىل كوهنا زائدة عىل الذات ،وهذا يلزم منه تعدد القدماء،
وإذا قيل :إهنا غري حقيقية ،فهذا خالف ظاهر القرآن الكريم ،الذي أثبت الصفات

حقيقة ،وألجل احلفاظ عىل التوحيد ،وصلوا إىل هذا الرأي ،بأن معنى العامل أنه ليس

بجاهل ،ووصف (ليس بجاهل) يمكن أن يكون عني الذات.

نصه« :وال ينقيض العجب من
وهذا ما أشار له الشيخ يف عبارته ،حيث قال ما ُّ

عز عليه أن يفهم
قول من يذهب إىل رجوع الصفات الثبوتية إىل الصفات السلبيةّ ،ملا ّ
كيف أن صفاته عني ذاته فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إىل السلب ،ليطمئن إىل

القول بوحدة الذات وعدم تكثرها».

التربير الثاين :أن معرفة كنه وحقيقة الصفات الثبوتية حمجوب عنا ،فنحن ال

نستطيع أن نفهم املعنى احلقيقي لعلم اهلل ،أو املعنى الكامل لقدرة اهلل،وهكذا باقي
الصفات الثبوتية ،هذا األمر غري معقول لنا ،وكيف يعرف املحدود الالحمدود؟!
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فحيث إننا ال نتعقل معنى العامل ،وإنام يمكننا أن نتعقل أنه ليس بجاهل ،فننفي

اجلهل عن اهلل ،أما حقيقة علم اهلل فغري مفهومة لدينا ،فال يمكن إثباهتا له تعاىل،

باعتبار أننا ال يمكن أن نفهم الصفات الثبوتية ،وإنام نفهم السلوب ،أي سلب اجلهل
والعجز واملوت و ...فنحن نثبت ما نتعقله دون ما ال نتعقله.

الرأي الثاين :أن السلبية هي التي ترجع إىل الثبوتية ،يعني أن كل الصفات السلبية

ترجع إىل صفة واحدة وهي صفة سلب اإلمكان ،وسلب اإلمكان حقيقته راجعة إىل
وجوب الوجود ،وهي صفة ثبوتية.

وأما الرأي األول فغري صحيح ،ألنه يلزم منه التايل:
أوالً :أن إرجاع الصفات الثبوتية إىل السلبية معناه التعطيل ،يعني تعطيل الذات

املقدسة عن الصفات الثبوتية ،يعني عدم إثبات أي صفة ثبوتية هلل ،فال نقول :اهلل
عامل ،وإنام نقول :اهلل ليس بجاهل ،فال تثبت أي صفة ثبوتية هلل ،وحتى إذا قلت
بلسانك :اهلل عامل ،فهذا جمرد لقلة لسان ،وال تستطيع أن تثبت هذه احلقيقة.

ثاني ًا :أن نفي الصفات الثبوتية عنه جل وعال هو عىل خالف ظاهر القرآن الكريم،
﴿ه َو اهلل ا َّل ِذي
الذي أثبت وبرصاحة تامة الصفات الثبوتية له جل وعال ،قال تعاىلُ :
السلاَ ُم ا ُمل ْؤ ِم ُن ا ُمل َه ْي ِم ُن ال َع ِزي ُز َ
لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو ا َمللِ ُ
اجل َّب ُار ا ُمل َت َكبرِّ ُ ُس ْب َح َ
ك ال ُقدُّ ُ
وس َّ
ان اهللِ َعماَّ
احلسنَى يسبح َله ما يِف الس و ِ
اخلالِ ُق ال َب ِ
ُونُ .ه َو اهللُ َ
ات
ُيشرْ ِ ك َ
َّ ماَ َ
ارئُ ا ُمل َص ِّو ُر َل ُه األَ ْسماَ ُء ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ َ
ض وهو الع ِزي ُز َ ِ
(((
يم﴾
َواألَ ْر ِ َ ُ َ َ
احلك ُ
ثالث ًاّ :
أن ما قالوه يف التربير الثاين من عدم فهم حقيقة الصفات الثبوتية بلحاظ

عجز اإلنسان عن معرفة حقيقة الصفات الثبوتية ،أمر صحيح ،فإنه ال يمكننا أن ندرك
((( احلرش آية .24-23
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حقيقة الصفات الثبوتية ،باعتبار:
أوالً :أن صفات الثبوت هي عني الذات.
ثاني ًا :والذات اإلهلية غري حمدودة.
فينتج :أن ما هو عني الذات أيض ًا غري حمدود.
فال يمكننا -نحن بني اإلمكان -أن ندرك حقيقة الال حمدود.
إن هذا كله صحيح ،ولكن عدم معرفتنا بحقيقة وكنه الصفات الثبوتية ال يمنع من

إثباهتا له ،فنحن ال نفهم حقيقة العلم ،ولكن هذا ال يمنع من أن نقول :إن اهلل عامل،
َأال نقول :إن اهلل موجود! مع عدم إمكاننا أن نعرف حقيقة وجوده تعاىل ،ولكننا نثبت
هذه احلقيقة ،وكذا صفة واجب الوجود ،فام فرقها عن باقي الصفات؟

والنتيجة :نحن نصف اهلل بام وصف به نفسه ،كام تقدم يف اآليتني الكريمتني

اللتني أثبتتا العديد من الصفات الثبوتية له تعاىل.

باإلضافة إىل أن هناك روايات تقول :بأن هلل تسعة وتسعني اس ًام .وأدعية أخرى

ذكرت الكثري من األسامء له جل وعال.

بيان معنى ال�صمد:
الصمد هو :إما البسيط غري املركب ،أو املصمود له ،أي املقصود إليه ،واملوىل

املطاع.

عقيدتنا يف العدل
قال الشيخ املظفر:
«عقيدتنا بالعدل ونعتقد أن من صفاته تعاىل الثبوتية الكاملية أنه ٌ
عادل غري ظامل ،فال

جيور يف قضائه وال حييف يف حكمه ،يثيب املطيعني ،وله أن جيازي العاصني ،وال يكلف

عباده ما ال يطيقون وال يعاقبهم زيادة عىل ما يستحقون .ونعتقد أنه (سبحانه) ال يرتك
احلسن عند عدم املزامحة وال يفعل القبيح ،ألنه قادر عىل فعل احلسن وترك القبيح مع

فرض علمه بحسن احلسن وقبح القبيح وغناه عن ترك احلسن وعن فعل القبيح ،فال
احلسن يترضر بفعله حتى حيتاج إىل تركه ،وال القبيح يفتقر إليه حتى يفعله .وهو مع كل

ذلك حكيم ال بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعىل حسب النظام األكمل.

فلو كان يفعل الظلم والقبح  -تعاىل عن ذلك  -فإن األمر يف ذلك ال خيلو عن أربع

صور:

 - 1أن يكون جاه ً
ال باألمر فال يدري أنه قبيح.
 - 2أن يكون عامل ًا به ولكنه جمبور عىل فعله وعاجز عن تركه.
 - 3أن يكون عامل ًا به وغري جمبور عليه ولكنه حمتاج إىل فعله.
 - 4أن يكون عامل ًا به وغري جمبور عليه وال حيتاج إليه فينحرص يف أن يكون فعله له

تشهي ًا وعبث ًا وهلو ًا.
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وكل هذه الصور حمال عىل اهلل تعاىل وتستلزم النقص فيه وهو حمض الكامل ،فيجب

أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.

غري أن بعض املسلمني جوز عليه فعل القبيح تقدست أسامؤه ،فجوز أن يعاقب

املطيعني ويدخل اجلنة العاصني بل الكافرين ،وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم

وما ال يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم عىل تركه ،وجوز أن يصدر منه الظلم وجور
والكذب واخلداع وأن يفعل الفعل بال حكمة وغرض وال مصلحة وفائدة وبحجة أنه

ال يسأل عام يفعل وهو يسألون.

فرب أمثال هؤالء الذين صوروه عىل عقيدهتم الفاسدة ،ظامل جائر سفيه العب

كاذب خمادع يفعل القبيح ويرتك احلسن اجلميل ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا .وهذا
هو الكفر بعينه .وقد قال اهلل يف حمكم كتابه﴿ :وما اهللُ ي ِريدُ ُظ ْل لِ ْل ِعب ِ
اد﴾ وقال﴿ :
َ
ُ
ََ
ماً
ِ
ِ
ِ
ني﴾ وقال:
السماَ َوات َواألَ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ لاَ عبِ َ
ب ال َف َسا َد﴾ وقالَ :
َواهللُ لاَ يحُ ُّ
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ
إلن َْس إِلاَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت ِ
اجل َّن َوا ِ
ون﴾ إىل غري ذلك من اآليات الكريمة ،سبحانك
﴿و َما َخ َل ْق ُ
َ
ما خلقت هذا باطالً» انتهى.

هذه العقيدة من العقائد املهمة جد ًا.
وهنا نذكر عدة نقاط:
النقطة الأوىل� :سبب ت�أ�صيل �صفة العدل.
إن العدل يف احلقيقة من الصفات الثبوتية هلل جل وعال ،ومادام العدل من الصفات،

قد ُيتساءل :ما هو السبب الذي ألجله جعلتم هذه الصفة أص ً
ال من أصول الدين؟ ومل َ مل ْ
تبق مع بقية الصفات؟
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واجلواب:
أن السبب يف ذلك يعود إىل:
أوالً :خطورة نفي هذه الصفة ،بمعنى أنه سينتج من عدم إثباهتا الكثري من األمور

اخلطرة جد ًا عىل مجيع املستويات ،أي ليس فقط عىل املستوى العقائدي ،بل حتى عىل

املستوى العميل والسيايس.

ثاني ًا :االختالف الكبري الذي وقع يف هذه الصفة ،من حيث بعض الثمرات والنتائج

املرتتبة عليها ،األمر الذي أ ّدى إىل أن ينقسم مدعو اإلسالم إىل مدرستني رئيسيتني ،مها:

العدلية( ،وهم اإلمامية أتباع أهل البيت واملعتزلة) ،ويف قباهلم مدرسة األشاعرة.

بل انقسم املسلمون يف بعض ما يرتتب عىل هذه الصفة إىل ثالث فرق وهم:

واملفوضة وهم املعتزلة ،والقائلون باألمر بني األمرين ،وهم
املجبرّ ة وهم األشاعرة،
ّ
أتباع مذهب أهل البيت سالم اهلل عليهم ،وستتضح هذه املعاين الحق ًا إن شاء اهلل تعاىل.
ثالث ًا :أن أمهية هذه الصفة تتبني إذا ما عرفنا أنه يمكن اختزال األصول اخلمسة

يف التوحيد والعدل فقط ،باعتبار أن النبوة ثمرة من ثمرات العدل اإلهلي ،يعني لو مل
يكن اهلل عادالً -والعياذ باهلل -ألمكن أن يرتك الناس من دون أن يرسل إليهم رسوالً،

حيب وما يبغض ،ومع ذلك يعذبنا ،وإذا جاء إنسان وأراد أن
ومن دون أن يبني لنا ما ّ
ون﴾((( ،وهذا ما يؤول
يعرتض عىل اهلل ،فإنه سيقال له ﴿لاَ ُي ْس َأ ُل َعماَّ َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
إليه قول األشاعرة ،بحيث لو أن اهلل تعاىل أدخل الناس كلهم يف جهنم حتى املحسنني
فهذا عدل ،ألنه تعاىل فعله.

وكذلك اإلمامة يمكن أن نرجعها إىل العدل كام سيتضح إن شاء اهلل تعاىل ،وهكذا
((( األنبياء .23
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املعاد ،فإن واحدة من جتليات صفة العدل هي صفة اجلزاء والثواب والعقاب.
فأمهية هذه الصفة أهنا ختتزل بقية األصول ،فيمكنك أن تقول :إن أصول الدين

هي التوحيد والعدل ،والعدل ينتج رضورة النبوة واإلمامة واملعاد ،فهو أصل مهم،

لذلك ورد يف بعض األحاديث الرشيفة «إن أساس الدين التوحيد والعدل».

(((

فض ً
ال عن أن أمهية هذه الصفة وهذا األصل تربز حتى عىل املستوى االجتامعي

والسيايس حلياة البرش ،إذ إن من أهم مباحث العدل اإلهلي هو أن فعل اإلنسان ممن
يصدر؟ ومن املسؤول عن أفعال اإلنسان؟

فإذا كان املسؤول هو اإلنسان نفسه فيحق لنا أن نعرتض عىل ظلم ظامل وجور

جائر ،أما إذا كانت األفعال صادرة حقيقة من اهلل تعاىل واإلنسان جمبور عليها ،وليس
بيده أن يفعل أو أن ال يفعل -وهذا مذهب اجلرب -فهذا معناه :أنه إذا جاءنا ظامل وظلمنا،

فال حيق لنا أن نعرتض عليه ،ألن هذا الظامل سيقول :أنا ما ظلمتكم! ألن الفعل الصادر

مني أنا جمبور عليه ،والفاعل احلقيقي هو اهلل جل وعال! وال حيق لكم أن تعرتضوا عىل
اهلل جل وعال!

يزرقه بنو أمية يف أذهان الناس حتى ال يعرتضوا عليهم ،لذلك
وهذا الذي أراد أن ّ

فمعاوية ملا صعد املنرب بعد صلحه مع اإلمام احلسن قال :إين واهلل ما أقاتلكم لتصلوا
وال تصوموا وال حتجوا وال تزكوا ،إنكم لتفعلون ذلك ،ولكني قاتلتكم ألتأمر عليكم،

((( يف كتاب التوحيد  -الشيخ الصدوق  -ص  96باب  - 5باب معنى التوحيد والعدل ح 1عن
اإلمام الصادق أنه سأله رجل ،فقال له :إن أساس الدين التوحيد والعدل ،وعلمه كثري ،وال بد
لعاقل منه ،فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه ،فقال« :أما التوحيد فأن ال جتوز عىل ربك
ما جاز عليك ،وأما العدل فأن ال تنسب إىل خالقك ما ال ملك عليه».
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(((

إي إن اهلل هو الذي سلطني عليكم!
ونفس الكلمة قاهلا عبيد اهلل بن زياد يوم دخل عليه اإلمام زين العابدين قال

من هذا؟ فقيل له عيل بن احلسني ،فقال :أوليس اهلل قتل علي ًا (يقصد عيل بن احلسني عيل
األكرب سالم اهلل عليهام) ،و اإلمام زين العابدين كان ملتفت ًا إىل هذه القضية ،وأراد

أن يبني للناس أن املسالة هي ليست مسالة جرب ،فأجابه وقال له« :كان يل أخ اسمه عيل

قتلتموه أو قتله الناس» ،يعني :أنتم املسؤولون عن هذا الفعل.

(((

فإثبات هذه الصفة أو نفيها له أثر مبارش يف هذه القضايا االجتامعية والسياسية،

وكذا يف مسألة احلسن والقبح العقليني.

فلذلك كله اعترب اإلمامية بل العدلية العدل أص ً
ال من أصول الدين.
النقطة الثانية :العدل �صفة فعلية.
إن العدل هو من الصفات الثبوتية الكاملية اإلضافية.
والشيخ املظفر ذكر يف عقيدتنا يف اهلل تعاىل «نعتقد أن اهلل واحد أحد ليس كثله

يشء قديم مل يزل وال يزال ،هو األول واآلخر عليم حكيم عادل حي ق��ادر ....إىل
آخره».

((( مناقب آل أيب طالب  -ابن شهر آشوب  -ج  - 3ص .196
((( يف كتاب اإلرشاد  -الشيخ املفيد  -ج  - 2ص ..:116وعرض عليه عيل بن احلسني فقال
له :من أنت؟ فقال« :أنا عيل بن احلسني» .فقال :أليس قد قتل اهلل عيل بن احلسني؟ فقال له عيل:
«قد كان يل أخ يسمى عليا قتله الناس» .فقال له ابن زياد :بل اهلل قتله .فقال عيل بن احلسني:
ِ
ني َم ْوتهِ َ ا﴾ [الزمر  ]42فغضب ابن زياد وقال :وبك جرأة جلوايب وفيك بقية
﴿اهللُ َيت ََو ىَّف األَ ْن ُف َس ح َ
للرد عيل؟! اذهبوا به فارضبوا عنقه.
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فقد يتصور البعض :أن عدّ صفة العدل ضمن هذه الصفات الذاتية وليس

االضافية يعني أن الشيخ املظفر يقول بأن العدل من الصفات الذاتية ال اإلضافية.

ولكن احلقيقة هي :أن الشيخ هنا ليس يف مقام فرز الصفات الذاتية عن

اإلضافية ،بل يف مقام تعداد الصفات الكاملية ،وصفة العدل كاملية ،والشاهد عىل ذلك

هو ذكره صفة (احلكيم) هنا ،وإحدى تفسريات هذه الصفة هو ما يكون فعله متقن ًا،
فاحلكمة صفة للفعل ،وأيض ًا ذكرها من ضمن الصفات الذاتية ،فيتبني من هذا أن

مقصود الشيخ هو تعداد الصفات الثبوتية الكاملية ،باإلضافة إىل الصفات السلبية،
حيث ذكر بعض ًا من الصفات السلبية.

تنبيه :رجوع ال�صفات الفعلية �إىل الذاتية.
إن الصفات الفعلية وإن كانت إضافية ،لكنها ناشئة يف احلقيقة من صفة ثبوتية

كاملية ذاتية ،وهي أن ذات الواجب جل وعال تتصف بكل كامل وجودي ،سواء كان
هذا االتصاف الكاميل عىل مستوى الذات أو الفعل ،ال يوجد كامل متصور إال وذات

الواجب متصفة به ،سواء كان هذا الكامل ذاتي ًا كالعلم والقدرة واحلياة ،أو كان عىل

مستوى الفعل ،كالعدل واحلكمة والع ّلية وما شابه ،فهذه الصفات الفعلية اإلضافية

ترجع اىل هذه الصفة (وهي االتصاف بكل كامل وجودي) وهي صفة ذاتية.
النقطة الثالثة :ما هو معنى العدل االلهي؟
للعدل عدة تعريفات متصورة ،نذكر منها ثالثة:

التعريف الأول� :أن العدل هو الإعطاء بال�سوية (بالت�ساوي).
وهذا املعنى هو ما قد يتبادر إىل الذهن ،أي أن يعطي اهلل تعاىل اجلميع بالتساوي،
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وهذا املعنى الذي تنادي به بعض املنظامت واملؤسسات احلقوقية والفلسفات الغربية،

وعىل رأسها االشرتاكية ،الذين نادوا ورفعوا شعار اإلعطاء بالتساوي ،وطالبوا باملساواة
بني الرجل واملرأة ،وتوزيع األموال العامة بالتساوي ،ال عىل أساس اجلهد املبذول.

وهذا املعنى يف احلقيقة هو للظلم أقرب منه إىل العدل ،ألن العقل يقيض بأن

احلكمة تكون يف توزيع الثروات بحسب اجلهد املبذول ،وبحسب األدوار امللقاة عىل
عاتق األشخاص ،نظري ما إذا كان لديك ثالثة أوالد وعندك ست تفاحات وتعطي كل
واحد منهم تفاحتني ،فهل من العدل أن أبناءك الثالثة أحدهم طفل رضيع ،واآلخر

مخسا ،والثالث عمره مخس عرشة سنة وتعطي ك ً
ال منهم تفاحتني؟!
يبلغ من السنوات ً
إن العقالء يقولون لك :هذا الفعل غري صحيح ،واملفروض أن تعطي الكبري حصة
زائدة ،ألن جسمه حيتاج إىل غذاء زائد ،أما الرضيع فحتى إذا مل تعطه شيئ ًا فال تكون

ظامل ًا له ،ألنه ال يستطيع أن يستفيد من هذه التفاحة ،وهذا املثال للتقريب.

وهذا يعني :أنه ليس من العدل أن تعطي بالتساوي دائ ًام ،فلو تصورنا أن اهلل يف

يوم القيامة عندما يأيت املؤمنون -من كان منهم يصيل الواجب فقط ،ومن كان منهم

يصيل الفريضة والنوافل واملستحبات ،ودائ ًام جتده قائ ًام راكع ًا ويصيل يف اليوم والليلة

ألف ركعة ،ويؤتى بالرجل الذي مات عىل فراشه من دون أن يقدم للمجتمع شيئ ًا،

ال كتاب ًا علمي ًا وال جاهدَ وال بذل دمه ،ومل يرتك مرشوع ًا خريي ًا ،جاء إىل الدنيا صىل
وصام ومات ،ويأيت بالرجل الذي مأل املكتبة اإلسالمية بأنواع من العلوم ،أو جاهد إىل

أن استُشهد و ُقتل يف سبيل اهلل ،وهو يف عمله خملص -كل هؤالء يؤتون ويوضعون يف

درجة واحدة ويف منزلة واحدة من اجلنة ،ويكون هلم نفس اجلزاء ونفس الثواب! هناك
أال حيس املجاهد بالغبن؟! يقول :تساويني مع ذلك الذي مل يقدم شيئ ًا؟!
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إن الفطرة حتكم يف داخل اإلنسان بأن هذا اليشء خمالف للحكمة ،وهذا ما

أشارت له بعض النصوص الدينية ،مث ً
ال يقول اهلل يف سورة النساء(((﴿ :لاَ َي ْست َِوي
يل اهللِ بِ َأمو هِِ
ول الضرَّ ِر وا ُملج ِ
ِِ
اعدُ َ ِ
ال َق ِ
ون يِف َسبِ ِ
ني َغيرْ ُ ُأ يِ
ال ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َف َّض َل
اهدُ َ
ون م َن ا ُمل ْؤمن َ
َْ
َ َ َ
ِِ
ِ
هِِ
ِ ِ
ين َد َر َج ًة َو ُكلاًّ َو َعدَ اهللُ ُ
احل ْسنَى َو َف َّض َل
ين بِ َأ ْم َوال ْم َو َأ ْن ُفس ِه ْم َعلىَ ال َقاعد َ
اهللُ ا ُمل َجاهد َ
اع ِدين َأجرا عظِي  .درج ٍ
اه ِدين علىَ ال َق ِ
اهللُ ا ُملج ِ
ورا
ات ِمنْ ُه َو َمغ ِْف َر ًة َو َرحمْ َ ًة َوك َ
َ ْ ً َ ماً َ َ َ
َ َ
َ
َان اهللُ َغ ُف ً
َر ِحيم﴾

﴿و َما َلك ُْم َألاَّ ُتن ِْف ُقوا يِف َسبِ ِ
يل اهللِ َولهلِِ
ويف سورة احلديد((( ،يقول عز من قائلَ :
اث الس و ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض لاَ َي ْست َِوي ِم ْنك ُْم َم ْن َأ ْن َف َق ِم ْن َق ْب ِل ال َفتْحِ َو َقات ََل ُأو َلئِ َ
ك َأ ْع َظ ُم
م َري ُ َّ ماَ َ
ِ ِ
ين َأ ْن َف ُقوا ِم ْن َب ْعدُ َو َقا َت ُلوا َو ُكلاًّ َو َعدَ اهللُ ُ
ون َخبِ ٌري﴾
احل ْسنَى َواهللُ بِماَ َت ْع َم ُل َ
َد َر َج ًة م َن ا َّلذ َ

التعريف الثاين� :أن العدل هو �إعطاء كل ذي حق حقه.

فإذا أردنا أن نصف أحد ًا بالعدل ،فاملفروض أن يعطي كل إنسان حقه ،وال يأخذ

حق أي أحد.

وهذا املعنى يصح بني املخلوقات املمكنات ،حيث يمكن أن نتصور احلقوق

عيل ،ومن العدل أن أعطيك حقك ،وأنا يل حق عليك ،ومن
املتبادلة ،فأنت لك حق ّ

ٍ
لقاض برشي فنقول :لكي يكون عادالً فعليه أن
العدل أن تعطيني حقي ،فإذا جئنا

يعطي كل ذي حق حقه.

لكن عندما ننتقل إىل العالقة بني املخلوق واخلالق ،بني املرزوق والرازق ،بني

املد َّبر واملد ِّبر ،بني املربوب والرب ،بني املعلول والعلة التامة املستقلة ،فأي حق لنا عىل
((( اآليات .95- 96
((( اآلية .10
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اهلل حتى نقول :إن عدله يقتيض أن يعطي كل إنسان حقه؟! يف حني أن كل وجود
اإلنسان فض ً
ال عام يملكه هو ملك له ،فنحن ال نستحق أي يشء أمامه جل وعال،
فال يصح أن نقول :إن عدل اهلل تعاىل هو بمعنى أن يعطي لكل إنسان حقه عليه ،ألنه ال

يوجد هنالك أي حق لإلنسان عىل اهلل.
وقد يتبادر التساؤل التايل:

أو ليس اإلنسان إذا صىل فيجب عىل اهلل تعاىل أن يدخله اجلنة؟

واجلواب:
أن العقل حيكم بذلك ألن اهلل هو و َعدنا بدخول اجلنة إذا أقمنا الصالة ،وهذا

يف احلقيقة إعطاء من اهلل تعاىل لنا من باب املنّة ال االستحقاق ،فهو تعاىل عندما و َعدنا

باجلنة من باب االمتنان ،وليس من باب احلق واملطالبة باحلقوق ،وهذا سيايت تفصيله يف

نقطة مستقلة إن شاء اهلل تعاىل.

التعريف الثالث� :أن عدل اهلل تعاىل يعني و�ضع ال�شيء يف مو�ضعه.
وبعبارة أخرى :إعطاء كل ذي قابلية ما هو مستعد له ،أو وضع اليشء يف موضعه

املناسب يف وقته املناسب يف مكانه املناسب ،وهذا هو املعنى الصحيح.

بيانه:
من الواضح أن لكل واحد من البرش قابلية معينة ،والعدل اإلهلي يتحقق بأن يعطي

اهلل لكل واحد حسب قابليته واستعداده ،بدون نقصان وال حرمان ،ألنه ظلم ،وال
أكثر من االستعداد ألنه جزاف وعبث ،وكالمها (الظلم واجلزاف) حمال يف فعل اهلل.
إن العدل يتحقق بأن يفيض اهلل تعاىل عىل إنسان معني بحسب كفاءته وقابليته ،ال
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أقل -حتى ال يكون ظل ًام -وال أكثر -فيكون عبث ًا وجزاف ًا -وكالمها حمال عىل اهلل،
وهذا ما تشري له بعض اآليات والروايات الرشيفة ،مثل قوله عز من قائل َ
﴿أ ْنز ََل ِم َن
ِ
(((
ت َأ ْو ِد َي ٌة بِ َقدَ ِر َها.﴾..
اء َف َسا َل ْ
َّ
السماَ ء َم ً
وهذا يمكن عكسه عىل اإلنسان ،فإن اهلل تعاىل له إفاضات عىل كل البرشية ،لكن

كل واحد يأخذ منها بحسب قدره وكفاءته واستعداده ،وقد ورد يف بعض األحاديث

القدسية ما ُيشري إىل هذا املعنى ،حيث ورد أن اهلل يقول:

...وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إيامنه إال بالفقر ،ولو أغنيته ألفسده ذلك،

وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إيامنه إال بالغناء ،ولو أفقرته ألفسده ذلك ،وإن

من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إيامنه إال بالسقم ،ولو صححت جسمه ألفسده ذلك،
وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إيامنه إال بالصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك ،إين
أدبر عبادي لعلمي بقلوهبم ،فإين عليم خبري.

(((

وهذا املعنى سيغطي لنا بعدين مهمني:

الأول :بعد الإمكانات واال�ستعدادات.

فالعدل يعني إعطاء ٍ
كل حسب استعداده وامكاناته ،وهذا ما تشري له اآلية الكريمة
من سورة اإلرساء(((ُ ﴿ :كلاًّ ن ُِمدُّ ه ُؤلاَ ِء وه ُؤلاَ ِء ِمن ع َط ِ
اء َر ِّب َ
اء َر ِّب َ
ك
ك َو َما ك َ
ْ َ
َ َ
َ
َان َع َط ُ
ورا﴾
محَ ْ ُظ ً
((( الرعد .17
((( التوحيد  -الشيخ الصدوق  -ص  400 – 398باب  62إن اهلل تعاىل ال يفعل بعباده إال األصلح
هلم ح .1
((( اآلية .20
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الثاين :بعد اجلزاء ونتائج الأفعال.
فالعدل يقتيض إعطاء كل واحد جزاءه حسب عمله ،وليس بالسوية ،وهذا ما تشري
(((
له اآلية الكريمة ﴿ َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخيرْ ً ا َي َر ُهَ .و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة شرَ ًّ ا َي َر ُه﴾
النقطة الرابعة :امتدادات العدل الإلهي يف الأفعال.
أن كون فعل اهلل متصف ًا بالعدل ،له امتدادات من عدة جهات ،نذكر منها التايل:
أوالً :مادام اهلل عادالً يف فعله ،إذن فاإلنسان هو املسؤول عام يصدر عنه من

أفعال ،واهلل ال جيربه وال يضطره إىل الذنوب واملعايص ،وهذا ما أشار له رسول

اهلل يف حديث ينسب له يقول فيه :ما عرف اهلل من شبهه بخلقه ،وال وصفه بالعدل
من نسب إليه ذنوب عباده.

(((

وتفصيل هذا األمر سيأيت إن شاء اهلل تعاىل من املصنف ،يف قوله (عقيدتنا يف

القضاء والقدر).

ثاني ًا :مادام اهلل عادالً ،إذن هو مل يكلف العباد فوق طاقتهم وأكثر مما يتحملون،

وهذا ما أشار له اإلمام الصادق يف ما روي عنه من قوله« :اهلل أكرم من أن يكلف

عباده ما ال يطيقون»((( ،وهذا األمر تعرض له املصنف يف (عقيدتنا يف التكليف)

وسيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.

ثالث ًا :ما دام اهلل عادالً ،إذن فهو أعطى لكل خملوق َخ َل َقه ما هو الئق به حسب
((( الزلزلة .8 – 7
((( التوحيد  -الشيخ الصدوق  -ص  47باب  2باب التوحيد ونفي التشبيه ح.10
((( املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي  -ج  - 1ص  464 /296وتكملة احلديث :واهلل أعز
من أن يكون يف سلطانه ما ال يريد.
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قابلياته ،وحسب ما يساعده يف التدرج بمدارج الكامل الوجودي ،وهذا املعنى إذا آمنّا
به فسنجيب عن أنه :ملاذا جعل اهلل سبحانه وتعاىل األفعى والعقرب سامة أو املاء يغرق؟
وأمثال هذا الكالم الذي يثريه املشككون يف عدل اهلل تعاىل.

وباختصار :أن كل موجود جعله اهلل تعاىل وفق نظام خاص ،له قابليات خاصة،

فاذا سلب منه هذه القابلية أو هذا اليشء منه يكون نقص ًا يف ذلك املوجود ،وإن صادف

أن هذه القابلية عند هذا املوجود ترض موجود ًا آخر ،فاإلنسان مث ً
ال كان من كامله أن

يكون مفكر ًا ،ولكنه إذا استغل هذا الكامل ليصنع املتفجرات والقنابل النووية والسموم
التي تفتك بالناس! فهذا اخلطأ ال ُينسب إىل اهلل تعاىل ،بل إىل اختيار اإلنسان.

رابع ًا :مادام اهلل عادالً ،إذن فترشيعاته كلها متالئمة مع السري الكاميل الوجودي

لإلنسان ،وهذا األمر سيتعمق أكثر يف عقيدتنا بالتكليف إن شاء اهلل تعاىل.

خامس ًا :مادام اهلل عادالً ،إذن هو ال ينظر إىل املحسن وامليسء بنظرة واحدة،

ال واحد ًا ،بل هو جيازي ك ً
وال يتعامل مع املؤمن والكافر تعام ً
ال طبق ًا الستحقاقه ووفق ًا

لعمله ،وهذا ما يعرب عنه بالعدل يف اجلزاء.

النقطة اخلام�سة :ما هو الدليل على ات�صاف اهلل بالعدل؟
نذكر دليلني:
الدليل األول :حيث إن اهلل واج��ب الوجود ،إذن هو متصف بكل أنواع

الكامالت الوجودية ،وأي كامل ال يتصف به واجب الوجود يصري ناقص ًا ،وهذا خلف

كونه واجب الوجود ،وربام أشار إليه الشيخ حيث قال« :نعتقد أنه سبحانه ال يرتك
احلسن عند عدم املزامحة ،وال يفعل القبيح ،ألنه تعاىل قادر عىل فعل احلسن وترك

القبيح ،.»..إذن العدل كامل ،وجيب أن يتصف به واجب الوجود.
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الدليل الثاين :وقد أشار له الشيخ وحاصله :أن فعل الظلم والقبيح البد له من

سبب ،وال خيلو األمر من أربع صور:

األوىل :أن يكون الفاعل للظلم ال يعلم أن هذا الفعل ظلم وأنه قبيح.
واهلل تعاىل علم كله ،عامل ال خيفى عليه يشء ،فتنتفي هذه الصورة.
الثانية :أن يكون عامل ًا ولكنه مضطر وجمرب عىل فعله وعاجز عن تركه.
ومن الواضح أن اتصاف اهلل بالقدرة املطلقة ينفي هذه الصورة.
الثالثة :أن يكون عامل ًا وقادر ًا غري عاجز ،ولكنه حمتاج إىل أن يظلم.
ومن الواضح أن من خصائص واجب الوجود هو الغنى املطلق ،فهو ال حيتاج إىل

أي يشء خارج ذاته.

الرابعة :أن يكون عامل ًا وقادر ًا وغني ًا غري حمتاج ،ولكنه يظلم عبث ًا ولعب ًا.
ومن الواضح جد ًا أن العبث منفي عنه تعاىل؛ ألنه حكيم ،ويتصف كل فعله

باحلكمة ،ال بالعبث وال الظلم وال اجلور.

النقطة ال�ساد�سة :التعوي�ض الإلهي ا�ستحقاق �أم ِمنّة؟
أشار الشيخ إىل أن من عدل اهلل هو أنه يثيب املطيعني ،وهنا سؤال:
عندما يأمرنا اهلل بالصالة وصلينا ،وامتثلنا هلذا األمر اإلهلي ،فهل جيب عىل اهلل

تعاىل أن يثيبنا ويعوضنا عن هذه الصالة؟

حتمل اجلوع واحلر،
عندما يأمرنا اهلل تعاىل بالصوم واجلهاد ونتحمل كل املشاق من ّ

وترك األهل واألح ّبة واملال ونقتل يف سبيل اجلهاد ،هل جيب عىل اهلل أن يعوضنا
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ويعطينا ثواب ًا عىل هذا؟
اجلواب:

مرة نتكلم بلغة االستحقاق ،ومرة بلغة املِنّة.

فإذا تكلمنا بلغة االستحقاق (يعني لو مل يفعله اهلل يكون خمالف ًا للعدل وقبيح ًا)

فنحن ال نستحق عىل اهلل ،فليس لنا أي حق عىل اهلل تعاىل.
ملاذا مل يكن للمخلوق عىل اخلالق أي حق؟
اجلواب:

أوالً :ألن اإلنسان هو عبد ق ٌّن هلل ،يعني أنه عبد مطلق من مجيع جهاته ،هو ملك

رصف هلل تعاىل بكل وجوده وكل ما يملك ،فأي استحقاق للعبد عىل مواله؟!

ثاني ًا :أن األعامل التي يقوم هبا اإلنسان (األعامل احلسنة من عبادات وغريها) إنام

يقوم اإلنسان هبا بام أعطاه اهلل تعاىل من القوة والقدرة عىل فعلها ،ولوال الفيض اإلهلي
عىل اإلنسان ملا استطاع أن يقوم بأي عبادة من العبادات ،وهذا املعنى ما تشري اليه حقيقة
املمكن من أنه حمتاج للواجب جل وعال حدوث ًا واستمرار ًا.

ثالث ًا :أن اإلنسان إنام يعبد اهلل تعاىل بواسطة آالت هي هبات جمانية من اهلل ،فال

يستحق عىل تفعيلها أي يشء عىل اهلل تعاىل ،نظري شخص تغنيه باألموال ويرصف منها

عىل فقري ،ثم يأيت اليك يطالبك بأن ترد إليه ما قد رصفه عىل الفقري ،فأي جزاء وأي

استحقاق له يف ذلك؟!

نحن نعبد اهلل عندما نغض النظر ،أي بواسطة العني ،أو باحلمد والشكر باللسان،

أو غريها ،وكل هذه اآلالت من اهلل ،فنحن ال نستحق عىل اهلل شيئ ًا.
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رابع ًا :أن أي عمل يقوم به اإلنسان اجتاه اهلل ،هو ال يعادل ما أنعمه اهلل عىل

اإلنسان من نعم ال تعد وال حتىص ،يف دعاء لإلمام زين العابدين يقولُ ...« :ث َّم لمَ ْ
ك ،ولمَ تحَ ْ ِم ْله علىَ ا ُملنَا َق َش ِ
ِ
القصاص فِي َأك ََل ِمن ِرز ِْق َ ِ
ِ
ات
ك ا َّلذي َي ْق َو ٰ
ْ
َ ٰ
ت َُس ْمه َ َ ماَ
ى بِه َعلىَ ٰ َطا َعت َ َ ْ
ِ ِ
ت َذلِ َ
استِ ْعماَ َ هِلا إِلىَ ٰ َمغ ِْف َرتِ َ
ب بِ َج ِمي ِع َما كَدَ َح
كَ ،و َل ْو َف َع ْل َ
يِف اآللاَ ت ا َّلتي ت ََس َّب َ
ك بِه َل َذ َه َ
ب بِ ْ
َله و َل ِة ما سعى فِيه جزَاء لِلصغْرى ِمن َأي ِ
كَ ،و َل َب ِق َي َر ِهين ًا َبينْ َ َيدَ ْي َ
يك َو ِمنَن ِ َ
اد َ
ك بِ َسائِ ِر
َ ً ُّ َ ٰ ْ َ
َ جمُ ْ َ َ َ ٰ
َان يست ِ
َح ُّق َش ْيئ ًا ِم ْن َث َوابِ َ
نِ َع ِم َ
ك؟.(((»...
كَ ،ف َمت َٰى ك َ َ ْ
يعني إذا حاسبنا اهلل تعاىل عىل أصغر ِمنّة من مننه علينا ،فكل ما قدمنا له يذهب

هبا ًء منثور ًا وتبقى باقي مننه علينا مرهونة لديه ،ويبقى اإلنسان خايل الوفاض.
هذا كله إذا تكلمنا بلغة االستحقاق.

أما اذا تكلمنا بلغة الكرم والرمحة واملِنّة اإلهلية والوعد اإلهلي حيث يكون الوفاء به

حسن ًا وكامالً ،فإننا ْ
وإن كنا ال نستحق عىل اهلل شيئ ًا ،ولكنه جل وعال رمحة منه بنا ،كتب
عىل نفسه هو ،وألزم نفسه أن يثيب املطيع ويكافأه كأحسن ما تكون املكافأة واإلثابة،

لذلك نجد أن اهلل تعاىل كتب عىل نفسه أنه يعوض اإلنسان عىل عدة أمور ،منها:

أوالً :أن اإلنسان إذا التزم الواجبات ،فإن اهلل تعاىل وعده أن يعطيه ثوا ًبا ،عن يزيد
ت
الصلاَ ِة َن َز َل ْ
بن خليفة ،قال سمعت أبا عبد اهلل الصادق يقول« :إِ َذا َقا َم ا ُمل َصليِّ إِلىَ َّ
الس ِء إِلىَ َأ ْعن ِ
ِ َ ِ
َان األَ ْر ِ
ت بِه ا َمللاَ ئِ َك ُة ونَا َداه َم َل ٌ
كَ :ل ْو َي ْع َل ُم
وح َّف ْ
ضَ ،
َع َل ْيه َّ
الرحمْ َ ُة م ْن أ ْعنَان َّ ماَ
َ َ (((
الصلاَ ِة َما ا ْنفتَل».
َه َذا ا ُمل َصليِّ َما يِف َّ
ثاني ًا :إذا ابتعد اإلنسان عن املحرمات ،فإن اهلل تعاىل سيكافؤه عىل ذلك ايض ًا،

السجادية /164 :الدعاء رقم .37
((( الصحيفة
ّ
((( الكايف الشيخ الكليني ،ج ،3ص  265باب فضل الصالة ح.4
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عن رسول اهلل قال يف حديث قديس عن اهلل تعاىل :النظرة سهم مسموم من سهام
إبليس ،من تركها من خمافتي أبدلته إيامن ًا جيد حالوته يف قلبه.

(((

التقرب إىل اهلل ،فيقوم العبد ببعض
ثالث ًا :إذا التزم العبد باملستحبات ،من باب ّ

األمور التي حيبها املوىل مما مل يفرضها عليه ،ملجرد طلب التقرب منه ،فإن اهلل يعطيه
أكثر مما يتصور ،فعن رسول اهلل قال :إن اهلل تعاىل يباهي بالشاب العابد املالئكة،

يقول :انظروا إىل عبدي ،ترك شهوته من أجيل.

(((

رابع ًا :إذا دعا العبد بدعاء ،فإن اهلل يعوضه بأحد ثالثة أمور كام يف الروايات

الرشيفة ،فعن اإلمام زين العابدين قال« :املؤمن من دعائه عىل ثالث :إما أن يدخر

له ،وإما أن يعجل له ،وإما أن يدفع عنه بالء يريد أن يصيبه».

(((

وعن اإلمام الصادق أنه قال« :إن الكافر ليدعو [يف حاجته] فيقول اهلل:

أخروا حاجته
عجلوا حاجته بغض ًا لصوته .وإن املؤمن ليدعو يف حاجته ،فيقول اهللّ :

شوق ًا إىل صوته ،فإذا كان يوم القيامة قال اهلل :دعوتني يف كذا وكذا فأخرت إجابتك

وثوابك كذا وكذا ،قال :فيتمنى املؤمن أنه مل يستجب له دعوة يف الدنيا فيام يرى من

حسن الثواب».

(((

تنبيه :هل جيوز هلل تعاىل أن ال يثيب املطيع ،عىل اعتبار أن االثابة ِ
(منّة)؟
أي إذا قضيت عمرك يف طاعة اهلل تعاىل وتأيت يوم القيامة وال يعطيك شي ًئا ،وليس

من حقك أن تعرتض أبدً ا ،إذ يقال لك :إنك وما عملت ملك هلل تعاىل ،فال جيب عىل
((( جممع الزوائد  -اهليثمي  -ج  - 8ص .63
((( كنز العامل  -املتقي اهلندي  -ج  - 15ص .43057 /776
((( حتف العقول  -ابن شعبة احلراين  -ص .280
((( كتاب املؤمن  -احلسني بن سعيد  -ص .68 /34
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اهلل أن يعطيك أي يشء!
ولإلجابة عىل هذا التساؤل نرشع يف النقطة السابعة:
�ساب ًعا :الوعد والوعيد.
وفيها جهتان:

اجلهة الأوىل :الوعد:
هو اإلخبار عن خري يناله املخبرَ يف املستقبل (كام لو أخربتك أين سأعطيك هدية

يوم اجلمعة القادم) فهذا إخبار بخري تناله يف املستقبل ،ويطلق عليه بالوعد.

إن ما يعطيه اهلل للعبد من ثواب هو من باب املنة ال االستحقاق ،كام تقدم ،ولكن

هذا ال يعني بحال أن اهلل تعاىل سوف ال يعطي املؤمنني ثوا ًبا أو أنه سيخلف وعده

معهم ،فصحيح أن ما يعطيه اهلل لإلنسان هو من باب املنة ال االستحقاق ،لكن مع

هذا نقول :إنه جيب ويلزم عىل اهلل تعاىل أن يثيب املطيعني.

ما معنى الوجوب هنا؟ ومن الذي يستطيع أن يوجب عليه جل وعال شي ًئا؟
ليس املقصود من أنه جيب عىل اهلل تعاىل أن هناك أحدً ا ما يوجب شي ًئا عىل اهلل

تعاىل ،بل معناه :أن هذا الوجوب (وجوب إثابة املطيع) ناشئ من صفة ثبوتية كاملية يف

الذات املقدسة ،فمعنى هذا الوجوب :أنه تعاىل هو الذي ألزم نفسه بإثابة املطيع ،هو
ِ ِ
الرحمْ َ َة﴾((( ،ومعنى هذا :أن اخليار
الذي أوجب عىل نفسه ،قال تعاىلَ ﴿ :كت َ
َب َع ٰىل َن ْفسه َّ

ما زال بيد اهلل تعاىل ،فيمكنه وبكل قدرة وقاهرية أن يفعل ما يشاء ،ولكنه تعاىل هو من
يحُ دّ د فعله بام يتوافق مع الوعد ألنه كامل.

((( األنعام .12
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ما هو منشأ هذه الكتابة واإللزام؟
﴿و َعدَ اهللُ
أولاً  :من جهة أن اهلل تعاىل وعد املطيعني بذلك الثواب ،قوله تعاىلَ :
ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الصالحِ ِ
(((
ات ِمن ُْه ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْجر ًا َعظِي ًام﴾.
َّ
َ َ َ َ

ثان ًيا :أن الوفاء بالوعد كاملُ ،
وقبيحا .وأن الذات املقدسة
نقصا
ً
وخلف الوعد ُيعد ً

حيث إهنا ذات واجبة الوجود ،فإذن هي متصفة بكل كامل وجودي ،ومنزهة عن كل

نقص.

والنتيجة من هذا :أن اهلل تعاىل جيب أن يفي بالوعد من باب أن الوفاء بالوعد كامل

وجودي ،وهو متصف بكل كمل وجودي.

وإذا نظرنا من جهة اخرى ،فإن خلف الوعد نقص وقبيح ،والواجب جل وعال

منزه عن كل نقص.

وهذا ما أشار له االمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه يف احلديث «من وعده

اهلل عىل عمل ثوا ًبا فهو منجزه له.»..

(((

وهذا يعني :أننا وإن كنّا غري مستحقني للثواب عىل اهلل تبارك وتعاىل ،باعتبارنا

جمرد عبيد ،ونحن وما نملك ملك هلل ،وعندما يأمرنا بأمر فليس أمامنا إال أن نطيع،
وهذا هو مقتىض العبودية ،ولكن مع ذلك فإننا نقطع قط ًعا يقين ًيا ال يشوبه شك بأن اهلل

تعاىل سيعطينا ما وعدنا من ثواب ،وذلك القطع من باب أنه وعدنا ،وهو تعاىل سيفي

بوعده ،ألن الوفاء بالوعد كامل وجودي ،وخلفه نقص واهلل منزه من كل نقص.

((( الفتح .29
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص  406باب  63باب األمر والنهي والوعد والوعيد من حديث رقم
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اجلهة الثانية :الوعيد.
وهو يقابل الوعد ،فهو اإلخبار عن رش أو أمر غري مرغوب فيه يناله املخبرَ يف

املستقبل.

الوعيد من اهلل تعاىل إنام يكون عىل خمالفة ُي ْقبِل عليها العبد ،فاملوىل يأمر بأمر

ويقول :من خالفه فأنا أعذبه بكذا ،فإذا قام العبد بمخالفة األمر اإلهلي فالعقل حيكم

ُ
املالك عبدَ ه املخالف.
بجواز (ال بلزوم) أن يعاقب املوىل
فالوعيد إ ًذا هو فرع خمالفة العبد للموىل.

وبعبارة أخرى :أن الوعيد متفرع عىل تضييع حق من حقوق املوىل ،وهو حق

الطاعة ،فعىل العبد أن يطيع املوىل ،فإذا خالفه فقد حتقق موضوع الوعيد.

ومن الواضح أنه جيوز للموىل أن يتفضل عىل عبده و ُيسقط حقه ،والعقل حيكم

بجواز ذلك وعدم قبحه ،وهذا أمر متعارف حتى عند بني البرش ،فمثلاً لو كنت أنا

أطلبك مالاً ومن حقي عليك أن ترده يل ،وإن مل تفعل فمن حقي أن أشتكيك إىل

السلطات مثلاً  ،كذلك يمكنني أن ُأسقط حقي هذا عنك ،فالعقل حيكم بجواز ذلك

وعدم قبحه ،وقد حيكم بحسنه.

كذلك املوىل إذا أوعد عبده أنه إذا خالف أمره فسيعاقبه ،فإذا جاء املوىل وأسقط

حقه وقال له :رغم خمالفتك ال أعاقبك ،فهذا األمر جائز عقلاً  ،وبذلك ننتهي إىل نتيجة

وهي:

أنه وإن أوعد اهلل املذنب بالعقاب ،إال أنه يمكن وجيوز أن ال يعاقبه وأن يسقط

عنه العقوبة ويعفو عنه.

وهذا ما أشار له الشيخ بإشارة دقيقة فقال« :ونعتقد أن من صفاته تعاىل الثبوتية

152

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

الكاملية ...وال حييف يف حكمه ،يثيب املطيعني وله أن جيازي العاصني» ،فنالحظ أن
االثابة هنا جاءت عىل نحو اجلزم واإللزام؛ ألهنا من باب الوفاء بالوعد ،لكن ملا جاء إىل

عقاب العاصني قال (وله) يعني :من باب االختيار ال اإللزام ،يعني :وله أن ال جيازهيم،

وهذا ما أشار له االمام الصادق يف احلديث املتقدم « ...ومن اوعده عىل عمل عقا ًبا
فهو فيه باخليار».

(((

فالعقل حيكم هنا بجواز إسقاط احلق ،بل يف بعض االحيان حيكم بحسن إسقاطه.
لذلك فاملفرتض بنا أن ندعو اهلل تعاىل أن يعفو عنا وإن كنا مسيئني.
تنبيهان:

التنبيه الأول� :ضرورة عدم االغرتار بعفو اهلل تعاىل.
صحيح أن هلل أن يسقط العقوبة عن العبد ويعفو عنه ،لكن هذا ال يعني أن يتكل

العبد عىل ذلك العفو ،ويرتك العبد العبادات ويستمر باملعايص ،ويقول :إن اهلل رحيم
غفور ودود عفو ،...هذا ال جيوز ،إلن أمر إسقاط العقوبة هو أمر جائز ،يعني يمكن

له أن يسقط أو ال يسقط ،فليس من الرضوري أن يعفو اهلل تعاىل عن املذنب ،وبالتايل
فاحتامل العقوبة موجود ،وال جزم عندي باستحقاقي للعفو ،فيأيت العقل ليحكم بلزوم

دفع الرضر املحتمل وهي العقوبة األخروية ،وهي بحيث ال حيتملها اإلنسان ،كام يقول
أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه« :واع َلموا َأنَّه َليس َ هِل َذا ِ ِ
الر ِق ِ
يق َصبرْ ٌ َعلىَ
ْ َ
ْ ُ
اجل ْلد َّ
الن ِ
وها يِف َم َصائِ ِ
ب الدُّ ْن َياَ ،أ َف َر َأ ْيت ُْم َجز ََع َأ َح ِدك ُْم
وسك ُْمَ ،فإِ َّنك ُْم َقدْ َج َّر ْبت ُُم َ
َّارَ ،ف ْارحمَ ُ وا ُن ُف َ
الشوك َِة ت ُِصيبه ،والع ْثر ِة تُدْ ِميه والرم َض ِ
ِ
َان َبينْ َ َطا َب َقينْ ِ ِم ْن ن ٍ
اء تحُ ْ ِر ُقهَ ،ف َك ْي َ
َار،
ف إِ َذا ك َ
ُ
م َن َّ ْ
َّ ْ
َ َ
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص  406باب  63باب األمر والنهي والوعد والوعيد من حديث رقم
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ِ
ِ
جيع حج ٍر و َق ِرين َشي َط ٍ ِ
ب َعلىَ الن ِ
َّار َح َط َم َب ْع ُض َها َب ْعض ًا
انَ ،أ َعل ْمت ُْم َأ َّن َمالك ًا إِ َذا غَض َ
َض ِ َ َ َ
َ ْ
(((
ت َبينْ َ َأ ْب َوابهِ َ ا َجزَع ًا ِم ْن ز َْج َرتِه».
لِغ ََضبِه ،وإِ َذا ز ََج َر َها ت ََو َّث َب ْ
وبالتايل فال يتكل ّن اإلنسان عىل هذا العفو ،إذ هو غري مقطوع به ،ويبقى احتامل

الرضر املتوجه عىل اإلنسان موجو ًدا ،ويف هذه امل��وارد حيكم العقل بلزوم العمل

باالحتياط.

التنبيه الثاين� :ضرورة ت�شريع قانون العقوبات.
صحيحا أن نعتقد أن اهلل تعاىل ال يعاقب أي إنسان أبدً ا ،كأن يقول شخص:
ليس
ً

إن اهلل عفو ،رحيم غفور ،ومعصيتنا ال ترضه ،وعقابنا ال يزيد شي ًئا يف ملكه ،وعفوه عنا
ال ُينقص من ملكه شي ًئا.

إن هذا كله صحيح ،ولكن مع ذلك فإن العقل يقول :ليس من الصحيح أن نعتقد

أن اهلل تعاىل ال يعاقب أي إنسان أبدً ا ،هذا االعتقاد غري صحيح ،ألنه يؤدي إىل حماذير
عديدة ،ومنها:

الأول :لزوم لغوية الت�شريع والتقنني.

إذ لو أمر املوىل العبد بأوامر ،فأعطاه مائة أمر مثلاً وقال له :جيب عليك أن تلتزم

التزمت أنا هبذه األوامر أو مل
هبذه األوامر ،وعلمنا بأن هذا املوىل بنى أمره عىل أنه سواء
ُ
ألتزم ،فإنه سيدخلني اجلنة ،فام الفائدة إذن من هذه الترشيعات؟

فلو مل يكن هناك عقوبة للزمت لغوية الترشيع؛ اذ سيتساوى املطيع والعايص.

((( هنج البالغة ج 2ص .113 – 112
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الثاين :لزوم ت�ضييع حقوق النا�س.
فالوجدان حيكم بأن الذي يلزمني بأن أرجع لك حقك هو خويف من العقاب،

لذلك صار الناس حيرتمون بعضهم ،وهذا جاري حتى يف قوانني الدولة ،إذ بدون هذا
الردع يلزم منه تضييع حقوق الناس ،وهذا املحذور جيل عنه احلكيم جل وعال.

الثالث :تغرير العا�صي باملع�صية.
وعدم التزامه بأي أمر من األوامر اإلهلية ،فيكون للعايص فسحة لعمل املعصية،

وتغرير العبد باملعصية قبيح بحكم العقل.

ال شك أن العقل حيكم بلزوم توفري الظروف املالئمة للطاعة ،وهو ما يسميه

املقربة للعبد من الطاعة،
العلامء باللطف اإلهلي ،الذي هو بمعنى توفري الظروف ِّ

فاهلل تعاىل يوفرها لعبده ،وإن أحد أدلة إثبات النبوة وكذا اإلمامة هو دليل اللطف،
باعتبار أن النبوة –وكذا االمامة -من شأهنا أن تقرب العباد من اهلل ،أما إذا مل يو ّفر له

الظروف املالئمة للطاعة ،بل و ّفر له الظروف املالئمة للمعصية ،فهذا األمر قبيح عقلاً ،

غرر العبد بعدم الطاعة.
واالعتقاد بعدم معاقبة العايص من هذا القبيل ،إذ إنه ُي ّ

أيضا شديد العقاب،
فكام ننظر إىل أن اهلل رؤوف رحيم ،ال بد أن نتذكر أنه تعاىل ً

وهذا معنى ما جاء يف الروايات بأنه جيب عىل اإلنسان أن يعيش بني اخلوف والرجاء،

كام روي هذا املعنى عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد ،قال « :كان فيام أوىص

ت أن
به لقامن ابنه ناتان أن قال له  ...:يا بني ،خف اهلل خو ًفا لو وافيته برب الثقلني خ ْف َ
رجاء لو وافيته بذنوب الثقلني رجوت أن يغفر اهلل لك».
يعذبك اهلل ،وارج اهلل
ً

(((

((( األمايل للشيخ الصدوق ص  766ح .5 /1031
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النقطة الثامنة :هل احل�سن والقبح عقليان �أو �شرعيان؟
هنا عدة خطوات:
اخلطوة الأوىل :حترير حمل النزاع:
الشك أن هناك بعض األفعال ال يستطيع العقل لوحده أن ُيدرك حسنها ،إال إذا

أخذ ذلك األمر من الشارع املقدس ،فمث ً
ال الصالة حسنة ،الصوم حسن ،ترك الصوم
قبيح ،ترك احلج قبيح ،هذه األمور (التعبدية) ال يستطيع العقل لوحده أن يدرك

ُحسن فعلها أو ُقبح تركها ،باعتبار أهنا جمرد اعتبارات من املوىل ،فمثالً :إن املوىل اعترب

الصالة واجبة عليك ،وحيث إنك تعلم أن اهلل تعاىل حكيم يف أفعاله ،فتقول :إن هذه
وعرفها يل بواسطة األنبياء ،ومثل هذه
الصالة نشأت من مصلحة واقعية يعلمها اهللّ 
االعتبارات الرشعية ال خالف وال شبهة يف أن وظيفة العقل فيها إرشادية وليست

تأسيسية .وهذا ليس هو حمل اخلالف.

إنام حمل اخلالف يف أنه :هل إن للعقل قدرة عىل أن يدرك ُحسن بعض األفعال

وقبح بعضها اآلخر بحيث يستقل العقل يف حكمه باحلُسن أو القبح ،أي بغض النظر
عن اآليات والروايات؟

فمث ً
ال العدل (هو فعل من األفعال) هل يستطيع العقل أو هل له القدرة عىل أن

حيكم لوحده بأن العدل حسن ،وأن فاعله ممدوح؟

وهل يستطيع أن يقول :إن الظلم قبيح ،وإن فاعل الظلم مذموم؟
هذا هو حمل اخلالف بني العدلية (من اإلمامية اتباع مذهب أهل البيت

واملعتزلة) وبني األشاعرة أتباع املذاهب السنية األربعة.
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فاخلالف إذن ليس يف األمور االعتبارية ،وإنام يف األمور التكوينية التي هلا واقع يف

اخلارج ،بغض النظر عن اعتبار الشارع ،كالعدل والصدق والظلم والكذب وأمثاهلا.

فالعدلية قالوا :بأن للعقل قدرة عىل إدراك ُحسن بعض األفعال [وليس كل

االفعال ،فهم أثبتوا املوجبة اجلزئية ال الكلية] وعىل األقل هو يدرك قضية قبح الظلم
وحسن العدل ،فعندهم احلسن والقبح عقليان.

وأما األشاعرة فقد نُسب إليهم أهنم قالوا :إنه ليس للعقل أي قدرة عىل إدراك

حلسن والقبح
حسن أي فعل من األفعال (أي ذهبوا إىل السالبة الكلية) ،وقالوا :إن ا ُ

حسنه الشارع ،والقبيح ما ق ّبحه الشارع ،فتكون وظيفة
رشعيان ،بمعنى أن احلسن ما ّ
العقل -عىل رأي األشاعرة -إمضائية ،أي إنه ُيميض ما أسسه الشارع.

اخلطوة الثانية� :أق�سام الأفعال التكوينية من حيث احل�سن والقبح.
ُقسمت األفعال (التكوينية) من حيث االتصاف باحلسن والقبح إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :ما يكون ُحسنه أو ُقبحه ذاتي ًا ،بمعنى أن احلسن أو القبح يكون من

صفاته الذاتية والتي ال تفارقه بحال من األحوال ويف أي زمن ويف أي مكان ،يف أي

ظرف.

ولعل هذا القسم ينحرص بحسن العدل وقبح الظلم.
فالعدل من املسلم حسن ،من الكافر حسن ،من املرأة حسن ،من الرجل حسن ،يف

أي ظرف حسن ،وأما الظلم فهو قبيح من أي شخص صدر وأنى صدر.

القسم الثاين :ما يكون حسنه أو قبحه ثابت ًا له (للفعل) أوالً وبالذات ،ولكنه

وبسبب طروء عنوان ثانوي قد ينقلب احلسن قبيح ًا ،ولكنه إنام صار قبيح ًا لعارض ،أما

دعلا يف انتديقع

157

إذا ُخ ّيل وذاته فإنه حسن ،والعكس بالعكس.

مثال عىل ذلك :أكل املِيتة حرام (قبيح) ولكن عند االضطرار يتحول إىل جائز أو

ربام واجب (حسن) ،ولكن هذا بالعنوان الثانوي ،وهذا مثال اعتباري.

كذلك يف األفعال التكوينية ،وأوضح مثال له هو ُحسن الصدق وقبح الكذب،

فمن املعلوم أن الصدق حسن ،ولكن إذا جاء ظامل وسأل عن مؤمن ،فإن صدقك معه
ٍ
حينئذ قبيح ،ألنه سوف يقتل املؤمن ،فهنا جيوز الكذب ،بل قد جيب ،فهو حسن.
وهكذا فإن الكذب قبيح ،ولكن يف إصالح ذات البني يكون حسن ًا وجائز ًا.
القسم الثالث :ما ال يتصف بذاته ال باحلسن وال بالقبح ،لكنه يتصف بأحدمها

(باحلسن أو القبح) بسبب ما يعرتيه ويعرض عليه من ظروف وحاالت ،فإن كان ذلك

قبيحا اتصف بالقبح ،مثل رضب
العارض حسن ًا ،اتصف هذا الفعل باحلسن ،وإن كان ً
الولد ،فإنه إن كان للتأديب وضمن احلدود الرشعية فإنه يكون حسن ًا ،وإن كان للتشفي
وخارج احلدود الرشعية فإنه يكون قبيح ًا.

اخلطوة الثالثة� :أدلة احل�سن والقبح العقليني.
هناك عدة أدلة تدل عىل أن احلسن والقبح عقليان ،نذكر منها التايل:
الدليل األول :لو كان احلسن والقبح رشعيني ،للزم من ذلك :أن الفرد الذي ال

يعرف عن الدين وعن الرشع أي يشءْ ،
أن ال يعرف أن العدل حسن والظلم قبيح،

وهذا الالزم باطل.

توضيح الدليل :نفرض أن شخص ًا أول ما ُولد وضع يف غرفة لوحده ،بمعزل عن

العامل اخلارجي ،إىل أن وصل عمره إىل ثالثني أو أربعني سنة ،فإن جاءه شخص آخر
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ورضبه ظل ًام وعدوان ًا ،فهل الشخص املرضوب حيس أنه ُظ ِلم أو ال حيس؟ أكيد ًا سيشعر
بأنه قد ُظ ِلم ،وهكذا لو كان املرضوب ال ديني ًا وملحد ًا.
فمثل هؤالء نجد أهنم يعرفون أن العدل حسن والظلم قبيح ،فمن أين عرفوا

ذلك؟

لو كان حسن العدل رشعي ًا ،فاملفروض بالذي ال يعرف الدين أن ال يعرف أن

العدل حسن ،ألن مثل هذا الشخص ال يملك دين ًا أو رشيعة تصل من خالهلا أوامر

الشارع إليه ،فلن يعرف أن العدل حسن والظلم قبيح ،فإذن ،لو كانا رشعيني ملا عرفهام
امللحد.

وحيث إنه يعرف ذلك ،فهذا يكشف عن أنه إنام عرفها بعقله.
الدليل الثاين :لو كان احلسن والقبح رشعيني ،لضاع اهلدف من بعثة األنبياء.
توضيحه :أن وظيفة األنبياء هي هداية الناس ،وهم يدّ عون ارتباطهم بالسامء،

ودليل ارتباطهم بالسامء هي املعجزة.

فلنفرتض أنفسنا أشعريني ،وعقيدتنا أن ما يفعله الشارع هو احلسن ،وما ال يفعله

كنت أشعري ًا لقلت :هذا
هو القبيح ،وجاء اهلل باألنبياء ووضعهم يف جهنم ،فلو ُ
الفعل حسن؛ ألنه قد فعله اهلل!

ولو جاء باملرشكني والكفار ووضعهم يف اجلنة ،فيكون فعله أيض ًا حسن؛ ألن اهلل

هو من َفعله.

فلو كانت عقيدتنا أشعرية حينها ،أال نحتمل أن اهلل يجُ ري املعجزة عىل يدي

كاذب؟
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فإنه إن جرت املعجزة عىل يدي كاذب فهو فعل حسن؛ ألن اهلل تعاىل فعله ،ومع

وجود هذا االحتامل فام الذي يميز يل الصادق من الكاذب؟

ففي كل مد ٍع للنبوة سأحتمل أنه صادق فيجب اتباعه ،وسأحتمل أنه كاذب

فيجب اجتنابه .وبالتايل حيق يل أن ال أتبع أي نبي الحتامل كونه كاذب ًا وإن جرت املعجزة
عىل يديه ،فتذهب فائدة بعثة األنبياء التي هي طاعتهم.
طبع ًا هنا نحتاج إىل تنبيه مهم ،وهو:
لو سأ ْلنا األشعري :هل يمكن هلل أن يضع األنبياء يف النار؟
فإنه حت ًام سوف يقول :ال ،وإنام يضعهم يف اجلنة.
إذن :أين اخلالف معه؟
اجل��واب :اخل�لاف إن�ما هو يف قضية تنزيه ال��ذات ،واحلديث هو يف اإلمكان

واالمتناع ،بمعنى أنه هل يمكن للمصيل أن يدخله اهلل تعاىل يف النار؟ نحن نقول :ال

يمكن (امتناع) ،وهذا األمر يأيت من كامل الذات ومن الوفاء بالوعد ،وليس املقصود

هو االمتناع الذايت ،إذ ال شك أن اهلل تعاىل قادر عىل ذلك ،ولكنه امتناع وقوعي ،بمعنى

أنه من غري املمكن أن ُيدخل اهلل تعاىل املؤمن إىل النار ،ألنه خالف وعده له بأن ُيدخله
اجلنة ،وخلف الوعد قبيح ،واهلل تعاىل ال يفعل القبيح..

أما األشاعرة فأهنم يقولون باإلمكان ،وهذا الفرض هو بذاته ينسب النقص

للذات املقدسة.

الدليل الثالث :القرآن الكريم يشري يف بعض اآليات القرآنية إىل أن احلسن والقبح

عقليان ال رشعيان ،وأن القرآن الكريم جاء ليميض ما عليه العقالء ،بمعنى أن القرآن
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يأخذ أمور ًا يعتربها العقالء حسنة فيأمر هبا ،ويأخذ أمور ًا يعتربها العقالء سيئة فينهى

عنها.

ان وإِيت ِ
مثاله :اآلية الرشيفة﴿ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُر بِال َعدْ ِل َوا ِ
َاء ِذي ال ُق ْر َبى َو َين َْهى َع ِن
إل ْح َس ِ َ
ال َفح َش ِ
(((
ون﴾
اء َوا ُمل ْنك َِر َوال َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ْ
ِ
يعرفكم عىل الطريق.
فهو تعاىل ﴿ َيع ُظك ُْم﴾ فاملسألة مسألة موعظة ،بمعنى ّ

وكذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن حرم رب ال َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َوا ِ
إل ْث َم
ماَ َ َّ َ َ يِّ َ َ
َوال َبغ َْي بِ َغيرْ ِ َ
احل ِّق َو َأ ْن ُتشرْ ِ كُوا بِاهللِ َما لمَ ْ ُينَز ِّْل بِ ِه ُس ْل َطانًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا َعلىَ اهللِ َما لاَ
ون﴾
َت ْع َل ُم َ

(((

إذن مسألة القبح واحلسن وجدانية ،ليس عىل نحو املوجبة الكلية وإنام عىل األقل

يف بعض االفعال.

ا�ستدالل الأ�شاعرة على �أن احل�سن والقبح �شرعيني:
ُذكرت لألشاعرة عدة أدلة يف هذا املجال ،نقترص هنا عىل ذكر ما استدلوا به من

ون﴾(((.
قوله تعاىل﴿ :ال ُي ْسئ َُل َعماَّ َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َئ ُل َ

ببيان :أن هذه اآلية ظاهرة يف أن القانون لألفعال هي إرادته جل وعال ،لذلك ال

جيوز ألحد أن يسأل عن إرادته وعن فعله ،حتى لو كان ذلك الفعل بنظرنا ظلماً أو عب ًثا

أو خالف احلكمة ،بمعنى أن ما يفعله إنام هو بنظرنا ظلم ،أما بنظره جل وعال فليس

بظلم ألن ف َعله ،إ ًذا هو حسن.
((( النحل .90
((( األعراف .33
((( األنبياء .23
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واجلواب عن استدالهلم هذا:
منحرصا بام قاله األشاعرة ،فلربام يقال بصحة
لو كان ظاهر اآلي��ة ومعناها
ً
استدالهلم ،وإال فاآلية أصلاً ال داللة فيها عىل ما أرادوه ،لكن تنزلاً نقول:
إن ما ذكره األشاعرة هو احتامل يف معنى اآلية ،وهو حيتاج إىل تك ّلف يف االستدالل.
أيضا ،وتنسجم مع
ولكن يف اآلية احتامالت أخرى ،وهي متالئمة مع ظاهرها ً

احلسن والقبح العقليني ،وإن مل يكن هذا الرأي هو املتعني ،فعىل األقل هو حمتمل،
وما دام ال مرجح ألحد االحتاملني عىل اآلخر ،فتكون اآلية جمملة ،وال يصح حينها

ترجيحا بال مرجح.
االستدالل هبا عىل أحد املطلوبني؛ ألنه يكون
ً

وبعبارة أخرى :ال نعرف املقصود من اآلية ،وهل هو ما فسرّ به األشاعرة اآلية أو

إنه االحتامل اآلخر –الذي هو ما فسرّ به أهل البيت هذه اآلية؟

طبعا هذا القياس –بني األشاعرة وبني أهل البيت -هو مع الفارق ،ولكن

من باب البحث العلمي.

وإال فنحن نجزم بصحة تفسري أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم) ملكان

عصمتهم وألنه متالئم مع الوجدان ،ومع ما دل عىل اتصاف الواجب جل وعال بكل

الصفات الكاملية بمراتبها الال متناهية.

احتماالت ثالثة �أخرى يف الآية:
االحتمال الأول:
أن اآلية إنام قالت :ال يسأل عام يفعل ،باعتبار أنه ال حاجة للسؤال عن فعله ،ألن

أفعاله كلها حكيمة ،واحلكيم ال يسأل عن فعله ،أما غريه فحيث إن أفعاله قد تكون
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حكيمة وقد ال تكون ،فيمكن حينها أن يوجه له السؤال.
ومما يدل عىل هذا املعنى هو ما روي عن جابر بن يزيد اجلعفي أن أبا جعفر حممد

بن عيل الباقر قال ...« :فهو املتفضل بام أعطاه وعادل فيام منع ،وال ُيسأل عام يفعل

وهم يسألون» .قال جابر  :يا بن رسول اهلل وكيف ال ُيسأل عام يفعل؟ قال« : ألنه ال

يفعل اال ما كان حكمة وصوابا».

(((

وقال السيد املرتىض« :وإنام أراد أنه تعاىل من حيث وقعت أفعاله كلها حسنة غري

قبيحة ،مل جيز أن ُيسأل عنها ،وإن ُسئل العباد عن أفعاهلم ألهنم يفعلون احلسن والقبيح

م ًعا»

(((

وقال الشيخ الطويس يف التبيان :ألنه ال يفعل اال ما هو حكمة وصواب ،وال يقال

للحكيم :لو فعلت الصواب (وهم يسألون) ألنه جيوز عليهم اخلطأ.

(((

اخلالصة :أن اآلية يف صدد أنه ال يصح أن يسأل اهلل تعاىل ،ألن أفعاله كلها حكيمة،
ومادامت حكيمة فال ِ
موجب لتوجيه سؤال للحكيم ،أما غريه فحيث حيتمل أن يكون

قبيحا ،فيصح توجيه السؤال إليه.
فعله حكيماً أو عبث ًيا ،حسنًا أو ً

تطبيق :البعض يسأل :ملاذا جعل اهلل تعاىل اإلمامة يف ذرية اإلمام احلسني ومل

جيعلها يف ذرية اإلمام احلسن ،رغم أن اإلمام احلسن أكرب سنًا وأعظم من اإلمام

احلسني صلوات اهلل وسالمه عليهام؟

اجلواب يكون بتطبيق املعنى الذي عرفناه يف اآلية موضوع البحث.
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص /397ح .13
((( األمايل ج/2ص .57
((( التبيان ج /7ص .239
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فعن املفضل بن عمر عن اإلمام الصادق قال :سألته :يا ابن رسول اهلل ،فكيف

صارت اإلمامة يف ولد احلسني دون ولد احلسن ومها مجي ًعا و َلدا رسول اهلل
وسبطاه وسيدا شباب أهل اجلنة؟

فقال« :إن موسى وهارون كانا نبيني مرسلني أخوين ،فجعل اهلل النبوة يف

صلب هارون دون صلب موسى ،ومل يكن ألحد أن يقول :مل فعل اهلل ذلك؟ فإن اإلمامة

خالفة اهلل ليس ألحد أن يقول  :مل َ جعلها اهلل يف صلب احلسني دون صلب احلسن؛

ألن اهلل تبارك وتعاىل هو احلكيم يف أفعاله ،ال ُيسأل عام يفعل وهم يسألون»..

(((

ويف هذه الرواية جوابان للسؤال املطروح:
األول :أن االمامة تنصيب إهلي ،وبام أهنا تنصيب إهلي ،فليس لنا احلق أن نسأل مل َ
مل ْ تكن يف صلب اإلمام احلسن.
الثاين :أنه ال يصح السؤال عن أفعال اهلل تعاىل؛ ألهنا أفعال حكيمة ،وما دامت

حكيمة فال يصح السؤال عنها.

االحتمال الثاين:
أن هذه اآلية الكريمة يف صدد بيان أمر وجداين ،وهو أن الذي له حق أن يسأل

وحياسب هو اخلالق واملالك ،أما املخلوق واململوك فال حيق له أن حياسب أو يسأل
املالك واخلالق ،وهذا معنى حمتمل ،ومادام حمتملاً فيبطل استدالل األشاعرة.

االحتمال الثالث:
أن اهلل ال ُيسأل إذا ا ّدعى أنه رب ،ألن هذه الصفة الئقة به (جل وعال) ،أما غريه
((( معاين االخبار للشيخ الصدوق ص .127 -126
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عيت الربوبية ،وقد أشار هلذا
إذا ا ّدعى الربوبية ،فيمكن أن ُيسأل أنه عىل أي اساس ا ّد َ

االحتامل الشيخ الطربيس حيث قال« :وقيل  :معناه أنه ال ُيسأل عن ا ّدعاء الربوبية،

وهم مسؤولون إذا ا ّد َعوها ،ويدل عىل هذا التأويل النظم والسياق».

(((

وهكذا يمكن أن نجد العديد من املحتمالت يف معنى اآلية ،فال ينحرص األمر

بام ذكره األشاعرة ،وبالتايل فإن مل نقل برتجيح رأي أهل البيت كام هو الصحيح
بال أدنى ريب ،فال أقل من أن نقول بأن اآلية جمملة ،فال يصح االستدالل هبا عىل رأي
األشاعرة.

فتلخص من كل ما تقدم:
/1أن العدل من الصفات الثبوتية هلل ،إال أن شدة اخلالف فيها ،وكثرة وخطورة

الثمرات املرتتبة عليها ،جعل من العدلية يعتربوهنا أصلاً من أصول الدين.

/2العدل من الصفات اإلضافية ،ألن الكالم فيها هو أن أفعاله عزوجل هل هي

موافقة للحكمة والعدل؟ وهل هي موافقة للحسن العقيل؟ فهو بحث بلحاظ أفعاله

جل وعال ،فتكون إضافية.

/3املقصود من العدل اإلهلي هو ليس اإلعطاء بالسوية ،وليس هو إعطاء كل ذي

حق حقه ،وإنام هو وضع اليشء املناسب يف موضعه املناسب ،أو هو إعطاء كل ذي

قابلية ما هو مستعد له.

 /4أن من جتليات عدل اهلل تعاىل هو أن اإلنسان هو املسؤول عن إفعاله ،وأنه

عزوجل ال يكلف العباد فوق طاقتهم.
((( جممع البيان ج 7ص.80

عقيدتنا يف التكليف
قال:
«عقيدتنا يف التكليف:
نعتقد أنه ال يكلف عباده إال بعد إقامة احلجة عليهم ،وال يكلفهم إال ما يسعهم

وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون ،ألنه من الظلم تكليف العاجز واجلاهل غري
املقرص يف التعليم.

أما اجلاهل املقرص يف معرفة األحكام والتكاليف فهو مسؤول عند اهلل ومعاقب

عىل تقصريه ،إذ جيب عىل كل إنسان أن يتعلم ما حيتاج إليه من األحكام الرشعية.

ونعتقد أنه ال بد أن يكلف عباده ويسن هلم الرشايع وما فيه صالحهم وخريهم

ليدهلم عىل طرق اخلري والسعادة الدائمة ويرشدهم إىل ما فيه الصالح ،ويزجرهم عام فيه

الفساد والرضر عليهم وسوء عاقبتهم ،وإن علم أهنم ال يطيعونه ،ألن ذلك لطف ورمحة
بعباده وهم جيهلون أكثر مصاحلهم وطرقها يف الدنيا واآلخرة ،وجيهلون الكثري مما يعود

عليهم بالرضر واخلرسان .واهلل هو الرمحن الرحيم بنفس ذاته وهو من كامله املطلق

الذي هو عني ذاته ويستحيل أن ينفك عنه .وال يرفع هذا اللطف وهذه الرمحة أن يكون
العباد متمردين عىل طاعته غري منقادين إىل أوامره ونواهيه» .انتهى.
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تنبيه :إن ارتباط هذا املبحث بالسابق واضح ،باعتبار أن أحد امتدادات العدل

هو امتداده للتكليف ،وأن اهلل تعاىل ال يكلف العباد فوق طاقتهم؛ ألنه يكون خالف
العدل ،وهلذا السبب كان مناس ًبا أن يعقد املصنف هذا البحث ليسلط الضوء عىل
جتيل العدل يف مسألة التكليف.

يف هذه العقيدة عدة إشارات ذكرها الشيخ ،وللدخول هلا علينا أن نجيب

السؤال التايل:

ما هو التكليف؟
التكليف :هو اخلطاب الصادر من املوىل ،والواصل اىل املكلف ،والكاشف عن

إرادة املوىل لفعل أو إرادته لرتك فعل.

وهو تعريف ليس منطقي بقدر ما هو توضيحي ،ولتفسري وتوضيح التعريف نذكر

النقاط التالية:

النقطة الأوىل :معنى اخلطاب.
اخلطاب :هو ما يكشف عن احلكم الرشعي ،فنحن ال نعلم ما عند اهلل إال من

خالل خطاباته لنا ،بواسطة أنبيائه ورسله ،فاخلطاب بالتكليف بإقامة الصالة مثلاً

(أقيموا الصالة) هو ليس احلكم الرشعي ،إنام هو كاشف عن احلكم الرشعي.
علماً أن طريقة ايصال احلكم الرشعي تكون إما عن طريق:

/1القول:
وهو الكاشف األكثر إفها ًما ،وهو آيات القرآن الكريم وأقوال املعصومني ،فالقرآن

قال (أقيموا الصالة) من خالل هذا نكتشف أن اهلل يريد منا فعل الصالة ،وقال:
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َب َب ْع ُضك ُْم َب ْعض ًا﴾((( هذا اخلطاب يكشف لنا عن أن اهلل يريد منا أن نرتك
﴿وال َي ْغت ْ
َ

هذا الفعل وهو الغيبة.

/2الفعل:
فإذا رأينا النبي يتوضأ بطريقة معينة ،فنكتشف أن هذا الوضوء هو الذي يريده

اهلل تعاىل منا ،لذا نجد أن االئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم ،مثلاً اإلمام الباقر قال

ألصحابه« :أال أحكي لكم وضوء النبي؟ قالوا :بىل يا بن رسول اهلل ،فأخذ ماء

وصار يتوضأ أمامهم».

(((

فهذا فعل من املعصوم ،وبه نعرف احلكم الرشعي ،أي نكتشف احلكم الرشعي

الذي يريده اهلل تبارك وتعاىل.

أو مثلاً لو أن املعصوم صىل ركعتني يف أرض بوار (مفتوحة كالصحراء) ،فنكتشف

أن الصالة يف األرايض املفتوحة الواسعة جتوز؛ ألن املعصوم فعل هذا الفعل ،فنكتشف
أن فعله موافق ملا يريده اهلل.

/3التقرير:

مثاله :أن يدخل شخص عىل النبي أو االمام ويسأله سؤالاً  ،والنبي أو األمام ال

جييب ،وإنام من جييب هو أحد األصحاب ،مثلاً لو فرضنا أنه دخل شخص عىل اإلمام

الصادق وسأله :هل جيوز أكل األرنب؟ واإلمام مل يجُ ب ،لكن أحد أصحابه

((( احلجرات 12
ِ
ِ
ِ
الو ُضوء حَ :2ع ْن ُب َك ِيرْ ْب ِن َأع َْينَ َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍر
اب ص َفة ُ
((( يف الكايف للكليني ج 3ص َ 24ب ُ
ٍ
َق َال«:ألاَ َأ ْحكِي َلكُم ُو ُضوء رس ِ
ول اهلل؟ َف َأ َخ َذ بِ َك ِّفه ال ُي ْمنَى َك ّف ًا ِم ْن َماء َف َغ َس َل بِه َو ْج َههُ ،ث َّم َأ َخ َذ
َ َ ُ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
بِ َي ِده ال ُيسرْ َ ى َك ّف ًا ِم ْن َماء َف َغ َس َل بِه َيدَ ه ال ُي ْمنَىُ ،ث َّم َأ َخ َذ بِ َيده ال ُي ْمنَى َك ّف ًا م ْن َماء َف َغ َس َل بِه َيدَ ه ال ُيسرْ َ ى،
ُث َّم َم َس َح بِ َف ْض ِل َيدَ ْيه َر ْأ َسه ِ
ور ْج َل ْيه».
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أقر جوابه
أجابه وقال :ال جيوز ،واإلمام سكت ومل يعرتض ،فسكوته هذا يعني أنه ّ

ووافق عليه ،وهذه تسمى بداللة التقرير.

ملاذا كان تقرير املع�صوم يدل على احلكم ال�شرعي؟
ألن وظيفة املعصوم وتكليفه هي حفظ الرشيعة ،فإذا كان اجلواب خاط ًئا فيجب

عىل املعصوم أن يعرتض ،ولذلك نجد أن هناك موارد عديدة يعرتض االمام فيها عىل
اجلواب.

ومن ذلك مثلاً أنه روي أنه قال أبو حنيفة لإلمام الصادق :أخربين جعلت
فداك عن قول اهللُ ﴿ :ث َّم َلت ُْس َئ ُل َّن َي ْو َمئِ ٍذ َع ِن الن َِّعيمِ﴾ قال« :فام هو عندك يا أبا حنيفة»؟

قال ،االمن يف الرسب ،وصحة البدن ،والقوت احلارض .فقال « :يا أبا حنيفة لئن وقفك

اهلل أو أوقفك يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها ورشبة رشبتها ليطولن
وقوفك» .قال  :فام النعيم جعلت فداك ؟ قال « :النعيم نحن ،الذين أنقذ اهلل الناس بنا

من الضاللة ،وبرصهم بنا من العمى ،وعلمهم بنا من اجلهل».

(((

تنبيه:
أ .إن داللة التقرير فيها رشط ،وهو :أن ال يكون سكوت املعصوم ناش ًئا عن تقية،

وإال فال نستكشف احلكم الرشعي من سكوته.

ب .يلحق بالتقرير :ما يسمى بسرية املترشعة ،يعني إذا وجدنا املترشعة ملتزمني

واضحا من آية أو رواية عىل ذلك الفعل الذي
بعمل من األعامل ومل نجد دليلاً رشع ًيا
ً

يقوم به املترشعة ،فلنا أن نسأل :من أين جاء املترشعة هبذا العمل؟
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 10ص .209
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ف ُيجاب :أن املترشعة يف زماننا كلهم يقومون هبذا الفعل ،وال شك أهنم أخذوه من

املترشعة الذين قبلهم ،واملترشعة الذين قبلهم أخذوه من املترشعة الذين قبلهم ،إىل أن

نصل إىل زمن املعصوم ،فنجد يف الروايات أن املترشعة يف زمن املعصوم كانوا يقومون

هبذا الفعل ،واملعصوم كان عىل مرأى ومسمع من هذا الفعل الذي يقومون به ،فلو كان
هذا العمل خاط ًئا للزم عىل املعصوم أن ينبههم وينهاهم عنه ،وحيث إنه مل ينبههم ومل
ٍ
راض وموافق عىل فعلهم.
ينههم عنه ،فيتضح أن املعصوم

وقريب من هذا ُيقال يف سرية العقالء ،إذا وجدنا أن فعلهم أخذوه من الذين قبلهم

إىل زمن املعصوم ،واملعصوم سكت وريض بفعلهم ،ومل يردع عنه.

وأوضح مثال عىل ذلك هو العمل بخرب الثقة ،فاذا جاءك الثقة بخرب أو رواية

فعليك أن تصدقه ،إذ هناك مبحث يف أصول الفقه عن حجية خرب الثقة وأدلة هذه

احلجية ،ومن أقوى األدلة املعتمدة عىل هذه احلجية هي السرية ،حيث إن العقالء بل

واملترشعة يف زمن املعصوم كانوا يعتمدون عىل خرب الثقة ،ولو مل يكن خرب الثقة حجة

جلاءت رواية من املعصوم تقول :ال تأخذوا بخرب الثقة ،وحيث إن االمام مل ينه ومل يردع
عن هذه السرية ،فهذا ٍ
كاف إلثبات حجية خرب الثقة.
واخلالصة :أن اخلطاب هو الكاشف عن احلكم الرشعي ،أي عام يريده اهلل؛

ألننا ال نعلم ذلك إال من خالل طريقة اخلطاب.
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النقطة الثانية :معنى املوىل.
املوىل :هو من له حق الترشيع ومن له حق الطاعة عىل عباده.
فهنا قيدان:
القيد االول :أن املوىل هو من له حق الطاعة.
وهذا يشمل السيد من البرش ممن يملك عبدً ا مثلاً  ،ويشمل اهلل.
القيد الثاين :أن املوىل هو من له حق الترشيع.
وهبذا القيد خيرج السيد من البرش؛ إذ ليس له أن يرشع أحكا ًما ،فحق الترشيع
(((
ثابت أولاً وبالذات هلل ،قال اهلل تعاىل﴿ :إِ ِن ُ
احلك ُْم إِلاَّ لهلِِ﴾.
استطراد :يف الوالية الترشيعية للنبي.

هل حيق ألحد غري اهلل أن يصدر ترشيعات وأحكا ًما رشعية؟
اجلواب :ما من يريد أن يرشع من تلقاء نفسه ،فهذا باالتفاق ال جيوز وهو املسمى

بالبدعة.

والبدعة :هي إدخال ما ليس يف الدين فيه.
املرشع احلقيقي ،بحيث تكون ترشيعاته موافقه
وأما إذا كان الشخص مأذونًا من ِّ

مرشع ،بمعنى أنه يعطينا حك ًام ،وهذا احلكم
ملا يريده اهلل واق ًعا ،فهذا يمكن أن يكون
ً

موافق ملا يريده اهلل ،يعني نحرز رضا اهلل من هذا الترشيع من خالل هذا الشخص

املعني ،وهذا ما يطلق عليه يف علم الكالم بالوالية الترشيعية للنبي ،لذلك للنبي
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َوما نهَ اك ُْم َعنْ ُه
حق الترشيع كام ورد يف القرآن الكريم َ
﴿وما آتاك ُُم َّ

((( األنعام .57
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َفا ْنت َُهوا﴾

(((

ِ
ِ
ِ
وج َّل
و َع ْن ُز َر َار َة َق َالَ :سم ْع ُت َأ َبا َج ْع َف ٍر و َأ َبا َع ْبد اهللَ ي ُقولاَ ن« :إِ َّن اهلل َع َّز َ
ِ
الر ُس ُ
َف َّو َض إِلىَ َنبِ ِّيهَ أ ْم َر َخ ْل ِقه؛ لِ َي ْن ُظ َر َك ْي َ
ول
ف َطا َعت ُُه ْمُ .ث َّم َتلاَ َهذه اآل َي َة﴿ :ما آتاك ُُم َّ
َفخُ ُذوه وما نهَ اك ُْم َعنْه َفا ْنت َُهوا﴾».

(((

وهنا سؤال:
هل هلذا احلق للنبي أساس علمي أو إنه جاء اعتباط ًا؟
أساسا علم ًيا ،وهو ما يمكن بيانه بالتايل:
من الواضح جدا أن له ً
أ .أن األحكام الرشعية تابعة ملالكات خاصة (ضوابط وأساسات) واهلل تعاىل

يرشع حكماً فإنه يكون له مالك ونظام خاص؛ ألن اهلل تعاىل حكيم ،واحلكيم ال
عندما ّ

يفعل إال ما فيه احلكمة.

حيرمه ،هو كون
ب .الضابط واملالك الذي عىل أساسه اهلل يوجب علينا شي ًئا أو ّ

الفعل فيه مصلحة واقعية أو مفسدة واقعية ،فام فيه مصلحة يأمرنا بفعله ،فإذا كانت
املصلحة ملزمة ورضورية فإنه تعاىل يأمرنا عىل نحو الوجوب وااللزام ،وإذا كانت

املصلحة خمففة وغري ملزمة فيأمرنا عىل نحو االستحباب ،وهكذا املفسدة ،إن كانت

عالية جدً ا فينهانا عن ارتكاب الفعل عىل نحو اإللزام واحلرمة ،وإن كانت تلك املفسدة

خمففة فينهانا عىل نحو الكراهة مع جواز الفعل.

ج .إذا ُأتيح لشخص أن يعرف مالكات األحكام الواقعية ،يعني أن اهلل كشف له
((( احلرش .7
ِ
ِ
ِ
يض إِلىَ َر ُسول اهلل وإِلىَ َاألئ َّمة فيِ َأ ْم ِر الدِّ ِ
اب ال َّت ْف ِو ِ
ين
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 266ب ُ
ح.3
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عن تلك املصالح واملفاسد الواقعية ،وحكَم ذلك الشخص وفق تلك املصالح واملفاسد،
يعني أن اهلل تعاىل أذن له أن يصدر األحكام الرشعية وفق علمه بتلك املصالح واملفاسد،
فعىل هذا األساس للنبي الوالية الترشيعية يف إصدار تلك االحكام.

شخصا ا ّطلع عىل ترشيعات الربملان ،وكان رئيس الربملان أ ْطلع هذا
متا ًما كام لو أن
ً

الشخص عىل تلك الترشيعات وأذن له بنقلها ،وجاء وأعلمنا بأن غدً ا عطلة رسمية،

وبعد علمنا بأنه قد ا ّطلع عىل الترشيعات ،و ُأذن له بنقلها ،فال شك أننا نتبع ما يقوله.

عيل
ومما ُيشري إىل هذا املعنى ما جاء يف فرض الصالة وعدد ركعاهتا ،إذ روي عن ِّ
قصـر
بن مهزيار ،قال :قال بعض أصحابنا أليب عبد اهلل :ما بال صالة املغرب مل ُي ِّ

«ألن الصالة كانت ركعتني
فيها رسول اهلل يف السفر واحلضـر مع نافلتها؟ قال:
َّ

إىل ِّ
وأقر
كل ركعتني ركعتني ،ووضعها عن املسافرَّ ،
ركعتني ،فأضاف رسول اهللٰ 
قصـر يف ركعتي الفجر أن يكون متام الصالة
عىل وجهها يف السفر واحلضـر ،ومل ُي ِّ
املغرب ٰ
سبع عرشة ركعة يف السفر واحلرض»(((.

وعن أيب جعفر ،قال« :لـماَّ ُع ِر َج برسول اهلل نزل بالصالة عشـر ركعات،
ركعتني ركعتني ،فلماَّ ُولِدَ احلسن واحلسني زاد رسول اهلل سبع ركعات شكر ًا هلل،

فأجاز اهلل له ذلك ،وترك الفجر مل يزد فيها لضيق وقتها ،ألنَّه حتضـرها مالئكة الليل
ست ركعات ،وترك
ومالئكة النهار ،فلماَّ أمره اهلل بالتقصري يف السفر وضع عن ُأ َّمته ُّ
املغرب مل ي ِ
نقص منها شيئ ًا ،وإنَّام جيب السهو فيام زاد رسول اهلل ،فمن َّ
شك يف أصل
ُ
الفرض يف الركعتني األُ َّولتني استقبل صالته»(((.
((( املحاسن للربقي  /327 :2ح .78
((( الكايف للكليني  /487 :3باب النوادر /ح .2
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﴿وإِذا ضرَ َ ْبت ُْم يِف األَ ِ
ناح َأ ْن
رض َف َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُج ٌ
فالقرآن الكريم حينام قالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين كانُوا َلك ُْم َعدُ ًّوا
ين َك َف ُروا إِ َّن الكاف ِر َ
الصالة إِ ْن خ ْفت ُْم َأ ْن َي ْفتنَك ُُم ا َّلذ َ
َت ْق ُص ُـروا م َن َّ

ُمبِين ًا﴾ (((.فهذا يعني أنه أخذ ترشيع النبي بنظر االعتبار ،ومل يتجاوزه ،ولذلك رتّب

عليه حكماً رشع ًيا يف السفر ،وهو القرص.

ونفس الكالم ُيقال يف والية أهل البيت الترشيعية ،وعىل كل حال فإن املسألة

خالفية ،فالبعض يثبت الوالية الترشيعية ألهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم،

وهو الصحيح وجاءت روايات عىل ذلك ،والبعض اآلخر ال يثبتها هلم ،ويقولون :هم

فقط ينقلون األحكام الرشعية من الرسول والقرآن الكريم.

وبنفس املعنى روي عن سنن عبد املطلب التي أمضاها القرآن الكريم ،إذ ورد يف

بعض الروايات الرشيفة أن اهلل أمىض سننًا كان قد فعلها عبد املطلب وامضاؤه

هلذه السنن يكشف عن أهنا كانت مطابقة ملا أراده اهلل.

حيث روي أنه كان عبد امل َّطلب يأمر بصلة األرحام وإطعام الطعام ،وترك الظلم

والبغي ،ويقول :إنَّه لن خيرج من هذه الدنيا ظلوم حت َّٰى ُينتَقم منه ،ويقول :واهلل َّ
إن وراء
هذه الدار دار جزاء األعامل.

وهنى
وس َّن عبد امل َّطلب الوفاء بالنذر ،وقطع يد السارق ،ومنع من نكاح املحارمٰ ،
والزنى وألاَّ يطوف بالبيت عريان .وجاء ُّ
كل ذلك
وحرم اخلمر
ٰ
عن قتل امل��وءودةَّ ،

يف رشيعة خاتم األنبياء ،واستجاب اهلل دعاءه يف طلب املطر ألهل مكّة ،وكان يتع َّبد

وأوىص به (أبا طالب)
وأوىص قريش ًا عا َّمة برسول اهلل،
بغار حراء يف شهر رمضان،
ٰ
ٰ

((( النساء .101
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خاصة(((.
َّ
النبي األعظمَّ 
أن عبد امل َّطلب س َّن يف اجلاهلية مخس سنن أجراها اهلل
وروي عن ِّ

تعا ٰىل له يف اإلسالم:

﴿وال َتنْكِ ُحوا ما َنك ََح آباؤُ ك ُْم
عىل األبناء ،فأنزل اهللَ :
َّ - 1
حرم زوجات اآلباء ٰ
ِ (((
ِم َن النِّساء﴾

﴿وا ْع َل ُموا َأنَّام غَن ِ ْمت ُْم
 - 2وجد كنز ًا فأخرج منه اخلمس وتصدَّ ق به ،فأنزل اهللَ :
(((
ِم ْن شيَ ْ ٍء َف َأ َّن لهلِِ مُخ َُس ُه﴾...

احلاج ،فأنزل اهللَ :
احلاج
﴿أ َج َع ْلت ُْم ِسقا َي َة
 - 3لـماَّ حفر بئر زمزم جعلها لسقاية
ِّ
ِّ
ِ
ِ
امر َة ا َمل ْس ِ
جاهدَ يِف َسبِ ِ
ج ِد َ
ون ِعنْدَ
يل اهللِ ال َي ْست َُو َ
احلرا ِم ك ََم ْن َآم َن بِاهللِ َوال َي ْو ِم اآلخ ِر َو َ
َوع َ
لمِِ
ِ
(((
ني﴾
اهللِ َواهللُ ال يهَ ْ دي ال َق ْو َم ال َّظا َ
فأجرى اهلل تعا ٰىل ذلك يف اإلسالم.
 - 4س َّن يف القتل مائة من اإلبل،
ٰ

 - 5إنَّه مل يكن للطواف عدد عند قريش ،فس َّن فيهم عبد امل َّطلب سبعة أشواط،

فأجرى اهلل تعا ٰىل ذلك يف اإلسالم.
ٰ

عىل النصب،
وكان ال يستقسم باألزالم ،وال يعبد األصنام ،وال يأكل ما ُذبِ َح ٰ

عىل دين أيب إبراهيم(((.
ويقول :أنا ٰ

مرتضـى العسكري  /246 :2يف ترمجة عبد امل َّطلب.
((( راجع :عقائد اإلسالم للس ِّيد
ٰ
((( النساء.22 :
((( األنفال.41 :
((( التوبة.19 :
((( راجع :اخلصال للصدوق 312 :و /313ح .90
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مالحظة :من رشوط التكليف أن يكون خال ًيا من املفسدة.
النقطة الثالثة :معنى الوا�صل:

بمعنى أن يصل اخلطاب الرشعي إىل املكلف يف ٍ
وقت يتمكن معه املكلف من

اإلتيان بالعمل ،عىل الوجه الذي يريده املوىل جل وعال منه ،وال يكون وصوله إىل
وقبيح ،واملوىل منز ٌه عنه.
ظلم
ٌ
املكلف بعد وقت العمل ،ألن تكليفه به آنذاك ٌ

مثلاً  :أراد اهلل منا الصوم يف شهر رمضان ،فالصوم ال يكون واج ًبا علينا وتكلي ًفا

منج ٌز علينا -إال إذا وصل األمر (بالصيام) قبل شهر رمضان،
لنا -وبالتعبري األصويلَّ :

لكي يتمكن املكلف من اإلتيان به يف شهر رمضان ،أما إذا وصل اخلطاب يف شهر
شوال ،وطلب منك أن تصوم شهر رمضان الذي فات ،فهذا تكليف بغري املقدور،
وظلم وقبيح ،واملوىل منزه عن القبيح.

ومنج ًزا يف ذمة املكلف إذا وصل له اخلطاب الرشعي
فالتكليف إنام يكون تكلي ًفا
َّ

يف وقت يتمكن من العمل.

وهذا معناه أنه إنام جيوز عقلاً للموىل أن يعاقب العبد إذا كان اخلطاب الرشعي

ني َحتَّى
﴿و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
قد وصل اىل املكلف ،وهذا هو معنى من معاين قوله جل وعال َ

َن ْب َع َ
منجز عىل
ث َر ُسول﴾ وهذا هو معنى ما يقال يف علم االصول من ان التكليف
ٌ
املكلف.

منجز (بحكم العقل) :يقصد به أنه جيوز للموىل أن يعاقب العبد إذا خالف،
بيانّ :

وهذا ما أشار له املصنف بقوله :نعتقد أن اهلل تعاىل ال يكلف عباده إال بعد إمتام

احلجة عليهم.
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النقطة الرابعة :معنى املكلف.
هنا خطوتان:

اخلطوة الأوىل :هل املكلف هو فقط الإن�سان �أو �إنه ي�شمل غريه من اجلن واملالئكة؟
رأيان:
الرأي األول :أن املكلف هو اإلنسان فقط ،واليه ذهب الفاضل املقداد يف رشح

الباب احلادي عرش ،عندما عرف املكلف قال (هو اإلنسان احلي البالغ القادر).

الرأي الثاين :أن املكلف يشمل اإلنسان واجلن و املالئكة ،وممن ذهب إليه املحسني
ت ِ
اجل َّن َو ِاإلن َْس إِلاَّ
﴿وما َخ َل ْق ُ
يف رصاط احلق((( ،واستدل بعدة ايات منها قوله تعاىلَ :
لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون﴾((( فاخلطاب بالعبادة (التكليف هبا) شامل للجن واإلنس.
ِ
ون َف َم ْن َأ ْس َل َم
ون َو ِمنَّا
القاس ُط َ
﴿و َأنَّا ِمنَّا ا ُمل ْسلِ ُم َ
وكذلك ما ورد يف سورة اجلن َ
ِ
ك تحَ َ روا ر َشد ًا .و َأما ِ
(((
ون َفكانُوا َلجِ َهن ََّم َح َطب ًا﴾.
القاس ُط َ
َ َّ
َف ُأولئ َ َّ ْ َ

ون اهللَ ما َأ َم َر ُه ْم
وكذلك بالنسبة للمالئكة حيث جاء يف القرآن الكريم ﴿ال َي ْع ُص َ
(((
ون﴾.
ون ما ُي ْؤ َم ُر َ
َو َي ْف َع ُل َ
أيضا بأمره هلم بالسجود آلدم ،إذ هو
ويمكن أن يستدل لتكليف املالئكة ً

نوع من التكليف ،مع االلتفات إىل أن املالئكة معصومون ،فال يصدر منهم اخلطأ وال
يتعبون من عبادة اهلل.

((( ج 2ص  277من طبعة ذوي القربى.
((( الذاريات .56
((( اجلن .15 – 14
((( التحريم .6
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اخلطوة الثانية :ما هي �شروط التكليف؟
ذكروا لذلك عدة رشوط ،أمهها:
الرشط األول :احلياة :إذ ال يمكن توجيه اخلطاب للميت كام هو واضح.
الرشط الثاين :العقل :إذ من دون العقل فإن اإلنسان ال يدرك احلسن من القبيح،

فيكون القلم مرفو ًعا عنه.

ويدخل ضمنه املجنون حتى يفيق ،والنائم حتى يستيقظ ،واملغمى عليه حتى

يرجع إليه وعيه ،وقد ورد عن أمري املؤمنني أنه قال« :إن القلم رفع عن ثالثة  :عن
الصبي حتى حيتلم ،وعن املجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ».

(((

��ادرا عىل االتيان
الرشط الثالث :القدرة عىل العمل :يعني أن يكون املكلف ق ً

عاجزا عنه ،ألن تكليف العاجز قبيح ،واهلل منزه عن القبيح.
بالعمل ،ال
ً
وهذا الرشط ينحل إىل ثالث مفردات:

املفردة األوىل :تشرتط القدرة حني العمل ال حني اخلطاب ،بمعنى أنه قد يصدر

اخلطاب للعاجز ويطلب منه االتيان به أثناء عجزه ،فهذا ال يصح؛ ألنه قبيح.

ولكن لو توجه اخلطاب إىل العاجز وقيل له :إن هذا الفعل جيب عليك ،ولكن

قادرا عىل أدائه ،كام لو قال املوىل
ليس اآلن ،وإنام عندما يرتفع عنك العجز وتكون ً
للمريض الذي ال يستطيع ْ
أن يصوم :صم إذا برئت من املرض ،فهذا ليس خالف

تعجيزا لإلنسان.
العدل وليس ظلماً وليس
ً

ِ
وكتطبيق لذلك :قوله﴿ :ولهلِِ علىَ الن ِ ِ
َطاع إِ َل ْي ِه َسبِيالً﴾
َّاس ح ُّج ال َب ْيت َم ِن ْاست َ
َ َ ٰ

(((

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .94
((( آل عمران .97
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كنت أنا غري مستطيع ،فإن هذا اخلطاب ال يكون
فهذا اخلطاب يشمل اجلميع ،ولكن لو ُ

منج ًزا يف حقي وليس واج ًبا عيل ،ألن وجوبه عند االستطاعة ،فاخلطاب وصل إ ّيل اآلن
ّ

لكن التكليف مطلوب مني عند االستطاعة.

املفردة الثانية :ال جيوز التكليف باملمتنع ذاتًا عىل اإلنسان ،مثل أن ُيطلب من

اإلنسان أن ُيدخل اليشء الكبري عىل كربه يف اليشء الصغري عىل صغره ،فالعقل حيكم

بامتناع وقوع هذا األمر أصلاً  ،فال جيوز للموىل أن يكلف العبد بمثل هذا اليشء ،ألنه
تكليف بممتنع ذايت ،وهو قبيح عقلاً .

املفردة الثالثة :ال جيوز التكليف باملمتنع وقو ًعا وإن كان ممكنًا ذاتًا.
بيانه :هناك أشياء هي ليست ممتنعة بحكم العقل ،بل هي يف حدّ نفسها ممكن،

ولكنها يف العامل اخلارجي ال يمكن أن تقع ،فيسمى مثل هذا اليشء باملمتنع وقو ًعا يف

اخلارج ،مثل أن تطلب من اإلنسان أن يصعد إىل السطح بدون استخدام السلم ،فهذا

األمر ال تلزم منه االستحالة العقلية أو اجتامع النقيضني ،لكن يف الواقع ال يمكن أن
يقع.

أو أن يطلب من اإلنسان أن يطري بدون جناحني ،فعقلاً هذا أمر ممكن ،فيمكن

مثلاً أن اهلل تعاىل يعطي إنسانًا ما القدرة عىل الطريان بدون أجنحة ،لكن هذا األمر يف

اخلارج غري ممكن.

والتكليف ال بد أن يكون ممكنًا وقو ًعا كام يلزم أن يكون ممكنًا ذاتًا.
الرشط الرابع :العلم بالتكليف :وهذا عبارة أخرى عن وصول التكليف للعبد.
وهنا نلفت النظر إىل:
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تنجز
أولاً  :أن العلم بالتكليف ليس رش ًطا يف أصل التكليف ،وإنام هو رشط يف ّ
التكليف ،أي إنه لو قال اهلل تعاىلِ َ :
موجه لكل الناس،
الصلاَ ْةَ﴾ فهذا اخلطاب ّ
﴿أق ْي ُم ْوا َّ
العامل واجلاهل منهم مشمول هبذا اخلطاب ،وهذا ما يعرب عنه بقاعدة االشرتاك ،يعني
اشرتاك العامل واجلاهل يف التكاليف ،فعندما يصدر أمر من املوىل فهو يشمل العامل

واجلاهل ،فيجب عليهام م ًعا ،لكن الفرق هو :أن العامل إذا خالف ومل يصل فيجوز

منج ًزا عليه،
ووصل إىل العبد ،فصار ّ
للموىل أن يعاقبه ،ألن التكليف صدَ ر من املوىل َ
أما اجلاهل إذا خالف ومل ِّ
يصل ،فبحكم العقل ال جيوز للموىل أن يعاقب اجلاهل؛ ألن
منجز يف ذمة اجلاهل؛ ألن رشط التنجيز هو العلم.
هذا التكليف غري ّ

قارصا.
ثان ًيا :هناك فرق يف اجلاهل بني أن يكون مقصرِّ ً ا وبني أن يكون
ً

اجلاهل املقرص هو من كان بإمكانه أن يتعلم ولكنه عمدً ا ترك التعلم ،فتكون

احلجة بالغة عليه ،يعني يستحق العقوبة ،وهذا ما اشار له الشيخ يف عبارة الكتاب بقوله

(أما اجلاهل املقصرِّ يف معرفة األحكام والتكاليف فهو مسؤول عند اهلل تعاىل ومعاقب

عىل تقصريه؛ إذ جيب عىل كل إنسان أن يتعلم ما حيتاج إليه يف األحكام الرشعية)

ورد يف رواية معتربة السند عن مسعدة بن زياد قال :سمعت جعفر بن حممد اإلمام
الصادق (صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آبائه) وقد سئل عن قوله تعاىلَ ﴿ :فلِ ّٰل ِه ُ
احل َّج ُة
البالِ َغ ُة﴾((( ،فقال اإلمام الصادق« :إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة :عبدي

أكنت عا ًملا ؟ فإن قال :نعم .قال له :أفال عملت بام علمت ،وإن قال :كنت جاهلاً  ،قال
له :أفال تع ّلمت حتى تعمل .فيخصمه ،وذلك احلجة البالغة».

(((

((( األنعام .149
((( أمايل الشيخ املفيد ص .227
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أما اجلاهل القارص فهو َمن كان ال يتمكن من التع ُّلم ،وحتى لو ع َّلمناه فإنه ال

يستطيع أن يدرك املسائل ،وال أن يضبطها ،فهذا ورد يف الروايات الرشيفة أن اهلل تعاىل

معذورا فيام ال يستطيع أن يدركه.
حياسبه عىل قدر عقله ،ويكون
ً

عىل قدر ما آتاهم
فعن أيب جعفر قال« :إنَّام يداق اهلل العباد يف احلساب يوم القيامة ٰ

(((
حممد بن سليامن الديلمي ،عن أبيه ،قال :قلت أليب عبد
من العقول يف الدنيا»  .عن ّ

«إن
اهلل :فالن من عبادته ودينه وفضله؟ فقال« :كيف عقله؟» ،قلت :ال أدري ،فقالَّ :

إن رج ً
ال من بني إرسائيل كان يعبد اهلل يف جزيرة من جزائر البحر،
عىل قدر العقلَّ ،
الثواب ٰ

رب،
خضـراء نضـرة ،كثرية الشجر ،ظاهرة املاءَّ ،
مر به ،فقال :يا ِّ
وإن ملك ًا من املالئكة َّ

[تعاىل] إليه :أن
فأوحى اهلل
[تعاىل] ذلك ،فاستق َّله امللك،
أرين ثواب عبدك هذا ،فأراه اهلل
ٰ
ٰ
ٰ
اصحبه ،فأتاه امللك يف صورة إنسـي فقال له :من أنت؟ قال :أنا رجل عابد ،بلغني مكانك

وعبادتك يف هذا املكان ،فأتيتك ألعبد اهلل معك ،فكان معه يومه ذلك ،فلماَّ أصبح قال له
إن ملكاننا هذا عيب ًا! فقال له:
إن مكانك لنزه ،وما يصلح إلاَّ للعبادة ،فقال له العابدَّ :
امللكَّ :

فإن هذا احلشيش
وما هو؟ قال :ليس لر ِّبنا هبيمة ،فلو كان له محار رعيناه يف هذا املوضعَّ ،

يضيع ،فقال له [ذلك] امللك :وما لر ِّبك محار؟ فقال :لو كان له محار ما كان ُيض ِّيع مثل هذا
ُ
عىل قدر عقله»(((.
احلشيش،
ٰ
إىل امللك :إنَّام أثيبه ٰ
فأوحى اهلل ٰ
الرشط اخلامس :البلوغ :وهو أن يصل اإلنسان إىل مرحلة تسمى رش ًعا بالبلوغ،

وللبلوغ عالمات معينة ذكرت يف كتب الفقه ،ويف املقام ما هيمنا يف علم الكالم هو
التايل:

أن األحكام منها تكليفية ومنها وضعية ،والتكليفية منها إلزامية ومنها غري إلزامية،
((( الكايف للكليني  /11 :1كتاب العقل واجلهل /ح .7
((( الكايف للكليني  11 :1و /12كتاب العقل واجلهل /ح .8
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وعليه يكون لدينا ثالث نقاط:
النقطة الأوىل :الأحكام التكليفية الإلزامية:
وهي الواجبات واملحرمات ،الواجب التكليفي هو ما يطلب فع ُله مبارشة من

املكلف ،وال جيوز له تركه ،واملحرم هو ما ُيطلب منه أن ال يقرتب منه ،وال جيوز له أن

يفعله.

وهذه التكاليف باالتفاق ال تشمل الصبي ،فيشرتط يف ثبوهتا عىل اإلنسان أن

يكون بال ًغا ،فال تتنجز هذه التكاليف يف ذمة اإلنسان إال إذا كان بال ًغا ،ودليلها هو مثل
حديث رفع القلم.

النقطة الثانية :الأحكام التكليفية غري الإلزامية:
وهي املستحبات واملكروهات ،فهل تصح املستحبات من الصبي؟ فاذا صىل

الصبي قبل البلوغ عىل نحو االستحباب ،فهل يثاب الصبي عىل فعله هذا أو ال يثاب؟

وملعرفة ترتب الثواب عىل قيام الصبي باملستحب وتركه للمكروه من عدمه البد

من الرجوع إىل ما يبتني عليه هذا احلكم وهو :هل إن عبادات الصبي رشعية أو تدريبية؟
لعل مشهور علامئنا يذهب إىل أهنا رشعية ،مما يعني ترتب الثواب عليها .مما يعني

أن األحكام التكليفية غري اإللزامية ال يشرتط فيها البلوغ.

ويرتتب عىل هذا البحث ثمرة فقهية مهمة ،وهي معرفة ما إذا كانت صالة الصبي
مجُ ِزأ ًة أو ال فيام لو صىل قبل البلوغ ثم بلغ ووقت الصالة مل ِ
ينته بعدُ  ،كام لو صىل يف

الساعة الثانية ظهر ًا صاليت الظهر والعرص ،وبلغ بعد أدائهام بنصف ساعة ،أي إن وقت

الصالتني الزال قائ ًام ،فهل جيب عليه يف هذه احلالة إعادة صالة الظهرين أو إن صالته
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جمزأة؟
احلكم خيتلف باختالف قول العلامء يف عبادات الصبي هل هي رشعية أو تدريبية:
فمن قال بأن عباداته تدريبية :أي إن عباداته جمرد صورة للعبادة وال أثر هلا؛ لعدم
ِ
وعليه البد من إعادة
توجه خطاب له ال عىل نحو الوجوب وال عىل نحو االستحباب.

الصالة؛ لتوجه اخلطاب إليه فور بلوغه فيلزمه باألداء.

وأما من قال بأن عباداته رشعية :أي إن صالته رشعية؛ وأن األمر موجه إىل الصبي

عىل نحو االستحباب ،بالتايل فإن صالته وقعت صحيحة ،فال موجب إلعادهتا.

فإن قيل :أو ليس حديث رفع القلم رفع التكاليف عن الصبي؟ فكيف ُيقال بأن

املستحبات واملكروهات تصح من الصبي وأنه خماطب هبا؟

فاجلواب :أن القدر املتيقن من حديث رفع القلم هو الواجبات واملحرمات،

يعني أن الذي نجزم بأنه ُرفع عن الصبي هو الواجبات واملحرمات ،أما املستحبات

واملكروهات فليست مرفوعة عن الصبي.

(((

النقطة الثالثة :الأحكام الو�ضعية:
وهي غري االحكام التكليفية اخلمسة التي تقدم ذكرها (الواجب واملحرم واملكروه

واملستحب واملباح) .وختترص بـ(الصحة والفساد) .فلو قام صبي بعقد من العقود

كالبيع مثالً ،أو إيقاع من االيقاعات كالطالق مثالً ،فهل يعد فعله صحيح ًا رشع ًا،
وبالتايل يكون ِ
ملز ًما لكال الطرفني ،أو إنه فاسد فال يكون ملزم ًا هلام؟
يعني أن هذا الفعل صحيح أو فاسد؟
((( التفاصيل يف أبحاث اخلارج.

183

يلكتلا يف انتديقع
خيتلف اجلواب وبالتايل احلكم باختالف طبيعة املوضوعات:

فاملوضوعات غري املوقوفة عىل القصد وال عىل النية بحيث يرتتب عىل فاعلها

احلكم الوضعي بمجرد حتققها ،كتحقق حكم اجلنابة باجلامع ،فبمجرد أن جيامع الصبي

حيكم عليه بأنه جمنب .واحلكم بجنابته حكم وضعي ،ولكن ال ُيلزم باحلكم التكليفي

(وج��وب الغسل) منها؛ ألنه غري خماطب ب��أداء تكليف الزم تُشرتط فيه الطهارة،
كالصالة مثالً .فال جيب عليه الغسل حتى البلوغ.

وكذا احلال بالنسبة حلكم التنجس ،فإنه يرتتب عىل الصبي متى ما القى بدنه أو

ثوبه أحد األعيان النجسة مع الرطوبة املرسية ،كام لو تنجس بالبول مثالً ،إال أنه ال

يتوجب عليه التطهري كحكم تكليفي إال عندما ُيلزم رشع ًا بأداء ما تشرتط فيه الطهارة،

كالصالة مثالً.

وكذلك بالنسبة للضامن باإلتالف ،فلو أتلف الصبي مال غريه ،كأن يكون كرس
زجاجة سيارة ٍ
أحد ما ،فإنه ال جيب عليه أن يغرم .وجيب ذلك عىل وليه كام قال العلامء،

ٍ
حينئذ إىل الصبي بعد بلوغه.
فإن هو مل يغرم عنه توجه التكليف

(((

وعليه فإن املوضوعات التي ال يشرتط فيها القصد أو النية ال يشرتط فيها البلوغ

يف ترتب األحكام الوضعية عليها.

وأما املوضوعات التي يشرتط يف إتياهنا القصد أو النية ،فيشرتط يف حتققها البلوغ،

وهذه املوضوعات من الواضح أهنا ال تشمل الصبي ،مثل :كفارة اإلفطار عمد ًا يف شهر

رمضان .فقد تقدّ م أن املشهور بني العلامء أن عبادات الصبي رشعية ،فيمكنه اإلتيان هبا

صح صومه ،ولكنه لو أفطر عمد ًا يف
عىل نحو االستحباب ،فلو صام يف شهر رمضان َّ

((( واملسألة فقهية تُراجع يف مظاهنا.
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هنار أحد أيامه ،فال جتب عليه الكفارة فض ً
ال عن القضاء؛ ألهنا موضوعات يشرتط يف
أدائها القصد والنية.

وبالعودة إىل املثالني اللذين طرحا يف بداية مبحث األحكام الوضعية :ومها :حكم

البيع بالنسبة إىل الصبي كمثال عىل العقود ،وحكم الطالق كمثال عىل اإليقاعات،
بالنسبة إىل الصبي ،فنقول:

بام أن هذين املوضوعني مما جيب يف حتققهام القصد والنية ،إذ ًا ال حيكم بصحتهام

فيام لو صدرا من الصبي .نعم ،استثنى بعض الفقهاء من ذلك بالنسبة للبيع ما كانت
قيمته يسرية من األشياء التي جرت العادة بتصدي الصبي املميز ملعاملتها بإذن وليه.

(((

اخلطوة الثالثة� :إثبات ح�سن التكليف من املوىل.
أمر حس ٌن أو ال؟
هل إن تكليف العباد من قبل املوىل (جل وعال) ٌ
أمر حسن ،ويمكن إثبات حسنه بعدة طرق ،نذكر منها طريقني:
هو ٌ
األول :اإلثبات اإلمجايل:
وخالصته :أن اهللَ ف َعل التكليف .وبام أن كل أفعاله سبحانه حسنة ،وال يصدر

أمر حس ٌن.
منه القبيح قط .إذ ًا التكليف ٌ

((( يف منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج  /2الفصل الثاين :رشوط املتعاقدين /مسألة :)62
« ُيشترَ ط يف ٍّ
الصبي يف ماله ،وإن كان ممِّيز ًا ،إذا
يصح عقد
األول :البلوغ ،فال ُّ
كل من املتعاقدين ُأمورَّ :
ِّ
اًّ
التصـرف إلاَّ يف األشياء اليسرية التي
مستقل يف
الصبي
مل يكن بإذن الو ِّيل ،بل وإن كان بإذنه إذا كان
ُّ
ُّ
تصح فيام إذا كانت املعاملة
جرت العادة بتصدّ ي
تصح منه بإذن وليه ،كام ُّ
الصبي املم ِّيز ملعاملتها ،فإنهّ ا ُّ
ِّ
الصبي وكي ً
ال عنه يف إنشاء الصيغة ،وهكذا إذا كانت معاملة الصبي يف مال الغري بإذن
من الو ِّيل ،وكان
ُّ
مالكه ،وإن مل يكن بإذن الويل».

يلكتلا يف انتديقع
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وبعبارة أخرى :التكليف فعل اهلل ،وكل أفعاله حسنة ،فالتكليف حسن.
الثاين :قاعدة اللطف:
وهو الطريق الذي ذكره الشيخ املظفر.
واجب عىل
لطف ،واللطف واجب عىل احلكيم فالتكليف
وخالصته :التكليف
ٌ
ٌ

احلكيم.

وهذا الدليل يثبت حسن التكليف بل لزومه ووجوبه أيض ًا.
بيان قاعدة اللطف:
يقرب العبد إىل الطاعة ويبعده عن املعصية.
اللطف :هو ما ّ
واجب عىل املوىل (جل وعال) -بمعنى أنه هو الذي أوجبه عىل نفسه ال
وهو
ٌ

حكيم ،واحلكيم إذا علم َّ
أن
بمعنى أن أحد ًا ما أوجبه عليه (سبحانه)-؛ وذلك ألنه
ٌ

عبده ال يمكن أن يصل إىل طاعته ورضاه إال إذا ساعده يف ذلك .بل إنه لو مل يساعده

لوقع يف املعصية ،حلكم بوجوب مساعدته وكذا حيكم العقل.

ومن هنا استدل العلامء عىل لزوم إرسال الرسل وإنزال الكتب وترشيع الرشائع

التي تنظم عالقات الفرد بربه وباألفراد بقاعدة اللطف؛ ألن هذه األمور تساعد العبد

وتتم احلجة عليه .ولوالها لوقع العبد
عىل بلوغ رضا اهلل وجتنب معصيته وسخطهُّ ،
باملعصية ولبعدَ عن رضا مواله من جهة ،ولقبح عىل املوىل أن يعاقبه من ٍ
جهة أخرى.
َُ
بل أشار الشيخ إىل أن قاعدة اللطف جتب وإن علم اهلل (جل شأنه) َّ
أن بعض

وضح له طريق الطاعة .وبالتايل ال يسوغ عدم اللطف
عبيده ال يمتثل ألوامره حتى إذا ُ

هبم أو عدم توضيح األمر هلم؛ وذلك ألن الوجدان حيكم بعدم كون ذلك مسوغ ًا لعدم
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اللطف ،بل يبقى اللطف الزم ًا عىل احلكيم ألمرين مها:
األول :أن فيض الكريم الكامل ال يوقفه وال حيده عناد بعض العبيد .فاهلل هو

الكامل املطلق ،فال حيدُّ جوده الكامل ورمحته املطلقة عنا ُد بعض العبيد .وهذا ما أشار

إليه املاتن يف الكتاب.

الثاين :لو مل يرسل اهلل الرسل ألولئك العباد ،ألمكن أن تتوفر حجة ألولئك

ني َحتَّى َن ْب َع َ
ث َر ُسول﴾
﴿و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
العباد عىل اهلل؛ لذا جاء يف القرآن الكريمَ :

(((

أي حتى نلقي احلجة التامة عىل العباد.

((( اإلرساء .15

عقيدتنا يف الق�ضاء والقدر
قال الشيخ املظفر:
«عقيدتنا يف القضاء والقدر:
ذهب قو ٌم وهم (املجربة) إىل أنه هو الفاعل ألفعال املخلوقني فيكون قد أجرب

الناس عىل فعل املعايص وهو مع ذلك يعذهبم عليها ،وأجربهم عىل فعل الطاعات ومع
ذلك يثيبهم عليها ،ألهنم يقولون إن أفعاهلم يف احلقيقة أفعاله وإنام تنسب إليهم عىل
سبيل التجوز ألهنم حملها ،ومرجع ذلك إىل إنكار السببية الطبيعية بني األشياء وأنه تعاىل
هو السبب احلقيقي ال سبب سواه.

وقد أنكروا السببية الطبيعية بني األشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتىض كونه هو

اخلالق الذي ال رشيك له ،ومن يقول هبذه املقالة فقد نسب الظلم إليه عن ذلك.

فوض األفعال إىل املخلوقني ورفع
وذهب قوم آخرون وهم (املفوضة) إىل أنهّ 

قدرته وقضاءه وتقديره عنها ،باعتبار أن نسبة األفعال إليه تعاىل تستلزم نسبة النقص

إليه ،وإن للموجودات أسباهبا اخلاصة وإن انتهت كلها إىل مسبب األسباب والسبب
األول ،وهو اهلل .ومن يقول هبذه املقالة فقد أخرج اهلل من سلطانه ،وأرشك غريه

معه يف اخللق.

واعتقادنا يف ذلك تبع ملا جاء عن أئمتنا األطهار من األمر بني األمرين،

والطريق الوسط بني القولني ،الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك املجادلني من أهل
187
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الكالم ،ففرط منهم قوم وأفرط آخرون .ومل يكتشفه العلم والفلسفة إال بعد عدة قرون.
وليس من الغريب ممن مل يطلع عىل حكمة األئمة وأقواهلم أن حيسب إن هذا

القول ،وهو األمر بني األمرين ،من مكتشفات بعض فالسفة الغرب املتأخرين ،وقد

سبقه إليه أئمتنا قبل عرشة قرون.

فقد قال إمامنا الصادق لبيان الطريق الوسط كلمته املشهورة« :ال جرب وال

تفويض ولكن أمر بني أمرين».

ما أجل هذا املغزى وما أدق معناه .وخالصته :إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة

ونحن أسباهبا الطبيعية ،وهي حتت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة هلل
تعاىل وداخلة يف سلطانه ألنه هو مفيض الوجود ومعطيه ،فلم جيربنا عىل أفعالنا حتى

يكون قد ظلمنا يف عقابنا عىل املعايص ألن لنا القدرة واالختيار فيام نفعل ،ومل يفوض
إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ،بل له اخللق واحلكم واألمر ،وهو

قادر عىل كل يشء وحميط بالعباد.

وعىل كل حال ،فعقيدتنا إن القضاء والقدر رس من أرسار اهلل ،فمن استطاع أن

يفهمه عىل الوجه الالئق بال إفراط وال تفريط فذاك ،وإال فال جيب عليه أن يتكلف فهمه

والتدقيق فيه لئال يضل وتفسد عليه عقيدته ،ألنه من دقائق األمور بل من أدق مباحث

الفلسفة» انتهى.

من املباحث املهمة جد ًا يف علم الكالم والتي متتدّ جذورها يف حياة اإلنسان

العملية والسياسية والعقائدية هو مبحث القضاء والقدر ،وما يتوقف عليه من بحث
اجلرب والتفويض أو األمر بني االمرين؛ إذ اختلف الناس يف هذا عىل ثالثة مذاهب:

مفوضة ،وجمبرِّ ة ،ومذهب أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم) الذي عرب عنه
ّ

ردقلاو ءاضقلا يف انتديقع
االمام الصادق بقوله« :لاَ َجبرْ َ ولاَ َت ْف ِو َ
يض و َلكِ ْن َأ ْم ٌر َبينْ َ َأ ْم َر ْي ِن».
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(((

وهذا البحث مهم جدً ا ،ال بد من التأمل فيه وأخذه بالتسلسل لنصل إىل قناعة

معينة فيه.

م�صطلحات البحث:

امل�صطلح الأول :القدر.
وهو التقدير واهلندسة النظرية بحسب املكان والزمان والكيفيات واألسباب

والرشوط وغريها ،فلوجود اجلامد حدٌّ  ،ولوجود النبات حدٌّ  ،ولوجود احليوان حدٌّ ،

هذه الرشوط التي وضعت هلذه احلدود هي ختطيط نظري أشبه برسم اخلريطة للبيت

نظر ًيا ،هذا هو القدر.

امل�صطلح الثاين :الق�ضاء.
وهو اإلبرام يعني إمتام األمر وإنجازه متا ًما ،بحيث يصل اىل النقطة االخرية للتحقق
يف اخلارج قالَ ﴿ :فإِ َذا َق َضيتُم من ِ
َاس َكك ُْم َفا ْذك ُُروا اهللَ (((.﴾..فقضيتم مناسككم يعني
ْ ْ َ
أنجزمتوها وانتهيتم منها.

والقضاء يف احلقيقة هو نتيجة التقدير والقدر.
وكل من القدر والقضاء ينقسم اىل قسمني مها :قدر وقضاء تكويني وقدر وقضاء

ترشيعي.

فأما القدر والقضاء التكويني:
اجل ِبرْ وال َقدَ ِر َ
اب َ
واأل ْم ِر َب َينْ َاأل ْم َر ْي ِن ح.13
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 160ب ُ
((( البقرة .200
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فهي القوانني اخلارجية أو الكونية التي تتحكم بالعامل ،ومثال عىل ذلك :تقدير

تم تقديره
اجلنني يف بطن أمه ،ويشمل مجيع املراحل التي يمر هبا حتى يكتمل ّ
نموه ،فإذا ّ

فإنه يولد ،فوالدته القضاء.

وهكذا تقدير القمر هو مروره باملراحل املعلومة إىل أن تنتهي دورته الشهرية فيصل

إىل نقطة البداية ويولد من جديد ،فيكون هالالً.
وأما القدر والقضاء الترشيعي:

فهو جمموع األوامر والنواهي اإلهلية ال��واردة يف الكتاب والسنة .وإىل القضاء

والقدر الترشيعيني أشار ما روي ّ
أن رجلاً قال ألمري املؤمنني :فام القضاء والقدر

الذي ذكرته يا أمري املؤمنني؟ قال« :األمر بالطاعة ،والنهي عن املعصية ،والتمكني

من فعل احلسنة وترك املعصية ،واملعونة عىل القربة إليه ،واخلذالن ملن عصاه ،والوعد
والوعيد ،والرتغيب والرتهيب ،كل ذلك قضاء اهلل يف أفعالنا ،وقدره ألعاملنا ،وأما غري
الظن له حمبط لألعامل».
ذلك فال تظنّه ،فإن ّ

فقال الرجل :فرجت عني يا أمري املؤمنني فرج اهلل عنك.

(((

وهنا يبني أمري املؤمنني أن القدر والقضاء الترشيعي هو جمموع األوام��ر

والنواهي اإلهلية التي تصدر منه مع متكني اإلنسان عىل فعلها وعدم إجباره عليها،

وبالتايل استحقاق الثواب أو العقاب.

ٌّ
وكل من القدر والقضاء مها من مقدمات األفعال.

((( االحتجاج للطربيس ج 1ص.311
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امل�صطلح الثالث :اجلرب.
وهو ا ّدعاء أن األفعال التي نراها تصدر من اإلنسان إنام هي يف احلقيقة صادرة من

اهلل .وما اإلنسان معها إال جمرد آلة لتنفيذ أفعال اهلل ،وينطلق هذا االدعاء من نفي
وجود نظام العلل واملعلوالت يف عاملنا ،وإثبات وجود علة واحدة فقط وفاعل واحد

فقط هو اهلل وما عداه كلها معلوالت وخملوقات له ،حتى ّ
إن الكتابة التي نكتبها يف

احلقيقة هي فعل اهلل.

امل�صطلح الرابع :التفوي�ض.
ٍ
معان:
ويستعمل يف عدة

املعنى األولّ :
فوض إليه أفعاله .فاإلنسان مستقل
أن اهلل بعد أن خلق اإلنسان ّ
ٍ
بحاجة إىل اهلل يف أفعاله ،نعم اهلل قادر
متا ًما يف إجياد أفعاله عن اهلل ،أي إنه ليس

عىل تلك األفعال وقدرته مل تُسلب منه (جل وعال) ،لكن يف الوقت نفسه قد استغنى
ُ
اإلنسان وبات مستق ً
ال يف أفعاله ،رغم أنه ممكن ومن أبرز سامته االفتقار وجود ًا
عنه
واستمرار ًا!

املعنى الثاينّ :
فوض إليه أفعاله ،فاإلنسان مستقل
أن اهلل بعد أن خلق اإلنسان ّ

متا ًما يف إجياد أفعاله عن اهلل ،أي إنه ال حيتاج اىل اهلل يف أفعاله ،وعالو ًة عىل ذلك
فإنّه غري قادر عىل التحكم يف أفعال اإلنسان فال يستطيع منعه من القيام ٍ
بفعل ما مثالً.
وهذا املعنى أقبح وأردأ من األول.
املعنى الثالثّ :
أن اهلل يوكل بعض األمور لبعض خملوقاته يف أن يفعلوها حسب

اختيارهم ،لكن ال خيرج أولئك املخلوقون ال هم وال أفعاهلم عن قدرة اهلل وعن إذنه
ٍ
عاجز ،ولكنه يوكل إىل بعض عباده
وعن أمره (جل وعال) ،فيبقى اهلل قادر ًا وغري
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فعل أمور حمددة.
وقد ورد هذا املعنى يف كثري من الروايات واآليات الرشيفة ،وهذا املعنى عىل

نوعني:

النوع الأول :التفوي�ض التكويني:
كتفويض اهلل مهمة قبض األرواح للملك عزرائيل يف قولهُ ﴿ :ق ْل َيت ََو َّفاك ُْم
ك ا َملو ِ
(((
ون﴾
ت ا َّل ِذي ُوك َِّل بِك ُْم ُث َّم إِلىَ َر ِّبك ُْم ت ُْر َج ُع َ
َم َل ُ ْ

بالرغم من أنه (جل وعال) مالك هلذه املهمة أصال ًة يف قوله﴿ :اهللُ َيت ََو ىَّف األَ ْن ُف َس
ِ
(((
ني َم ْوتهِ َ ا﴾
ح َ
وكتفويض أمر إحياء املوتى وإبراء املرىض إىل النبي عيسى مع أهنا من أفعاله.

وليس يف ذلك أي إشكال؛ ألنه يف ضمن دائرة ارادته ومشيئته وحتت سلطانه.
الثاين :التفوي�ض الت�شريعي:

ٍ
ٍ
ترشيعات وفق
مواصفات خاصة بأن يعطوا
وهو أن يأذن اهلل لبعض عباده وفق

املصالح واملفاسد الواقعية .ومثاله تفويض اهلل مهمة الترشيع للمعصومني وهو
املصطلح عليه بني املتكلمني بالوالية الترشيعية .ومستنده من القرآن الكريم قوله﴿ :
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما نهَ َاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾
َو َما َآتَاك ُُم َّ

(((

وقد تقدم بعض احلديث عن الوالية الترشيعية.
((( السجدة .11
((( الزمر .42
((( احلرش .7
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واملعنى الثالث من بني املعاين الثالث للتفويض هو الذي يتوافق مع ما يذهب

إليه أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم) :أنه ال جرب وال تفويض وإنام هو أمر بني

أمرين.

وبعد أن اتضحت مصطلحات البحث نعود إليه فنقول:
اختلف املتكلمون يف مسألة القضاء والقدر وانقسموا يف ذلك إىل مذاهب ثالث:
املذهب الأول :مذهب اجلرب.
ولإلحاطة هبذا املذهب ال بد من التعرض إىل اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :م�ؤ�س�سو مذهب اجلرب:
عىل الرغم من أن األشاعرة هم من رفعوا لواء اجلربَّ ،
وأن أول من قال به ون ّظر له

ٍ
بشكل رسمي يف الكتب هو اجلهم بن صفوان .إال َّ
أن لدعوى اجلرب جذور ًا
ورصح به
ّ
ترجع إىل بني أمية .فهم أول من أسسها وعمل عىل ترسيخها يف أذهان الناس ألهدافٍ
ّ
سياسية ،بدليل خطبة معاوية عليه لعائن اهلل التي خطبها يف أهل الكوفة بعد اهلدنة التي

عىل ذلك ،سار
َّ
حدثت بينه وبني اإلمام احلسن ،قال املفيد« :فلماَّ
استتمت اهلدنة ٰ
ضحى النهار ،فخطبهم
معاوية حت َّٰى نزل بالنخيلة ،وكان ذلك يوم مجعة ،فصلىّ ٰ بالناس
ٰ

لتحجوا وال لتزكّوا ،إنَّكم
وقال يف خطبته :إنيّ واهلل ما قاتلتكم لتص ّلوا وال لتصوموا وال
ّ

لتفعلون ذلك ،ولكنّي قاتلتكم ألتأ َّمر عليكم ،وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم له كارهون.
قدمي ال أيف بيشء منها له».
ألاَ وإنيّ كنت منيت احلسن وأعطيته أشياء ،ومجيعها حتت
َّ

(((

وحمل الشاهد قوله« :وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم له كارهون» وفيه إشارة واضحة
((( اإلرشاد .14 :2
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إىل مذهب اجلرب.

وعىل نفس املنوال جرى ابن زياد ،حيث روي أنه ُع ِر َض عليه [أي عىل ابن زياد

عيل بن احلسني» ،فقال:
عيل بن احلسني ،فقال له :من أنت؟ فقال« :أنا ُّ
لعنه اهلل] ُّ

سم ٰى عل ّي ًا قتله
عيل« :قد كان يل أخ ُي ّ
عيل بن احلسني؟ فقال له ٌّ
أليس قد قتل اهلل َّ

عيل بن احلسني﴿« :اهللُ َيت ََو ىَّ ٰف الاَ ْن ُف َس
الناس» ،فقال له ابن زياد :بل اهلل قتله ،فقال ُّ
(((
ِح َ تهِ
عيل!؟
ني َم ْو ا﴾ » ،فغضب ابن زياد وقال :وبك جرأة جلوايب ،وفيك بق َّية للر ِّد َّ
اذهبوا به فارضبوا عنقه ،فتعلقت به زينب عمته وقالت :يا ابن زياد ،حسبك من دمائنا،

واعتنقته وقالت :واهلل ال أفارقه فإن قتلته...

(((

كام وردت االش��ارة إىل القول باجلرب يف قول ابن زياد للسيدة زينب (صلوات
رأيت صنع اهلل بأهل ِ
ِ
بيتك؟ فقالت« :ما رأيت إلاَّ مجيالً،
اهلل وسالمه عليها) :كيف

ِ
ُحاج
إىل مضاجعهم ،وسيجمع اهلل بينك وبينهم فت ّ
هؤالء قوم كُت َ
ب عليهم القتل فربزوا ٰ
خُ
اصم ،فانظر ملن الفلج ،هبلتك ُأ ُّمك يا ابن مرجانة.(((»...
وت َ
فهو قد نسب الفعل إىل اهلل تعاىل ليربئ ساحته من اجلرم.
اخلطوة الثانية :خال�صة دعوى اجلرب:
يمكن تلخيص دع��وى اجلرب بأهنا تعني نفي نظام السببية واملسببية أو العلة

واملعلوالت بني األشياء ،واالقتصار عىل علة واحدة وهي اهلل (جل جالله) ومعلوالت
أيضا خلق أفعاهلا ،وبالتايل
وهي كل ما سواه .فكام خلق اهلل (سبحانه) املخلوقات فهو ً

((( الزمر.42 :
((( اإلرشاد للشيخ املفيد .116 :2
((( مثري األحزان البن نام احلليّ (ص )71؛ بحار األنوار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /45ص 115
و )116بتفاوت يسري.
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فإن أي فعل يصدر عنها إنام هو فعله (سبحانه) يف حقيقة األمر ،فكل من األفعال

الصاحلة والطاحلة التي تصدر من اإلنسان إنام هي أفعاله (جل شأنه).

فإن قيل ألصحاب هذه الدعوى :إننا يف اخل��ارج نجد أن األفعال تصدر من

اإلنسان ،فاإلنسان هو الذي يأكل ويكتب ويتكلم ،وعند النظر إىل النار نجد أهنا هي

التي حترق ،فكيف يمكن التوفيق بني ذلك وبني ما تدّ عونه بأن األفعال تصدر من اهلل

وأنه هو الفاعل احلقيقي هلا؟

قالوا :إن اإلنسان هو جمرد حمل لصدور الفعل منه ،يعني أن الفعل يف احلقيقة يصدر

من اهلل ،لكنه يصادف أن يصدر هذا الفعل مقارن ًا لفعل اإلنسان ،يعني أن اهلل هو
الذي يكتب ،لكن يصادف أن يقارن هذا الفعل حركة اإلنسان ،كام يف ألعاب الدمى

التي يتم حتريكها بواسطة خيوط معينة ،إذا نظرنا نجد أن الدمى هي التي تتحرك ،لكن

يف احلقيقة أن هناك يد ًا هي التي حتركها بواسطة اخليوط ،فاحلركة تنسب حقيق ًة لليد
التي حتركها ،لكن تصادف أن تلك احلركة أن خترج وتصدر من تلك الدمية ،وكذا النار

فليست هي التي حترق اخلشب يف احلقيقة ،وأن اهلل تعاىل هو الذي حيرق اخلشب ،لكن
يصادف أن اإلحراق دائام يقع جماور ًا للنار! والنار ليس هلا أي دور يف اإلحراق .وقد
حاولوا بيان هذا من خالل عدة نظريات ومنها نظرية الكسب واحللول وغريها مما ليس

هنا حمل تفصيله.

اخلطوة الثالثة :من�ش�أ هذه الدعوى:
يمكن القول بأن هلذه الدعوى منشأين مها:
أوهلام :املنشأ العلمي:
ص ُعب عىل األشاعرة فهم نظام السببية واملسببية أو العلل واملعلوالت فه ًام صحيح ًا
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يتوافق مع التوحيد ،فظنوا إن القول به يستلزم الرشك باهلل يف اخلالقية ،إذ قالوا بأن
نسبة الفعل إىل اإلنسان عند صدوره منه يعني نسبة خلق ذلك الفعل إليه ،فاهلل خيلق

أفعالاً واإلنسان خيلق أفعالاً  ،وبالتايل يصبح اإلنسان رشيك ًا هلل يف خلقه لألفعال،

وهذا رشك وخالف للتوحيد األفعايل الذي يقتيض أن ال مؤثر وال فاعل يف الوجود

مستقلاً إال اهلل.

إذ ًا ال بد من نسبة األفعال إليه (سبحانه) ال إىل َمن صدرت منه بنظرنا ،بقطع النظر

عمن صدرت تلك األفعال من جهة ،وبقطع النظر عن حسنها وقبحها من جهة أخرى،
ّ
وعليه فحفاظ ًا عىل التوحيد األفعايل يتوجب علينا القول بأن األفعال يف احلقيقة تصدر

من اهلل تعاىل ،ال من اإلنسان.
ثانيهام :املنشأ السيايس:

علينا أن ال نغفل أن احلكومات الدموية كانت تعمل عىل رشعنة أعامهلا بطريقة

تقنع املسلمني بأن سياساهتم موافقة للدين والتوحيد من جهة ،وتُلزم املسلمني بإطاعة
احلكام والسالطني بل حترم عليهم اخلروج عىل السلطان باالستناد إىل مستند رشعي

يقدسه املسلمون من جهة أخرى.

أن السلطان يعمل وفق النظام االسالميّ ،
فادعت ّ
وأن اخلروج عليه سيكون

خروج ًا عىل النظام واحلاكم اإلسالمي ،أي خروج ًا عىل إمام الزمان -قاصدين به
اخلليفة.-

وقد أسس هلذه الدعوى وط ّبل هلا بنو أمية؛ ألهنا ختدم أهدافهم السياسية وحتقق

مطامعهم الدنيوية بكل يرس؛ إذ ّ
إن القول باجلرب يعني أمرين مهمني بالنسبة هلم ،ومها:

األمر األول :أن ما يصدر من ظلم منهم فهم بريؤون منه؛ ألنه (الظلم) مل يصدر
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منهم حسبام يدّ عي مذهب اجلرب ،وإنام يف حقيقة األمر هو صادر من اهلل وهم ُأجربوا
ِ
وعليه فمعاوية مل يقتل عل ًيا وال احلسن ،وإنام
عىل أن يكونوا حملاً لصدوره،

فلم
قتلهام اهلل ،وكذا فإن يزيد مل يرشب اخلمر ومل يقتل االمام احلسني ،وهكذاَ ..

اللوم اذن؟!

اواضحا يف كلامهتم التي ن ّظرت للجرب وقد تقدم بعضها.
وقد رأينا هذا
ً
واضح
أمر
ٌ
األمر الثاين :بام أن املسلمني ملزمون باإليامن بقضاء اهلل وقدره -وهذا ٌ

فهناك روايات تدل عىل وجوب ذلك -فإذن ال جيوز للناس اخلروج عىل إمام زماهنم

(اخلليفة) وإن كان مفسد ًا أو فاجر ًا أو جائر ًا ،بل من خيرج عليه سيكون ملحد ًا وكافر ًا!
وبالتايل ستنتج هذه الدعوى جمتمع ًا راضي ًا بالظلم خاضع ًا للذل ،وهو حيسب أن

اهلل هو من أراد له ذلك .وأنه عىل متام العبودية هلل عندما يرىض باألمري وال ينبس

عليه ببنت شفة.

وهو مراد بني أمية.
اخلطوة الرابعة� :إبطال اجلرب.
هناك الكثري من األدلة التي تثبت بطالن مذهب اجلرب ومنها:
الدليل األول :الوجدان:
وهو دليل ُين ّبه عىل بطالن دعوى اجلربُّ ،
حيس بوجدانه أنّه قادر عىل
فكل واحد منا ُّ

وأن له ْ
أن يتخذ قراراته بنفسهّ ،
أن خيتار الفعل أو الرتك من دون مؤثر خارجي يسلب
إرادته واختياراته.

فمث ً
ال عندما تُقدم إليك وجبة طعام وفيها ثالثة أصناف منه ،فأنت بإرادتك اخلاصة
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ٍ
برغبة يف أن متد يدك ألكلة معينة دون سواها ،وحتس أن لك مطلق احلرية الختيار
تشعر

أمر
الطعام الذي ترغب أنت فيه ،وهذا إحساس وجداين ال ينكره إال مكابر؛ وهو ٌ
بدهيي ،والبدهيي ال ُيستدل عليه ،إنام ُين ّبه عليه ،وألجل ذلك قلنا إنّه ُمن ّبه لبطالن اجلرب.
ومعه ،فإن منكر هذا البدهيي ،إذا ادعى اجلرب فيكفي أن ُنبينّ له املسألة وأنّه خمتار

يقوم باألفعال بملئ إرادته ،ونذكّره بوجدانه ونطلب منه أن يرجع إليه ،فإن اقتنع فبها،

وإال نجلده بالسوط ،فإذا اعرتض نر ُّد عليه بام يعتقد به :مل َ االعرتاض عىل فعل اهلل

تعاىل! فإن اهلل هو الذي رضبك؟!

وهذا ما فعله البهلول عندما سمع أبا حنيفة يقولّ :
حممد يقول
إن جعفر بن ّ

بثالثة أشياء ال أرتضيها.

إن الشيطان ّ
يقولّ :
يعذب بالنار ،كيف وهو من النار!؟
ويقولّ :
تصح الرؤية عىل موجود!؟
تصح عليه الرؤية ،وكيف ال ّ
إن اهلل ال يرى وال ّ
ويقولّ :
إن العبد هو الفاعل لفعله ،والنصوص بخالفه.
حجرا ورضبه به فأوجعه ،فذهب أبو حنيفة إىل هارون ،واستحرضوا
فأخذ البهلول ً

البهلول وو ّبخوه عىل ذلك .فقال أليب حنيفة :أرين الوجع الذي تدّ عيه وإلاَّ فأنت

ثم ما الذي أذنبتُه إليك والفاعل
كاذبً ،
وأيضا فأنت من تراب كيف تأملت من تراب!؟ ّ

ليس هو العبد بل اهلل!

فسكت أبو حنيفة وقام خجلاً .

(((

الدليل الثاين :ان اجلرب يؤدي اىل نتائج وخيمة خطرة جد ًا ،نذكر منها التايل:
((( منتهى املقال يف أحوال الرجال للشيخ حممد بن إسامعيل املازندراين ج 2ص .181
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النتيجة األوىل :انتفاء التكليف.
أو قل :لغوية التكليف ،يعني :أن األوامر والنواهي التي تصدر من اهلل تعاىل تكون

لغو ًا عىل مذهب اجلرب!
بيـانه:

املفروض وفق مذهب اجلرب أن االنسان ال إرادة له ،فال يستطيع أن يفعل أي يشء

أو أن يرتك أي يشء .ومعه فال معنى وال داعي ألن يأمرنا اهلل بالصالة أو ينهانا عن

الغيبة؛ ألنه هو الذي حيركنا ونحن ال إرادة لنا ،فيكون تكليفنا بالصالة مث ً
ال نظري من

يصعد سيارته ويأمرها أن تدور به إىل اليمني ،فإن السيارة هلا احلق أن تقول بأهنا ال إرادة

هلا ،فأمرها بالدوران نحو اليمني لغو ،إذ يكفي أن يمسك اآلمر باملقود ويدور هبا نحو
اليمني.

وكذا بالنسبة لتكليف اهلل تعاىل إيانا بالصالة مثالً ،إذ ال داعي لتكليفه إيانا بالصالة

ألننا مجُ ربون وال إرادة لنا ،ويكفي لتحقق الصالة منا أن حيركنا باحلركات األدائية

للصالة ،ألن االنسان من دون إرادة واختيار أشبه ما يكون بالدمى ،وكام ال يمكن حتقق

احلركة من الدمى إال بتحريكها ،كذلك ال يمكن تأدية اإلنسان للصالة إال بتحريكه،

فإن صدرت أوامر تكليفية تأمره باحلركة ،كانت تلك األوامر عبث ًا ولغو ًا ،وسيكون من
صدرت منه ليس سوى عابث يفتقر إىل احلكمة.

وبعبارة خمترصة :أن التكليف فرع االختيار ،ومع اجلرب ال اختيار ،فال تكليف.
لذا ال يصح من العقالء أن يطلبوا من اإلنسان املشلول أن يكتب رسالة ،وحيكمون

عىل هذا التكليف بأنه لغو؛ ألنه مشلول ال يستطيع أن حيرك يده فكيف يصح تكليفه

بام ال يستطيع؟! وكذا اإلنسان وفق ًا ملذهب اجلرب هو إنسان مشلول ال يستطيع أن حيرك
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أي يشء باختياره.
النتيجة الثانية :أن اجلرب يؤدي اىل متلص وتربؤ املجرم من جريمته.
بحجة أنه مل يكن خمتار ًا بفعله للجريمة ،ويف نفس الوقت ال حيق للمعتدى عليه أن

حياسب املجرم ويطالبه بحقه منه؛ إذ إن الفعل مل يصدر منه ،إنام صدر من اهلل ،فإن

كان للمظلوم أن يتظلم جراء ذلك فعليه يعاتب اهلل تعاىل ويلومه عىل ذلك؛ ألن املجرم

مل يكن سوى آل ًة حيركها اهلل سبحانه!

وهذا ما ركز عليه السالطني وخصوص ًا بني أمية.
ومن الواضح جد ًا بطالن هذه النتيجة ،وأن اإليامن هبا يؤدي إىل خلل واضح

يف النظام العام حلياة الفرد واملجتمع؛ إذ ال توجد وفقها أي ضوابط تضبط املجتمع،
وكل فرد سيكون غري مسؤول عام يصدر منه من أفعال ،فتنتفي بذلك املسؤولية متام ًا

عن االنسان ،ونتيجة ذلك انعدام االنضباط يف املجتمع؛ ألن االنضباط هو فرع حتمل
املسؤولية ،ومع عدم اختيار اإلنسان فال مسؤولية عليه ،فال نظام يف املجتمع ،وهذا

يعني :أن عقيدة اجلرب تؤدي إىل الفوىض متام ًا.

النتيجة الثالثة :نسبة الظلم إىل اهلل تبارك وتعاىل.
وقد أشار إىل هذه النتيجة الشيخ املظفر بقوله« :ومن يقول هبذه املقالة فقد

نسب الظلم اليه تعاىل عن ذلك».

فاجلرب يستلزم نسبة الظلم إىل اهلل جل وعال ،ويمكن تصوير نسبة الظلم اىل اهلل

بتصويرين:

التصوير األول :أن اجلرب يعني أن الظامل مل يفعل هو الظلم ،بل إن الذي فعله يف
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احلقيقة هو اهلل جل وعال -تعاىل عن ذلك علوا كبري ًا -لذا قال عبيد اهلل بن زياد كام

تقدم« :أوليس قتل اهلل عليا؟» فنسب القتل إىل اهلل.

وكذلك معاوية قال« :ولقد أ ّمرين اهلل عليكم» أي إن الذي أعطاين األمارة عليكم

هو اهلل جل جالله ،وعليه فإن كل املظامل إنام صدرت منه تعاىل ،وهذا يستلزم نسبة

الظلم إليه!

التصوير الثاين :أن اهلل تعاىل وحسب رصيح القرآن الكريم واألمر املتفق عليه وفق

مجيع املسلمني ،قد أوعد املذنبني بالنار ،ولكن وفق ًا لنظرية اجلرب فإن الذي يفعل الظلم

يف احلقيقة هو اهلل سبحانه؛ ألن الذنب ال يصدر من اإلنسان ،وإنام يصدر من اهلل
تعاىل عن ذلك علوا كبري ًا -فمث ًال من يقتل شخص ًا فليس هو املذنب؛ ألن الفعل يف
احلقيقة من اهلل تعاىل ،ولكن بالرغم من ذلك فإن العقوبة ستقع عىل اإلنسان ،ف ُيعاقب

عىل فعل مل يصدر منه ،وهذا هو عني الظلم.

هذا كله يف الدليل الثاين عىل بطالن اجلرب.
الدليل الثالث:
أن عقيدة اجلرب خمالفة لرصيح اآليات القرآنية الكريمة التي ترصح بأن اإلنسان هو

املسؤول عن فعله ال غريه ،وتشري برصاحة إىل نسبة الفعل اىل االنسان.

﴿و َأ ْن َل ْي َس لِلإْ ِن َْس ِ
ف ُي َرى﴾
ان إِلاَّ َما َس َعىَ .و َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
كام يف قوله تعاىلَ :

(((

َّك ك ِ
وقوله عز من قائلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا ِ
َاد ٌح إِلىَ َر ِّب َ
ان إِن َ
ك كَدْ ًحا َف ُملاَ ِق ِيه﴾((( فاآلية
إلن َْس ُ

واضحة يف أن الذي يكدح بنصب وجهد وتعب هو اإلنسان.
((( النجم .4 0-39
((( االنشقاق .6
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ون َيا َو ْي َل َتنَا
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
َاب َفترَ َ ى ا ُمل ْج ِرم َ
﴿و ُوض َع الكت ُ
وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
م ِ
ال َه َذا الكِت ِ
اها َو َو َجدُ وا َما َع ِم ُلوا َحاضرِ ً ا َولاَ
َاب لاَ ُيغَاد ُر َصغ َري ًة َولاَ َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْح َص َ
َ
َي ْظلِ ُم َر ُّب َ
ُسب إىل املجرمني.
ك َأ َحدً ا﴾((( فالحظ أن العمل ن َ

ِ
إلنْس َ ِ
ين َآ َمنُوا َو َع ِم ُلوا
ان َلفي ُخسرْ ٍ إِلاَّ ا َّلذ َ
وقوله تبارك وتعاىلَ :
﴿وال َعصرْ ِ إِ َّن ا ِ َ
لحِ ِ
ِ (((
اص ْوا بِ َ
الصبرْ ﴾
َّ
اص ْوا بِ َّ
احل ِّق َوت ََو َ
الصا َ ات َوت ََو َ
فقوله (عملوا الصاحلات) يؤكد أن الصاحلات إنام تصدر من اإلنسان ،فهو الذي

يعمل.

فاآليات الرشيفة واضحة جدً ا يف نسبة األفعال إىل اإلنسان ،وهذا يعني أن املسؤول

عن الفعل هو اإلنسان نفسه ،وهذه اآليات تبطل عقيدة اجلرب.
املذهب الثاين :التفوي�ض املعتزيل.

التعرض إىل منشئها وخالصة دعواها ثم أدلة
ولإلحاطة هبذه العقيدة ال بد من ّ

إبطاهلا .وهو ما سنأيت عليه تباع ًا ضمن اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :من�ش�أ عقيدة التفوي�ض.

لعل املعتزلة مل تقل بالتفويض إال بعد أن قالت األشاعرة باجلرب ،أي إن القول

بالتفويض كأنه أتى ر َّد ٍ
فعل عىل القول باجلرب ،فاألشاعرة قالوا :إن كل فعل هو صادر

يف احلقيقة من اهلل تعاىل واإلنسان ال مدخلية له يف صدور أي فعل منه ،وأما املعتزلة
ٌ
مستقل متام ًا
املفوضة فقد وقفوا عىل طرف النقيض من هذه املقالة ،فقالوا :إن اإلنسان

عن اهلل تعاىل يف فعله!
((( الكهف .49
((( العرص 1ـ.3

ردقلاو ءاضقلا يف انتديقع

203

وقد تقدم أن التفويض املرفوض له معنيان:
األول :أن اإلنسان مستقل يف أفعاله ،لكن اهلل تعاىل قادر عىل هذه االفعال وقادر

عىل منعه منها.

املعنى :أن اإلنسان مستقل يف أفعاله وأن اهلل تعاىل غري قادر عىل فعل اإلنسان وغري

قادر عىل أن يمنعه ،وهذه املقالة أسوأ من االوىل.

وبقطع النظر عن هذين املعنيني ،يكفينا إلبطال هذه العقيدة التوقف فقط عند

املقالة (أن اإلنسان مستقل متام ًا عن اهلل تعاىل) والتي تعني أن اإلنسان غري حمتاج إىل
اهلل متام ًا..

أما الذي دعا املفوضة إىل القول بالتفويض فهو:
تصورهم بأن تنزيه اهلل تعاىل عن الظلم واحلفاظ عىل العدل اإلهلي ال يتحقق إال

بالقول بالتفويض.
بيان ذلك:

أن األفعال التي تصدر من اإلنسان تشتمل عىل الكثري من الظلم والرشور والقبائح
من جهة ،ومن ٍ
جهة أخرى فإن صدور تلك الظالمات والرشور من اإلنسان يرتتب

عليها عقابه كام هو الثابت يف األدلة الرشعية ،ولكي ننزه اهلل تعاىل عن هذه النقائص
جهة ،وننزهه عن نسبة الظلم إليه من ٍ
والقبائح من ٍ
جهة أخرى ،فإنه البد من القول

بأن هذه األفعال صادرة من اإلنسان مستق ً
ال عن اهلل تعاىل .وهبذا يتحقق العدل االهلي.

اخلطوة الثانية :خال�صة دعوى التفوي�ض.
وفوض
فوض اهلل تعاىل إليه مجيع أفعاله ،فهو تعاىل خلق عباده ّ
قالوا :إن اإلنسان قد ّ
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ٍ
وبعدئذ ُغ ّلت يده عنهم سبحانه!
هلم مجيع أمورهم،
فجعلوا اهلل تعاىل أشبه بالذي أخذ حجر ًا ورماه ،فبمجرد أن أفلت احلجر من يديه

فإن سلطتنه عليه قد انتهت ،فهو قد أوجد احلركة األوىل يف رميه هلذا احلجر ،ولكن بعد
ذلك ُغلت يده وعجزت عن أن تصنع شيئ ًا هبذا احلجر أو توقفه.

وكذلك فإن اهلل تعاىل أخرج اإلنسان إىل هذه الدنيا ،وبعدها فإن اإلنسان يفعل

ٌ
مستقل متام ًا عن اهلل،
ما يشاء ،بحيث إن اهلل تعاىل ال يتدخل يف أي يشء واإلنسان

وبعضهم قال بعدم قدرة اهلل تعاىل عىل التدخل يف شؤون الكون واإلنسان.
اخلطوة الثالثة :اال�ستدالل على بطالن عقيدة التفوي�ض.
هناك عدة ادلة تدل عىل بطالهنا ،منها:
الدليل األول:

أن القول بالتفويض يستلزم الرشك؛ ألنه ٌ
قول بأن العبد هو الذي خيلق أفعاله

ال واحد ًا مستق ً
ال عن اهلل ،وقد أثبتت مباحث التوحيد أن هناك فاع ً
مستق ً
ال يف الكون

هو اهلل.

ونقصد باالستقالل عدم االحتياج إىل أي يشء خارج الذات ،بيد أن املفوضة قالوا

ٌ
مستقل يف فعله ،ولكن اإلنسان مستقل يف فعله هو اآلخر .فصار هناك فاعالن
بأن اهلل
مستقالن بل فواعل مستقلون غري متناهني ،فالعامل اليوم ستة مليارات مثلاً  ،فإذن يوجد

اليوم ستة مليارات خالق مستقل ،وهذا يستلزم الرشك يف التوحيد األفعايل الذي رام
املجربة منه هرب ًا ،فوقعوا يف خلل العدل اإلهلي الذي رغبت املفوضة يف احلفاظ عليه،

فوقعت يف الرشك األفعايل!
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فكالمها سقطوا يف ما هو حمذور الثاين ،ألهنام وقفا عىل طريف النقيض ،وهذا واضح

البطالن.

الدليل الثاين:
أن أهم خصائص املمكن ،التي متيزه عن الواجب ،هي :أن املمكن حمتاج إىل

ومفتقر وغري مستقل ال يف أصل وجوده وال يف استمرار وجوده،
الواجب حدوث ًا وبقا ًء
ٌ

فقوام املمكن هو االفتقار إىل الواجب ،والقول بأن اإلنسان مستقل يف أفعاله خالف
خصوصية املمكن.

تعبريا آخر عن الدليل األول أو الز ًما له.
وهذا الدليل يمكن عدُّ ه ً

الدليل الثالث:

أن هناك آيات قرآنية تدل بوضوح عىل أن أفعال اإلنسان هلا نحو ارتباط باهلل تعاىل،

وأن اإلنسان ليس فاع ً
ال مستقالً ،بل هو حمتاج إىل اإلذن اإلهلي يف كل أفعاله ،كام يف
َّاس َأ ْنت ُُم ال ُف َق َر ُاء إِلىَ اهللِ َواهللُ ُه َو الغَن ِ ُّي َ
احل ِميدُ ﴾((( فهذه اآلية
قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا الن ُ
تقول بأن الناس فقراء إىل اهلل تعاىل مطلق ًا ،فيشمل اإلطالق حتى يف أفعاهلم.
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِلاَّ بِإِ ْذ ِن اهللِ﴾.
ضار َ
وقولهَ :
﴿وما ُه ْم بِ ِّ

(((

ت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة بِإِ ْذ ِن اهللِ﴾.
وقوله عز من قائل﴿ :ك َْم ِم ْن فِئ ٍَة َقلِي َل ٍة َغ َل َب ْ

(((

وه ْم بِإِ ْذ ِن اهللِ﴾.
وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َهز َُم ُ

(((

((( فاطر .15
((( البقرة .102
((( البقرة .249
((( البقرة .251
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وغريها من اآليات التي تشري وترصح بوضوح أن اإلنسان غري مستقل يف أفعاله،

بل هناك نحو ارتباط باهلل.

هذا نحو االرتباط هو ما مل يفهمه املجربة وال املفوضة ،وإنام الذي وضحه هم ُ
أهل

البيت.

وقد هنى أهل البيت عن كل من اجلرب والتفويض ،وب ّينوا بعض لوازمهام

الباطلة ،من قبيل ما روي عن أيب محزة الثاميل أنه قال  :قال أبو جعفر اإلمام الباقر
للحسن البرصي« :إياك أن تقول بالتفويض ،فإن اهلل مل يفوض األمر إىل خلقه وهن ًا

منه وال ضعف ًا ،وال أجربهم عىل معاصيه ظل ًام».

(((

ففي هذه الرواية إشارة واضحة من اإلمام الباقر عىل أن القول بالتفويض

يؤدي إىل إن اهلل تعاىل غري قادر عىل اهليمنة عىل اإلنسان ،وهذا يستلزم نسبة الضعف
والوهن إليه سبحانه ،وأما اجلرب فيستلزم نسبة الظلم اىل اهلل.

ومنه يتضح :أن االعتقاد الصحيح هو فقط االعتقاد بأنه (ال جرب وال تفويض ،إنام

هو أمر بني أمرين) وهو ما يعتقد به أهل البيت..
املذهب الثالث :الأمر بني الأمرين.
ولتوضيحه نذكر اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :خال�صة نظرية الأمر بني الأمرين.

إن األمر بني األمرين يعني :االعتقاد بأن اهلل تعاىل مل جيرب عباده عىل أفعاهلم -وهذا

معنى ال جرب -ومل يفوض إليهم األمر متام ًا -وهذا معنى ال تفويض ،فهم غري مستقلني
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 5ص .17
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بأفعاهلم -وإنام من ََحهم القدرة عىل الفعل ،وترك هلم االختيار يف أن يفعلوا أو ال يفعلوا،

مع قدرته عىل جعلهم يفعلون أو يرتكون.

ومنه يتبني أن هذه النظرية ترتكز عىل عدة ركائز:
الركيزة األوىل :أن اهلل تعاىل أعطى للعبد القدرة عىل الفعل أو الرتك ،يعني أن العبد

يفعل فعله بإقدار من اهلل ،وفيها خا َل ْفنا املجربة.

الركيزة الثانية :أن إعطاء القدرة للعبد عىل الفعل وعدمه ال يعني أن اهلل غري قادر

عىل سلب تلك القدرة ،وفيها خا َل ْفنا املفوضة.

الركيزة الثالثة :أن اهلل تعاىل رغم قدرته عىل أن يسلب االختيار من العبد ،لكنه جل

وعال مل يفعل ذلك ،وإنام ترك اخليار واالختيار للعبد ،وبعبارة خمترصة« :أن اهلل تعاىل
أجرب العباد عىل االختيار» فالعبد جمبور عىل أن يكون خمتار ًا ،هكذا أراد اهلل تعاىل ،فهو

ليس جمبور ًا عىل هذا الفعل دون ذاك ،أو عىل ترك هذا الفعل دون ذاك ،إنام هو جمبور

عىل اختيار أي ٍ
خمتارا.
فعل يريد وترك أي فعل يشاء ،فليس بيده أن ال يكون ً

فنظام اإلنسان قائم عىل نظام االختيار ،ولذا فإنه إذا كان غري ٍ
خمتار يسقط التكليف
عنه؛ لذا كان العاجز غري مك ّل ٍ
ف؛ ألنه ليس بمختار ،وكذا امليت كام تقدم يف رشوط
التكليف.

وهذا اجلرب عىل االختيار ال ينايف االختيار كام هو واضح ،وهذا معنى (ال جرب).
زود اإلنسان بالقدرة عىل الفعل
أما معنى (ال تفويض) فيعني :أن اهلل تعاىل قد ّ

والرتك ابتدا ًء واستمرار ًا ،ومثله يف ذلك كمثل الطاقة الكهربائية بالنسبة للمصباح ،إذ

إهنا هي التي متنح املصباح القدرة عىل اإلضاءة منذ بدء إضاءته وطيلة مدة إضاءته،
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قادر عىل جرب
فإن توقف رسياهنا إليه ولو جلزء من الثانية فإنه ينطفئ فور ًا ،وعليه فاهلل ٌ
اإلنسان كقدرته عىل ظلمه ،ولكنه ال يفعل ،ألن وجود اإلنسان يف دنيا االختبار يقتيض
منه ذلك ،أي يقتيض إعطاء اخليار بيد اإلنسان ،قال تعاىل﴿ :لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن
َع َمل﴾

(((

اخلطوة الثانية :مثاالن تو�ضيحيان:
ٍ
وملزيد من التوضيح لفكرة األمر بني األمرين نذكر بعض األمثلة:
املثال األول :ذكره السيد اخلوئي.
(لنفرض إنسانًا كانت يده شالء ال يستطيع حتريكها بنفسه ،وقد استطاع الطبيب

أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء ،بحيث أصبح الرجل يستطيع

حتريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء ،وإذا انفصلت عن مصدر القوة
مل يمكنه حتريكها أصلاً  ،فإذا وصل الطبيب هذه اليد املريضة بالسلك للتجربة مثلاً ،

وابتدأ ذلك الرجل املريض بتحريك يده ،ومبارشة األعامل هبا  -والطبيب يمده بالقوة

يف كل آن  -فال شبهة يف أن حتريك الرجل ليده يف هذه احلال من األمر بني األمرين،
فال يستند إىل الرجل مستقلاً  ،ألنه موقوف عىل إيصال القوة إىل يده ،وقد فرضنا أهنا

بفعل الطبيب وال يستند إىل الطبيب مستقلاً  ،ألن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته،

فالفاعل مل جيرب عىل فعله ألنه مريد ،ومل يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه ،ألن املدد
من غريه ،واألفعال الصادرة من الفاعلني املختارين كلها من هذا النوع .فالفعل صادر

بمشيئة العبد وال يشاء العبد شي ًئا إال بمشيئة اهلل).

(((

((( امللك .2
((( البيان يف تفسري القرآن للسيد اخلوئي ص .88
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وبالعودة إىل االعتقاد بالقضاء والقدر نقول :إن اهلل وإن منح اإلنسان القدرة

عىل فعل األفعال وتركها ،إال أنه مل جيربه عىل أن يفعل فعلاً بعينه أو يرتك فعلاً بذاته،

خمتارا يف ذلك ينفي اجلرب ،ويف الوقت نفسه فإنه جل وعال بإمكانه متى
وكون اإلنسان ً
ما شاء أن يقطع فيض القدرة عن اإلنسان أو يمنعه من فعل أو ترك ،مما يعني أن ال

تفويض تام.

املثال الثاين :ما نُسب إىل الشيخ املفيد((( ،وحاصله:
نفرتض أن موىل من املوايل العرفيني خيتار عبدً ا من عبيده ويزوجه إحدى فتياته ،ثم

يقطع له قطيعة وخيصه بدار وأثاث ،وغري ذلك مما حيتاج إليه اإلنسان يف حياته إىل حني

حمدود وأجل مسمى.

فإن قلنا :إن املوىل وإن أعطى لعبده ما أعطى ،وملكه ما ملك ،فإنه ال يملك ،وأين

العبد من امللك ،كان ذلك قول املجربة.

وإن قلنا :إن املوىل بإعطائه املال لعبده ومتليكه ،جعله مالكًا وانعزل هو عن املالكية،

وكان املالك هو العبد ،كان ذلك قول املعتزلة.

ولو مجعنا بني امللكني بحفظ املرتبتني ،وقلنا :إن للموىل مقامه يف املولوية ،وللعبد

مقامه يف الرقية ،وإن العبد يملك يف ملك املوىل ،فاملوىل مالك يف عني أن العبد مالك،

فهنا ملك عىل ملك ،كان ذلك القول احلق الذي رآه أئمة أهل البيت وقام عليه
الربهان...

((( اإلهليات ج 2ص  ..349 – 348وانظر :امليزان للسيد الطباطبائي ج 1ص .100
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اخلطوة الثالثة :ن�صو�ص دينية ت�ؤيد نظرية الأمر بني الأمرين.
هناك عدة روايات تشري إىل هذا املعنى يف هذا املثال ،ومنها ما روي عن رسول

اهلل :عن اهلل أروي حديثي« :أن اهلل تبارك وتعاىل يقول  :يا ابن آدم ،بمشيتي كنت
أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ،وبإراديت كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ،وبفضل
إيل فرائيض ،فأنا
نعمتي عليك قويت عىل معصيتي ،وبعصمتي وعوين وعافيتي أديت ّ
أوىل بحسناتك منك ،وأنت أوىل بسيئاتك مني».

(((

أي ّ
إن اهلل أجربه عىل اإلرادة واالختيار.

وه ْم َولكِ َّن اهللَ
وهناك آيات قرآنية تشري إىل هذا املعنى منها قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
ِ
مى﴾((( أي إن اهلل قتلهم بأيديكم ،والذي رمى
ت إِ ْذ َر َم ْي َ
َق َت َل ُه ْم َوما َر َم ْي َ
ت َولك َّن اهللَ َر ٰ

هو النبي ،لكن الرمي أيض ًا هو منسوب إىل اهلل تعاىل.

ِ
وه ْم ُي َع ِّذبهْ ُ ُم اهللُ بِ َأ ْي ِديك ُْم﴾
ومنها أيض ًا قوله تعاىل﴿ :قات ُل ُ

(((

�إ�شارات:
الإ�شارة الأوىل :رجوع بع�ض �أهل ال�سنة �إىل نظرية الأمر بني الأمرين.
ّ
إن كثري ًا من أهل السنة بعد ما رأوا بطالن مذهب اجلرب مجلة وتفصيالً ،مل جيدوا بد ًا

من الرجوع اىل املبدأ الذي ذكره أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم ،وهذا ما هم

عليه اآلن يف كتاباهتم ،إذ إهنم يقولون بمذهب األمر بني األمرين ،ولكن يتعمدون او

يغفلون إسناده إىل من رفع لواءه وقال به ودافع عنه ،وهم أهل البيت .ويسندون
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص  344ح .13
((( األنفال .17
((( التوبة .14
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القول فيه إىل (أهل العلم) وعند ذكره يقولون :هذا مذهب أهل العلم .وإليك أخي

بعض من كلامهتم:
القارئ ٌ

/1فخر الدين الرازي صاحب التفسري الكبري املعروف قال ما نصه« :احلق ما قال

بعض أئمة الدين :أنه ال جرب وال تفويض ،ولكن أمر بني أمرين».

(((

/2الشيخ حممد عبده وهو أحد شيوخ األزهر قال ما نصه« :إن القول باجلرب قول

طائفة ضئيلة انقرضت وغلب عىل املسلمني مذهب التوسط بني اجلرب واالختيار ،وهو

مذهب اجلد والعمل(((».

 /3ذكر سلامن العودة وهو كاتب سعودي يف رشح أسامء اهلل يف رشح اسم

القاهر والقهار قال« :فهو القاهر سبحانه لعباده ،فال وجود هلم وال حركة إال بإذنه؛
ألنه رهبم ومليكهم وخالقهم وال حجة بذلك للعباد ،فال حيتج أحد بالقدر وأنه مقهور

عىل فعل الذنوب واملعايص؛ ألنا نقول :وإن كان اهلل تعاىل هو القاهر وهو القهار وهو
اخلالق للخلق وما يعملون ،إال أن كل عبد يدرك بالرضورة أنه يفعل ما يفعل باختياره

ويرتك ما يرتك باختياره((( ،فإن هذه الرضورة التي يشعر هبا اإلنسان وهو هيم بأن يقوم

بكل عمل ما ،كأن ينوي السفر أو االقامة أو األكل أو النوم يؤدهيا وهو يشعر بأنه يؤدهيا

بمحض اختياره وإرادته ورغبته ،وأن له اخليار أن يفعل هذا اليشء أو ال يفعله.»..

(((

((( نقله التفتازاين يف رشح املقاصد يف علم الكالم ج 2ص 142كام نقله الشيخ جعفر سبحاين يف
االهليات ج2ص.360
((( ً
نقال عن رسالة هل نحن مسريون أم خمريون ص.11
((( وهذا إشارة إىل دليل الوجدان ايل يبطل اجلرب ،وقد تقدم.
((( مع اهلل ،لسلامن العودة -ص  107الطبعة السابعة صفر 1433هـ /مؤسسة اإلسالم اليوم.
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الإ�شارة الثانية� :ضرورة الإميان بالق�ضاء والقدر تع ّبد ًا.

أن فهم القضاء والقدر وإن كان صعب ًا عىل األفهام ،ولكن املطلوب منا أن نؤمن

به ولو تعبد ًا.

والتعبد يعني أن شي ًئا أ َمرنا به الدين أو أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم)

ونحن ال نعرف احلكمة به ،فيكون املطلوب منا أن نؤمن به من باب أنه جاء يف الدين

وبالدليل القطعي وإن مل نفهم معناه.

والروايات أكدت هذا اجلانب .كام روي عن رسول اهلل أنه قال:

«...ولو أنفقت جبل أحد ذه ًبا يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منك ،حتى تؤمن بالقدر،
ت عىل غري
وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطأك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،ولو ِم َّ

ذلك لدخلت النار.»..

(((

فاذا نحن مأمورون باإليامن بالقضاء والقدر هبذا املعنى.

الإ�شارة الثالثة :حث الروايات على عدم اخلو�ض كثري ًا يف الق�ضاء والقدر.
أن القضاء والقدر حيث إن فهمهام صعب ،فقد وردت الروايات عن أهل البيت

(صلوات اهلل وسالمه عليهم) بعدم اخلوض كثري ًا يف هذه املسألة ،إال ملن كان عنده
مقدمات علمية ويمتلك القابلية الذهنية والفكرية الالزمة لفهم هذه احلقيقة الصعبة،
وس ِئ َل َع ِن ال َقدَ ِر َ -ف َق َالَ « :ط ِر ٌيق ُم ْظلِ ٌم فَلاَ ت َْس ُلكُوه،
لذلك ورد عن أمري املؤمننيُ - 

و َب ْح ٌر َع ِم ٌيق فَلاَ تَلِ ُجوه ،وسرِ ُّ اهلل فَلاَ َت َت َك َّل ُفوه».
رس من رس اهلل ،وسرت
ويف رواية أخرى عنه أيض ًا أنه قال يف القدر« :أال إن القدر ٌّ
(((

من سرت اهلل ،وحرز من حرز اهلل ،مرفوع يف حجاب اهلل ،مطوي عن خلق اهلل ،خمتوم

((( مسند أمحد بن حنبل ج 5ص .183 – 182
((( هنج البالغة ج 4ص  69احلكمة رقم (.)287
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بخاتم اهلل ،سابق يف علم اهلل ،وضع اهلل العباد عن علمه ورفعه فوق شهاداهتم ومبلغ

عقوهلم ألهنم ال ينالونه بحقيقة الربانية وال بقدرة الصمدانية وال بعظمة النورانية وال
بعزة الوحدانية ،ألنه بحر زاخر خالص هلل تعاىل ،عمقه ما بني السامء واألرض ،عرضه

ما بني املرشق واملغرب ،أسود كالليل الدامس»...

(((

اخلال�صة:
نحن مأمورون باإليامن بالقضاء والقدر ،وأننا نعيش وفق األمر بني األمرين.

فإن فهمنا هذا األمر فبها ونعمت ،وهذا حيتاج إىل مقدمات علمية وتدقيق وتأمل.

وإن مل نفهمه فيجب أن نؤمن به تعبد ًا ،ومن مل تكن له القدرة العقلية يف اخلوض يف

هذه املسائل فاألفضل أن يكتفي بالتعبد قائالً :أنا أرى نفيس خمتار ًا يف أعاميل ،واهلل ال
جيربين ،ألنه ال يظلم وأنا ال أخرج عن سلطته وقدرته ،وهذا املعنى يكفي.

ومن اجلدير بالذكر أن بحث القضاء والقدر عادة يرتجم باجلرب والتفويض ،وقد

يعرب عنه باملصري ،أي إنه ُيسأل فيه عن مصري اإلنسان وأنه بيده أو بيد غريه.

((( التوحيد للشيخ الصدوق .384 – 383 2

عقيدتنا يف البداء
قال:
«عقيدتنا يف البداء:
رأي يف اليشء مل يكن له ذلك الرأي سابق ًا ،بأن يتبدَّ ل
البداء يف اإلنسان :أن يبدو له ٌ

عزمه يف العمل الذي كان يريد أن يصنعه؛ إذ حيدث عنده ما يغيرّ رأيه وعلمه به ،فيبدو

له تركه بعد أن كان يريد فعله ،وذلك عن جهل باملصالح ،وندامة عىل ما سبق منه.

والبداء هبذا املعنى يستحيل عىل اهلل؛ ألنه من اجلهل والنقص ،وذلك حمال عليه

تعاىل ،وال تقول به االمامية.

كافر
«من زعم ّ
أن اهلل تعاىل بدا له يف يشء بداء ندامة فهو عندنا ٌ
قال الصادقَ :
باهلل العظيم» ،وقال أيض ًا« :من زعم أن اهلل بدا له يف ٍ
يشء ومل يعلمه أمس فأبرأ منه»
روايات توهم القول بصحة البداء باملعنى
غري أنّه وردت عن أئمتنا األطهار
ٌ

املتقدِّ م ،كام ورد عن الصادق« :ما بدا هلل يف يشء كام بدا له يف اسامعيل ابني» ولذلك

َسب بعض املؤلفني يف الفرق اإلسالمية إىل الطائفة اإلمامية القول بالبداء طعن ًا يف
ن َ

املذهب وطريق آل البيت ،وجعلوا ذلك من مجلة التشنيعات عىل الشيعة.

حوا اهللُ ما
والصحيح يف ذلك أن نقول كام قال اهلل يف حمكم كتابه املجيدَ ﴿ :ي ْم ُ
ت َو ِعندَ ُه ُأ ُّم الكِت ِ
َاب﴾
آء َو ُيثبِ ُ
َي َش ُ
215
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ومعنى ذلك :أنّه قد ُيظهر شيئ ًا عىل لسان نب ِّيه أو ول ِّيه ،أو يف ظاهر احلال ملصلحة
تقتيض ذلك ِ
االظهار ،ثم يمحوه فيكون غري ما قد ظهر أوالً ،مع سبق علمه تعاىل بذلك،

كام يف قصة اسامعيل ملا رأى أبوه إبراهيم أنّه يذبحه.

ٍ
يشء كام ظهر له يف
فيكون معنى قول اإلمام :أنّه ما ظهر هلل (سبحانه) أمر يف

اسامعيل ولده؛ إذ اخرتمه قبله ليعلم الناس أنّه ليس بإمام ،وقد كان ظاهر احلال أنّه
ِ
االمام بعده؛ ألنّه أكرب ولده.
وقريب من البداء يف هذا املعنى نسخ أحكام الرشائع السابقة برشيعة نب ِّينا ،بل
ٌ

نسخ بعض األحكام التي جاء هبا نبينا .»انتهى.

ٌ
ّ
وثيق ببحث صفة
إن بحث البداء من البحوث العقائدية املهمة ،وله
ارتباط ٌ
العلم من جهة ،وببحث القضاء والقدر من ٍ
جهة أخرى؛ لذا يصح ذكره بعد هذا أو

ذاك .ولبيان البداء بشكل جيل ال بد من التطرق إىل معناه لغ ًة واصطالح ًا وإىل موقعه
واحلكمة منه وأخري ًا الفرق بينه وبني النسخ ،ضمن اجلهات التالية:

اجلهة الأوىل :البداء مبعناه اللغوي.
البداء لغ ًة :هو الظهور بعد اخلفاء ،فهو يقوم عىل ركنني أساسيني:

األول :ظهور ٍ
أمر كان خافي ًا أوالً ،كأن تنوي أن تفعل شيئ ًا ما ،وقبل أن تفعله

يظهر لك أمر كنت جتهله ،ومل تكن تعلم به سابق ًا.

الثاين :ترك األمر األول بعد أن مل تكن عازم ًا عىل تركه ،بسبب علمك باألمر الذي

كنت جتهله.

فالبداء بعبارة أخرى هو العزم عىل فعل أمر ثم تركه لظهور األمر الثاين ،كأن ترى
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217

فتقرر أن تكرمه ألنه صديقك كام تصورت ،فالفعل األول هو اإلكرام.
إنسان ًا من بعيد ّ

ولكن عندما تصل إليه وتقرتب منه يظهر لك أنه عدوك مثالً ،فيظهر لك أمر جديد مل

يكن ظاهر ًا لك منذ البداية ،وهو أن القادم عدوك ،فيؤثر يف عزمك ويتسبب يف تركك

األمر األول الذي كان لديك عز ٌم عىل فعله ،وهو إكرامه ،إىل عزم آخر وهو عدم إكرامه.
وبال أدنى شك أن البداء هبذا املعنى ال يمكن أن ينطبق عىل اهلل تعاىل؛ إذ ال أمر

خيفى عليه البتة ليظهر ويبدو له فيام بعد ،والذي ينسب البداء إليه سبحانه باملعنى املتقدم

إنام هو بقوة الكافر؛ ألنه ينسب اجلهل والنقص والندامة هلل ،فأما اجلهل فألنه ظهر

له أمر مل يكن عامل ًا به منذ البداية ،وأما الندامة فألن تركه األمر االول بعد عزمه عليه
لظهور أمر جديد إنام يعني أنه ندم عىل قراره األول فرتكه.

وهذا املعنى ال يقول به مسلم يف اهلل؛ لذا ذكر الشيخ حديثني يف هذا املجال

أن اهلل تعاىل بدا له يف يشء بداء ندامة فهو عندنا كافر
عن االمام الصادق« :من زعم ّ

باهلل العظيم»

(((

وفيه إشارة إىل الركن الثاين من البداء باملعنى املتقدم.
وذكر رواية أخرى قال« :من زعم ان اهلل بدا له يف يشء مل يعلمه امس فابرأ منه»

(((

وفيه إشارة إىل الركن األول.
وبالتايل فليس من الصحيح نسبة البداء إليه جل جالله باملعنى اللغوي ،وإنام ُعبرِ

عنه بالبداء جماز ًا من باب املشاكلة يف التسمية ،كام عبرّ اهلل جل شأنه عن نفسه بأنه يمكر
((( االعتقادات يف دين اإلمامية للشيخ الصدوق ص .41
((( االعتقادات يف دين اإلمامية للشيخ الصدوق ص .41
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ِ
ين﴾
﴿و َي ْمك ُُر َ
ون َو َي ْمك ُُر اهللُ َواهللُ َخيرْ ُ ا َملاك ِر َ
يف قولهَ :

(((

اجلهة الثانية :البداء مبعناه اال�صطالحي.
معنى
تقدّ م أن البداء بمعناه اللغوي ال تصح نسبته إىل اهلل ،مما يعني أن للبداء
ً

آخر ،وهو الذي ننسبه إىل الباري جل وعال ،وهو يف حقيقة األمر بمعنى إبداء ،أي
اإلظهار املسبوق بالعلم.

لتوضيح الفرق بني البداء واإلبداء نذكر مثالاً :
التفت لتجدَ أن الشمس
لو رغبت أن تُكني عن مجال امرأة فقلت :هي كالقمر .ثم
َّ

علم بأنك سترتقى من
أمجل من القمر فقلت :بل هي كالشمس .هنا إذا مل يكن لديك ٌ
القمر إىل الشمس بل كنت من البداية تريد أن تصفها فقط بالقمر ،معتقد ًا أن أمجل يشء
توصف به املرأة هو القمر ،فقلت :هي كالقمر ،ثم بدا وظهر لك أن الشمس أمجل من

القمر ،فقلت :هي كالشمس ،فهذا بداء باملعنى اللغوي.

ولكن قد تكون منذ البداية عامل ًا بأن الشمس أمجل من القمر ،لكن كنت تريد

-هلدف من األهداف أو حلكمة من احلكم -أن تصفها أوالً بالقمر ثم تلغي هذا الوصف

وتنتقل إىل وصف آخر ،فتقول :هي كالقمر بل هي كالشمس ،فهذا إبداء ،وهو أنك
أظهرت شيئ ًا كنت تعلمه منذ البداية لكن أخفيته يف البداية ثم أظهرته يف الوقت الذي
جتده مناسب ًا لإلظهار ،وهذا ما نقوله يف اهلل وهو :أنه تبارك وتعاىل أظهر أمر ًا ثم أظهر
أمر ًا آخر وقد سبق يف علمه بأنه سيلغي األمر األول ويمحوه ويثبت الثاين.

((( األنفال .30
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ركائز البداء
ويستند بداء اهلل تعاىل -والذي هو يف حقيقته إبداء كام تقدّ م -عىل ركائز ثالثة

-وهي من األص��ول املوضوعية يف بحث البداء وتم إثباهتا يف مباحث سابقة وتم

االستدالل عليها -وهي:

الركيزة الأوىل :ال�سلطة املطلقة هلل والقدرة غري املحدودة.
بحيث يمكنه أن يفعل ما يشاء ويغيرّ ما يشاء من أمر املخلوقات وتقديراهتا.
وهذا أصل ثابت يف بحث صفة القدرة ،وهو أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وطاملا هو
كذلك فهو يملك أن يغيرّ هذا التقدير واألمر التكويني ،فيرتك أمر ًا و ُي ِ
ظهر أمر ًا جديد ًا،

أي هو ترمجة عملية لقدرة اهلل.

الركيزة الثانيةّ � :أن اهلل تعاىل حكيم.

ٍ
ٍ
ٍ
واقعية ،فال يفعل شي ًئا عب ًثا وال جاهلاً
ومصلحة
حلكمة
فال يغري تقدير ًا ما إال
ٍ
بعدئذ أن ال نعرف ما هي احلكمة أو
مضطرا إليه ،فإذا علمنا ذلك ال هيم
بالعبث وال
ً
املصلحة؛ ألن احلكيم ال يسأل عام يفعل.

الركيزة الثالثة :العلم الإلهي املطلق.
وأن هذا التغيري جاء عن علم مسبق منه جل وعال ،غري مسبوق بجهل.
اجلهة الثالثة� :أين يقع البداء ،و�أق�سام الق�ضاء والقدر.
جهة ،وببحث القضاء والقدر من ٍ
تقدّ م أن البداء يرتبط ببحث العلم من ٍ
جهة
اخرى؛ لذا يصح بحثه بعد ٍ
أي منهام.

وبام أن الشيخ املظفر (ط ّيب اهلل ثراه) قد أدرجه بعد بحث القضاء والقدر؛ لذا
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سنبني موقعه بالنسبة إىل هذا البحث فنقول:
ينقسم القضاء إىل ثالثة أقسام هي:
القسم األول :قضاء مل يطلع عليه أحد إال اهلل ،وهو علم اهلل تعاىل املخزون يف

اللوح املحفوظ.

وهذا القسم ال يمكن أن حيصل فيه بداء.
القسم الثاين :قضاء أخرب اهلل تعاىل به بعض خملوقاته ،كاألنبياء والرسل واملالئكة،

وأخبرَ هم أيض ًا بأنه واقع ال حمالة.

وهذا ال يقع فيه البداء أيض ًا ،مثاله ظهور اإلمام املهدي .فقد روي عن أيب

عيل الرضا،
هاشم داود بن القاسم اجلعفري ،قال :كنّا عند أيب جعفر ّ
حممد بن ٍّ
فجرى ذكر السفياين ،وما جاء يف الرواية من َّ
أن أمره من املحتوم ،فقلت أليب جعفر:
ٰ

هل يبدو هلل يف املحتوم؟ قال« :نعم» ،قلنا له :فنخاف ْ
«إن
أن يبدو هلل يف القائم ،فقالَّ :
القائم من امليعاد ،واهلل ال خُيلِف امليعاد»(((.
فأمر القائم أمر مستقبيل أخرب اهلل تعاىل أنبياءه ورسله ،وأخرب بأنه واقع ال حمالة؛

ألنه من امليعاد ،فهذا ال يقع فيه البداء.

القسم الثالث :قضا ٌء أخرب اهلل بعض أنبيائه ورسله ،وأخربهم بأنه مع ّلق عىل
إن شاء أمضاه ْ
مشيئته ،أي ْ
وإن شاء ألغاه وفق رشوط خاصة.

ِ
ِ
ي
«م َّر يهَ ُ ود ٌّ
وهذا القضاء هو الذي يقع فيه البداء .كام روي َع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َالَ :
ك! َف َق َال َر ُس ُ
ول اهللَ :ع َل ْي َ
السا ُم َع َل ْي َ
كَ .ف َق َال َأ ْص َحا ُبه :إِ َّنماَ َس َّل َم
بِالنَّبِ ِّيَ ف َق َالَّ :

((( الغيبة للنعامين (ص  314و /315باب  /18ح .)10
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ك بِا َملو ِ
ك! َق َال النَّبِ ُّي :وك ََذلِ َ
تَ ،ق َال :ا َمل ْو ُت َع َل ْي َ
ك َر َد ْد ُتُ .ث َّم َق َال النَّبِ ُّي :إِ َّن
َع َل ْي َ ْ
ِ
ي َي َع ُّضه َأ ْس َو ُد يِف َق َفاه َف َي ْق ُت ُله.
َه َذا ال َي ُهود َّ

ِ
ِ
احت ََم َلهُ ،ث َّم لمَ ْ َي ْل َب ْ
فَ ،ف َق َال
ث َأ ِن ا ْنصرَ َ َ
ب َح َطب ًا كَثري ًا َف ْ
اح َت َط َ
ي َف ْ
ب ال َي ُهود ُّ
َق َالَ :ف َذ َه َ
اض علىَ ع ٍ
احل َطبَ ،فإِ َذا َأسود يِف جو ِ
احل َط ِ
ف َ
ول اهللَ :ض ْعهَ .ف َو َض َع َ
َله َر ُس ُ
ود!
ب َع ٌّ َ ُ
ْ َ ُ َ ْ
ِ
احت ََم ْلتُه َف ِ
ت َع َم ً
ْت
جئ ُ
ت ال َي ْو َم؟ َق َالَ :ما َع ِم ْل ُ
يَ ،ما َع ِم ْل َ
ال إِلاَّ َح َطبِي َه َذا ْ
َف َق َالَ :يا يهَ ُ ود ُّ
ت بِو ِ
ِ
َان َم ِعي َك ْع َكت ِ
احدَ ٍة َعلىَ ِم ْسكِ ٍ
ني.
َان [أي خبزتان] َف َأ َك ْل ُ
بِه ،وك َ
ت َواحدَ ًة وت ََصدَّ ْق ُ َ

ِ
إلن َْس ِ
الس ْو ِء َع ِن ا ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ان».
ول اهلل :بهِ َ ا َد َف َع اهلل َعنْه .و َق َال :إِ َّن َّ
الصدَ َق َة تَدْ َف ُع مي َت َة َّ

(((

فقد حمى اهلل التقدير األول -وهو موت اليهودي -وأثبت التقدير الثاين -وهو

تصدق هبا عىل املسكني.
عدم موته ،-ومدّ يف حياته التقدير الثاين بسبب الصدقة التي ّ

وكال التقديرين داخل يف علم اهلل تعاىل؛ ألنه يعلم بالعلل التامة ،أي إنه سبحانه

يعلم أن التقدير األول هو موت اليهودي بسبب ما قال للرسول األكرم فيام لو مل
يمنع مانع من وقوع املوت ،ولكنه كان عامل ًا أيض ًا بأنه سيتصدق ،والصدقة تطيل العمر،

فهي من موانع تقدير املوت؛ ولذا كان عامل ًا أيض ًا بالتقدير الثاين ،وعليه فإن األمر قد
يبدو بدا ًء بالنسبة لنا نحن العبيد ،أما بالنسبة إليه سبحانه فال بداء ،بل هو إبدا ٌء أي

إظهار ملا كان يعلمه سابق ًا لنا هبيأة حوادث عىل أرض الواقع.
ٌ
اجلهة الرابعة :ما امل�صلحة من البداء؟
أو ملاذا اهلل جيعل هناك تقديرات معلقة ومرشوطة؟

ذكر العلامء (رضوان اهلل عليهم) ّ
أن يف البداء عدة مصالح ،نذكر منها اثنتني:
الصدَ َق َة تَدْ َف ُع ال َبلاَ َء ح.3
اب َأ َّن َّ
((( الكايف للكليني ج 4ص َ 5ب ُ
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الأوىل :البداء يو ّلد الأمل يف النفو�س.

فإذا علم اإلنسان ّ
أن كل يشء قابل للتغيري ،إذن يمكن أن ُيصبح الفقري غني ًا،

املرض صح ٌة
واجلاهل عامل ًا ،ومن املمكن أن يغدو احلزن فرح ًا واألمل راح ًة ويعقب َ

يرس ،وحينها فإنه لن ييأس ،وسيبذل جهده ساعي ًا لبلوغ ذلك التغيري.
والعرس ٌ
َ

الثانية :البداء من �أقوى الدوافع نحو التوبة.

فإنه ْ
إن علم اإلنسان أنه مهام فعل من ذنوب ومهام كتبت املالئكة عليه من سيئات،

فإن اهلل تعاىل من املمكن أن يمحوها بل يبدهلا حسنات فيام لو تاب توبة صادقة ،فإن

هذا سيو ّلد لديه الدافع نحو التوبة ،عىل حني أن عدم االعتقاد به يو ّلد القنوط من رمحة

اهلل ،بل قد يؤدي إىل التامدي يف املعايص أيض ًا؛ إذ إن العايص لو اعتقد ْ
أن ال سبيل إىل

حمو الذنوب؛ ألن الصحف جفت واألقالم ُرفعت ،فإنه سيصيبه اليأس ال حمالة ،وقد
يدفعه ذلك إىل ارتكاب املزيد من املعايص.

ا�ستطراد:
نظري هذه الفكرة هي التي جيب أن نبثها يف الناس يف قضية االمام املهدي ،فإن

البعض من الناس يتصور أن االمام إذا ظهر فسيغلق باب التوبة ،وهو ليس بصحيح؛
للروايات املتكاثرة عىل أن االمام سيفتح باب التوبة عىل مرصاعيه...

وبدليل إرساله النفس الزكية ألهل مكة ،فإن مل يكن هناك باب للتوبة لكان من

املمكن أن يظهر مبارشة ويقتل النواصب...

ثم إنه وما اجلدوى من جلوسه مع اليهود والنصارى ومناقشتهم بالتوراة واالنجيل

مؤرشا عىل دليل قبول التوبة؟
إلقناعهم بالدليل العلمي .أوليس هذا
ً
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وما اجلدوى من بعث بعض رجاله اىل مدينة القسطنطينية مثالً؟ ويف الرواية أهنم

يمشون عىل املاء وأهل القسطنطينية يفتحون أبواهبم سلماً وجنود االمام ال يقتلوهنم وال
يقاتلوهنم ،فهذا أيض ًا مؤرش عىل قبول التوبة.
حممد ،عن أبيه ،قال« :إذا قام القائم بعث يف أقاليم
حممد بن جعفر بن ّ
فعن ّ

األرض يف ّ
كل إقليم رجالً ،يقول :عهدك يف ك ّفك ،فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال

إىل القسطنطينية،
إىل ك ّفك واعمل بام فيها» ،قال« :ويبعث جند ًا ٰ
تعرف القضاء فيه فانظر ٰ
عىل املاء ،فإذا نظر إليهم الروم يمشون
عىل أقدامهم شيئ ًا ومشوا ٰ
فإذا بلغوا اخلليج كتبوا ٰ

عىل املاء ،فكيف هو؟! فعند ذلك يفتحون هلم
عىل املاء قالوا :هؤالء أصحابه يمشون ٰ
ٰ
أبواب املدينة ،فيدخلوهنا فيحكمون فيها ما يريدون»(((.

نزرقها للناس؛ لئال يتولد عندهم إحساس داخيل بكراهة
مثل هذه املعاين جيب أن ّ

االمام املهدي.

اجلهة اخلام�سة :ما الفرق بني الن�سخ والبداء؟
حيسن بنا قبل التطرق إىل الفرق بني النسخ والبداء أن نبني بإجياز معنى كل منهام،

وقد تقدم بيان معنى البداء فنقترص عىل بيان النسخ.

النسخ لغة :هو االستكتاب ،كاالستنساخ عندما تنسخ الكتاب عىل دفرتك ،ويأيت

الشمس َّ
الظل يعني أزالتْه.
أيض ًا بمعنى النقل والتحويل واإلزالة ،يقال :نسخت
ُ

وأما اصطالح ًا :فهو رفع أمر ثابت يف الرشيعة املقدسة النتهاء أمده وزمانه.
لغي -إلغا ًء كلي ًا أو جزئي ًا-؛ النتهاء
أي هو حكم رشعي صدر من اهلل ثم ُأ َ
((( الغيبة للنعامين 334 :و /335باب  /21ح .8
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ِ
َاج ْيت ُُم
ين َآ َمنُوا إِ َذا ن َ
املصلحة املرتتبة عىل ترشيعه ،نحو ما قيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
الر ُس َ
ي ن َْج َواك ُْم َصدَ َق ًة﴾((( .وفيها حكَم اهلل تعاىل بوجوب تقديم
ول َف َقدِّ ُموا َبينْ َ َيدَ ْ
َّ
صدقة عىل كل من يريد أن يناجي النبي ،وتذكر الروايات أنه مل يمتثل هلذا احلكم

ورصفه عرشة دراه��م ،وسأل رسول
سوى أمري املؤمنني ،حيث اقرتض دينار ًا
ّ
(((
اهلل عرشة مسائل .وبعد أن انتهى وقت هذا التكليف نُسخ احلكم و ُألغي.
ما الفرق بني الن�سخ والبداء؟
أما وجه االتفاق بينهام فإهنام يعنيان إلغاء ما كان ثابت ًا عن علم مسبق من اهلل تعاىل

وحكمة ومصلحة إهلية.
وخيتلفان يف:

متفق عىل إمكانه ووقوعه ،عىل حني أن النسخ اختلف يف إمكانه،
أوالً :أن البداء ٌ

ومن قال باإلمكان اختلف يف وقوعه ،أي إنه ممكن ولكن هل وقع يف رشيعتنا أو ال.

ثاني ًا :أن البداء يتعلق باألمور التكوينية عادة واحلوادث اخلارجية ،مثلاً املوت،

وإن��زال العذاب أو تقدير العمر وما شابه ،أما النسخ فيتعلق باألحكام الترشيعية
-الوضعية منها والتكليفية -أي وظائف املكلفني.

((( املجادلة .12
((( يف اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) للقرطبي ج 17ص  302ما نصه :ذكر القشريي
وغريه عن عيل بن أبن طالب أنه قال« :يف كتاب اهلل آية ما عمل هبا أحد قبيل وال يعمل هبا أحد بعدي،
ِ
الر ُس َ
ي ن َْج َواك ُْم َصدَ َق ًة﴾ كان يل دينار فبعته،
ول َف َقدِّ ُموا َبينْ َ َيدَ ْ
ين َآمنُوا إِ َذا ن َ
وهيَ ﴿ :ي َاأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
َاج ْيت ُُم َّ
فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى نفد ،فنسخت باآلية األخرى َ
﴿أ َأ ْش َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا
ب يدَ ي نَجواكُم صدَ َق ٍ
ات﴾» .وكذلك قال ابن عباس :نسخها اهلل باآلية التي بعدها .وقال ابن عمر:
َ ينْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
لقد كانت لعيل ريض اهلل عنه ثالثة لو كانت يل واحدة منهن كانت أحب إيل من محر النعم :تزوجيه
فاطمة ،وإعطاؤه الراية يوم خيرب ،وآية النجوى.
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ثالث ًا :البداء عادة ما ُيبحث يف علم الكالم ،أما النسخ ف ُيبحث يف أصول الفقه .وقد

يبحث االثنان يف علوم القرآن.
تو�ضيح:

ذكر الشيخ املظفر رواية عن االمام الصادق قال« :ما بدا هلل يف يشء كام بدا

له يف اسامعيل ابني»

(((

هنا توجد روايتان يف هذا املجال ،ففي رواية التوحيد األوىل للشيخ الصدوق ورد

«يف إسامعيل ابني» يعني إسامعيل االبن األكرب لإلمام الصادق وهو أكرب من اإلمام
حلا ،فكان بعض املؤمنني يتصور أنه هو الذي سيكون إمام ًا
الكاظم ،وكان رجلاً صا ً

بعد أبيه ،فتوفاه اهلل تعاىل يف حياة أبيه فظهر للناس أنه ليس هو اإلمام بل هو

اإلمام الكاظم.

أيضا،
ولعل الشيخ (طيب اهلل ثراه) يقصد الرواية الثانية التي رواها الصدوق ً

وهي «ما بدا هلل بداء كام بدا له يف إسامعيل أيب ،إذا أمر أباه إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح
ٍ
حينئذ الكالم عن النبي إسامعيل وكيف أن اهلل سبحانه أمر أباه
عظيم»((( ،فيكون
اختبارا ،وعندما نجح يف االختبار ُألغي ذلك األمر.
إبراهيم بذبحه
ً

((( التوحيد للشيخ الصدوق ص  336ح.10
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص  336ح.11
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عقيدتنا يف �أحكام الدين
قال:
«عقيدتنا يف أحكام الدين
واملحرمات وغريمها طبق ًا ملصالح
نعتقد :أنّه تعاىل جعل أحكامه من الواجبات
َّ

العباد يف نفس أفعاهلم ،فام فيه املصلحة امللزمة جعله واجب ًا ،وما فيه املفسدة البالغة هنى

عنه ،وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه ،وهكذا يف باقي األحكام ،وهذا من عدله ولطفه
بعباده.

ٍ
يشء من األشياء من حك ٍم واقعي
واقعة
وال بدّ أن يكون له يف كل
ٌ
حكم ،وال خيلو ٌ

هلل فيه ،وإن انسدَّ علينا طريق علمه .ونقول أيض ًا :إنّه من القبيح أن يأمر بام فيه املفسدة،

أو ينهى عماّ فيه املصلحة.
أن بعض ِ
إن القبيح ما هنى اهلل عنه ،واحلسن ما
الفرق من املسلمني يقولونّ :
غري ّ

أمر به ،فليس يف نفس االَفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ،وال حسن أو قبح ذاتيان ،وهذا
ٌ
ٌ
خمالف للرضورة العقلية.
قول

جوزوا أن يفعل اهلل القبيح فيأمر بام فيه املفسدة ،وينهى عام فيه املصلحة.
كام أنهّ م َّ

أن هذا القول فيه جمازف ٌة عظيم ٌة ،وذلك الستلزامه نسبة اجلهل أو العجز إليه
وقد تقدَّ م ّ
(سبحانه) ،تعاىل علو ًا كبري ًا.

أن الصحيح يف االعتقاد أن نقول :إنّه ال مصلحة له وال منفعة يف
واخلالصةّ :
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حرمه ،بل املصلحة واملنفعة ترجع لنا يف مجيع
تكليفنا بالواجبات وهنينا عن فعل ما َّ

التكاليف ،وال معنى لنفي املصالح واملفاسد يف األفعال املأمور هبا واملنهي عنها؛ فإنّه
تعاىل ال يأمر عبث ًا وال ينهى جزاف ًا ،وهو الغني عن عباده» .انتهى.

خصوصا يف
قد تقدم احلديث عن أغلب ما ذكره الشيخ املظفر يف هذه العقيدة،
ً

مباحث العدل وحسن التكليف والقضاء والقدر؛ لذا فام ذكره هنا هو أشبه ما يكون

بفهرسة عامة ملا ذكره ساب ًقا .ولإلحاطة هبذا املبحث أكثر ،حيسن بنا بيان عدة نقاط:

النقطة الأوىل� :أن هلل تعاىل حكماً يف كل واقعة.
يعتقد اإلمامية أن هلل تعاىل حكماً يف كل واقعة .سواء كان وضع ًيا من قبيل الصحة

والبطالن ،كصحة عقد الزواج فيام لو اشتمل عىل رشوط الصحة ،وبطالن عقد الربا،

أو تكليف ًيا كاحلكم بالوجوب واحلرمة والكراهة واالستحباب واإلباحة ،فإن الدين

اإلهلي جاء ليسد مجيع الفراغات ويف شتى جماالت احلياة اإلنسانية ،ويف خمتلف عالقات
اإلنسان ،سواء عالقة اإلنسان بنفسه أو باإلنسان اآلخر مثله أو بربه جل وعال.

النقطة الثانية :ا�ستناد الأحكام �إىل امل�صالح واملفا�سد الواقعية.
نعتقد أن مالك ترشيع األحكام التكليفية هو مدى موافقتها ملصلحة أو مفسدة

واقعية.

واملصلحة قد تكون ِ
ملزمة ،يعني :شديدة ،بحيث ال تقبل الرتك ،فيرشع عىل

أساسها حكم واجب.

وإن كانت املصلحة ليست بتلك الشدة ،فيرشع عىل وفقها حكم مستحب.
وإن كانت املفسدة شديدة جدً ا متنع من الفعل ،فيرشع عىل وفقها حكم حتريمي.
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وإن كانت غري ملزمة وليست بتلك الشدة ،فيرشع عىل وفقها حكم كراهتي

تنزهيي.

وإذا كانت املصلحة واملفسدة متساويتني ،ال ترجيح إلحدامها عىل األخرى فهو

املباح.

وتسمى األحكام الواجبة واألحكام التحريمية باألحكام اإللزامية ،أي التي البد

من االلتزام هبا.

فيام يسمى سوامها باألحكام غري االلزامية وهي (املستحب واملكروه واملباح).

النقطة الثالثة :عدم التكليف مبعرفة العلل الواقعية للأحكام.

متثل املصالح واملفاسد الواقعية التي تبتني عليها األحكام التكليفية عللاً تامة هلا،

وهي ٌ
أيضا.
علل لسنا مكلفني بمعرفتها ،بل قد نكون عاجزين عن معرفتها ً

نعم ،قد نستكشف من خالل بعض الروايات الرشيفة بعض احلكم الداعية إىل

توضح الدافع نحو
ترشيع تلك االحكام ،واحلكمة غري العلة؛ فاحلكمة يمكن أن ّ
الفعل ،أو الثمرة املرتتبة عليه ،وما يمكن أن يستفاد من هذا احلكم ،عىل حني أن العلة
هي السبب الرئييس لترشيع احلكم ،بحيث متى ما انتفت انتفى احلكم من رأس.

ومنه يتضح أن تسمية الشيخ الصدوق لكتابه باسم( :علل الرشائع) مل يكن قاصدً ا
هبا العلل احلقيقية ،بل يقصد ما استفاده من الروايات الرشيفة من ِح َك ٍم وثمرات ترتتب

عىل ترشيع األحكام الرشعية.

وللمزيد من توضيح الفرق بني العلة التامة واحلكمة نقول:

إن واحدة من ثمرات ترشيع الصوم ِ
وحك َِمه هو أن يشعر الغني بجوع الفقري،
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فيتولد لديه احلافز إلعطاء الفقري من ماله ،فلو فرضنا أن الناس كلهم أصبحوا أغنياء،
فإن حكم وجوب الصوم ال يسقط ،فلو كانت علة الصوم ما تقدم ،للزم أن يسقط
احلكم بانتفائها؛ ألن احلكم يدور مدار العلة ثبوتًا وانتفا ًء ،فإذا انتفت العلة فإنه ينتفي

املعلول.

وكذا بالنسبة لترشيع اخلمس والزكاة ،فإن احلكمة منه -ال علته التامة -هي

اختبار اإلنسان وتعويده عىل القناعة وعدم الطمع وإغناء الفقري .والدليل :أن الناس

لو أصبحوا بأمجعهم قنوعني أو أغنياء ،فإن حكم وجوب اخلمس أو الزكاة ال يسقط.

كام تذكر الروايات الرشيفة وقوع ذلك يف دولة االمام املهدي .إذ يصبح مجيع الناس

أغنياء ،ولكن مع ذلك فإن حكم وجوب اخلمس والزكاة ال يسقط ،فيخرج املكلف
زكاته ويبحث عن مستحق فال جيد((( ،ولو كان اختبار املكلف وإغناء الفقري هي العلة

التامة للحكم لوجب ارتفاعه بارتفاعهام.

النقطة الرابعة :انح�صار ا�ستك�شاف احلكم ال�شرعي بامل�صادر ال�شرعية.
إن الطريق ملعرفة االحكام الرشعية هو بالرجوع اىل مصادر الترشيع يف الرشيعة

االسالمية وهي (القرآن الكريم وسنة املعصومني الرسول األكرم وأهل البيت
الشاملة ألقواهلم وأفعاهلم وتقريرهم ،واإلمجاع الكاشف عن رأي املعصوم ،والعقل
بالنسبة للقضايا العقلية التي يصح أن تكون موضو ًعا (حدً ا أوسط) للحكم الرشعي

((( روى املفضل بن عمر قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :إن قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور
رهبا ،واستغنى الناس عن ضوء الشمس ،وذهبت الظلمة ،ويعمر الرجل يف ملكه حتى يولد له ألف
ذكر ال يولد فيهم أنثى ،وتظهر األرض كنوزها حتى يراها الناس عىل وجهها ،ويطلب الرجل منكم
من يصله بامله ويأخذ منه زكاته فال جيد أحدً ا يقبل منه ذلك ،استغنى الناس بام زرقهم اهلل من فضله»
اإلرشاد للشيخ املفيد ص .381
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وللكشف عنه).

النقطة اخلام�سة :تق�سيم الأحكام ال�شرعية.
تنقسم األحكام الرشعية إىل قسمني:

الأول :الأحكام الواقعية:
وهي ما نجزم يقينًا بأهنا األحكام املطلوبة منا بأمر اهلل ،كأصل وجوب الصوم

والصالة واحلج ،وحرمة النميمة والغيبة والفاحشة ،وهي ما تسمى بالرضوريات.

الثاين :الأحكام الظاهرية:
وهي األحكام التي ال نعلم يقينًا بأهنا مطلوبة منا رش ًعا ،يعني قد نواجه واقعة ال
نملك دليلاً قطعيا يوصلنا إىل حكمها الواقعي من ٍ
جهة ،يعني ال نتمكن من الوصول
ً
إىل حكمها الواقعي عند اهلل تعاىل ،ومن ٍ
حكم،
جهة أخرى ال بد أن يكون هلذه الواقعة
ٌ

هنا الشارع فتح لنا باب األحكام الظاهرية التي تستفاد من األمارات (كخرب الثقة ،إذ
الثقة ال يتعمد اخلطأ ،لكن من املمكن أن خيطئ أو ينسى ،ومع هذا أجاز الشارع األخذ

باألحكام منه).

واألصول العملية ،كأصل الطهارة أو أصل الصحة أو أصل االستصحاب.
كنت ماش ًيا وسقط عليك ماء من إحدى الشقق ،فبالرغم من أنك ال تعلم
فمثال لو َ

أن هذا املاء طاهر أو نجس ،إال أن الشارع أجاز لك أن جتري أصل أو قاعدة الطهارة
وهي :كل ٍ
يشء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته.
وكذا لو كان لديك ماء طاهر يف إناء غفلت عنه آنًا ما ،فوجدت إىل جانبه كل ًبا

واحتملت أنه رشب منه فتنجس ،فبالرغم من أن الكلب قد يكون ولغ يف املاء ،إال أن
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بإمكانك إجراء قاعدة االستصحاب (الشك ال ينقض اليقني أو اليقني ال ينتقض إال
بمثله ،أو ِ
أبق ما كان عىل ما كان ،إىل أن يصلك يقني بخالفه) ،فتستصحب طهارته.
علماً أن األحكام الواقعية قليلة بالقياس إىل األحكام الظاهرية.

النقطة ال�ساد�سة :عالقة احلكم الظاهري بالواقع.
االحكام الظاهرية قد تطابق الواقع وقد ال تطابقه.
وللمزيد من التوضيح ال بد من بيان أمرين:
الأمر الأول :ما هو موقع االجتهاد (عند ال�شيعة) من م�صادر الت�شريع؟
لبيان موقع االجتهاد حيسن بنا بيان معناه.
اصطالح االجتهاد يطلق عىل معنيني:
املعنى االول :االجتهاد بالرأي.
نصا أو دليلاً عىل احلكم الرشعي،
أو ما هو مقابل النص ،بمعنى أن الفقيه إذا مل جيد ً
فإنه ي ِ
عمل رأيه وفكره حسب ما يراه هو ويستحسنه ،وإن كان ما يستحسنه عىل خالف
ُ

ما ثبت رش ًعا ،وهذا ما يقول به أصحاب مدرسة الرأي (العامة).

ومثاله أن الرسول حلل متعتني (متعة احلج ومتعة النساء) لكنهم حرموا متعة

النساء وأحلوا االخرى والبعض قال بحرمتهام م ًعا.

املعنى الثاين :االجتهاد بمعنى بذل اجلهد يف استخراج احلكم الرشعي من املصادر

األصيلة للحكم الرشعي (القرآن الكريم والسنة املطهرة).

وهذا هو املراد من االجتهاد يف مذهب أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم.
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وعليه فاالجتهاد عند االمامية هي عملية استخراج احلكم الرشعي من مصادر

الترشيع :القرآن الكريم والسنة املطهرة ،أي هو اب ٌن للنص ويف طوله وليس يف عرض

النص.

وهذا املعنى هو ما أشار له اإلمام الصادق فيام روي عنه أنه قال« :إنّام علينا أن

تفرعوا».
نلقي إليكم األصول وعليكم أن ّ

وعن أيب احلسن الرضا قال « :علينا إلقاء األصول إليكم وعليكم التفريع».

(((

يعني أن أصل الترشيع هو من القرآن والسنة ،لكن املجتهد يط ّبق ما جاء يف القرآن

والسنة ليستخرج منه أحكا ًما رشعية ،وعىل غرار هذا أن اإلمام سئل مسألة فقال« :هذا

وأشباهه يعرف من القرآن الكريم»(((.

وأما االجتهاد عند العامة ،فهو مصدر من مصادر الترشيع ،أي يف عرضها وليس

يف طوهلا؛ ولذا كانت هذه الكلمة (االجتهاد) حمل رفض وإشكال يف السابق لدى بعض

املتقدمني من الفقهاء.

الأمر الثاين :التخطئة والت�صويب.
هل االجتهاد دائماً مصيب للواقع أو ماذا؟
آراء ثالثة:
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .110
ِ
ِ
ِ
((( َع ْن َع ْبد َاأل ْعلىَ َم ْولىَ آل َسا ٍم َق َالُ :ق ْل ُت َألبيِ َع ْبد اهللَ :ع َث ْر ُت َفا ْن َق َط َع ُظ ُف ِري َف َج َع ْل ُت َعلىَ
ف َأصنَع بِالوض ِ
ف َه َذا َ
اهه ِم ْن كِت ِ
وج َّل :
وء؟ َق َالُ « :ي ْع َر ُ
إِ ْص َب ِعي َم َر َار ًة َف َك ْي َ ْ ُ ُ ُ
َاب اهلل َع َّز َ
وأ ْش َب ُ
ِ
﴿ما جع َل ع َليكُم يِف الدِّ ِ ِ
الش ِّ
اب َّ
وم ْن ن َِس َيه َأ ْو َقدَّ َم َأ ْو َأ َّخ َر».
ك يِف ُ
ين م ْن َح َرجٍ ﴾ ْام َس ْح َع َل ْيه َب ُ
الو ُضوء َ
َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب اجلَ َبائر وال ُق ُر ِ
احات ح.4
وح واجل َر َ
[الكايف للكليني ج 3ص َ 33ب ُ
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الرأي األول :لإلمامية :قالوا :ما من واقعة إال وهلا حكم ،بيد أن هذا احلكم تار ًة قد
ٍ
حينئذ من األحكام الواقعية التي
تكون األدلة الرشعية أوضحته بصورة جلية ،فيكون
نقطع بصحتها ،وقد ال تكون األدلة الرشعية قد أوضحته بصورة جلية ،وإنام استنبطه
ٍ
وحينئذ ال يمكن القطع بصحتها،
الفقهاء منها استنبا ًطا ،فيكون من األحكام الظاهرية،

إذ قد يكون مطاب ًقا للحكم الواقعي املوجود والثابت عند اهلل ،وقد ال يكون كذلك،

بمعنى أن األحكام الظاهرية قد تصيب ذلك احلكم الواقعي وقد ختطئه فال تصيبه ،أي

إن هناك حكماً واقع ًيا لكل حادثة ،واألحكام الظاهرية قد تصيب ذلك احلكم الواقعي
وقد ختطئه فال تصيبه ،وهذا هو معنى وصف االمامية اهنم مخُ َ ِّطئة.
الرأي الثاين :للمعتزلة :املعتزلة وافقوا اإلمامية يف وجود حكم واقعي ،إال أهنم

اختلفوا معهم يف أن كل ما يتوصل إليه املجتهد فهو صائب ومطابق للواقع وبصورة

وسمي ما قالوا به بالتصويب املعتزيل.
دائمية ،وهلذا ُس ُّموا با ُمل ِّ
صوبةُ ،

وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال ،وعىل املعتزلة االجابة عنه ،مفاده:
كيف يمكن للمعتزلة أن يوفقوا بني قوهلم بالتصويب وبني اختالف الفقهاء يف

االجتهاد مع العلم أن الواقع واحد ،وتعدده من املحال؟!

الرأي الثالث  :لألشاعرة :إن احلكم الواقعي يدور مدار قول املجتهد ،وعليه فال

يوجد حكم واقعي سوى ما حيكم به املجتهد ،وهذا هو التصويب االشعري.
وهبذا فقد اتفق األشاعرة مع املعتزلة يف أن املجتهد عىل حق دائماً .

وأما نقطة االختالف :فإن املعتزلة ترى أن حقانية وصواب حكم املجتهد نابع من

مطابقته للحكم الواقعي الثابت عند اهلل تعاىل ،أما األشاعرة فال تقول بوجود حكم
واقعي ثابت عند اهلل تعاىل إطال ًقا ،وبالتايل فإن حقانية املجتهد يف حكمه نابعة من كونه

نيدلا ماكحأ يف انتديقع
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جمتهدً ا ليس إال ،فاحلكم الواقعي هو ما يقول به املجتهد ال ما هو ثابت عند اهلل تبارك
وتعاىل ،بل إن ما عند اهلل تعاىل يدور مدار ما عند املجتهد.

ومن الواضح جدً ا بطالن رأي املعتزلة فضلاً عن األشاعرة ،بال بذل كثري جهد أو

مؤونة ،إذ كيف يمكن القول بأن املجتهد مصيب دائماً يف حكمه ،ويف الوقت نفسه فإن
املسائل اخلالفية بني الفقهاء قد ال يمكن احصاؤها وهي بازدياد دائم!!

كيف يمكن القول بأن كل حكم صدر من أيب حنيفة ومالك هو عىل صواب

وحق ،بالرغم من أن األول يوجب التكتف يف الصالة و الثاين يوجب –أو عىل األقل
يجُ يز -اإلسبال فيها؟!

فإن كان تطبيق نظريتهم متعرس بل حمال يف اقتصاره عىل اثنني فقط منهم ،وااللتزام

به يوجب احلرج ،والتكليف به ليس بمقدور ،فكيف واحلال أن هلم أربعة فقهاء ،وكل

منهم حجة ،وعىل صواب دائم ،ويف الوقت نفسه خيتلفون يف الكثري من املسائل!!

النقطة ال�سابعة :رجوع م�صالح التكليف للعباد.
أن املصالح واملفاسد الواقعية التي تبتني عليها األحكام الرشعية تعود إىل العباد ال

إىل اهلل جل وعال.

غني عن العاملني ،وليست له أية مصلحة ذاتية ،ال يف نفس
فهو سبحانه وتعاىل ٌ

ترشيع احلكم وال يف امتثال العبد له ،فاملصلحة يف ٍّ
كل من ترشيع احلكم واالمتثال له
يعود إىل العبدـ كاملصلحة من أصل ترشيع الصالة واالمتثال له مثلاً  ،وكذا بالنسبة إىل
سائر الترشيعات األخرى.

ِ
وقد روي عن أمري املؤمنني أنه قال« :إِ َّن اهللَ ُس ْب َحانَه و َت َعالىَ ٰ َخ َل َق َ
ني
اخل ْل َق ح َ
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َخ َل َق ُه ْم غَن ِ ّي ًا َع ْن َطا َعتِ ِه ْم ِآمن ًا ِم ْن َم ْع ِص َيتِ ِه ْم ،لأِ َنَّه لاَ ت َُض ُّـره َم ْع ِص َي ُة َم ْن َع َصاهَ ،ولاَ َتنْ َف ُعه
َطا َع ُة َم ْن َأ َطا َعه»(((.

((( هنج البالغة /303 :اخلطبة .193

الفصل الثاين

عقيدتنا يف النب ّوة
قال:
النبوة.
«عقيدتنا يف ّ

النبوة وظيف ٌة إهلية ،وسفار ٌة ر ّبانية ،جيعلها اهلل ملن ينتجبه وخيتاره
نعتقدّ :
أن ّ

من عباده الصاحلني وأوليائه الكاملني يف إنسان ّيتهم ،فريسلهم إىل سائر الناس لغاية
إرشادهم إىل ما فيه منافعهم ومصاحلهم يف الدنيا واآلخرة ،ولغرض تنزهيهم وتزكيتهم
من درن مساوئ األخالق ومفاسد العادات ،وتعليمهم احلكمة واملعرفة ،وبيان طريق

السعادة واخلري؛ لتبلغ اإلنسانية كامهلا الالئق هبا ،فرتتفع إىل درجاهتا الرفيعة يف الدارين

دار الدنيا ودار اآلخرة.

أن قاعدة اللطف عىل ما سيأيت معناها توجب أن يبعث اخلالق اللطيف
ونعتقدّ :

بعباده رسله هلداية البرش ،وأداء الرسالة االصالحية ،وليكونوا سفراء اهلل وخلفاءه.

كام نعتقد :أنّه مل جيعل للناس حق تعيني النبي أو ترشيحه أو انتخابه ،وليس هلم
كل ذلك بيده تعاىل؛ ألنّه َ
اخلرية يف ذلك ،بل أمر ّ
علم َح ُ
يث يجَ َع ُل ِر َسا َلت ُه﴾
﴿أ ُ
وليس هلم أن يتحكَّموا فيمن يرسله هادي ًا ومبشرِّ ًا ونذير ًا ،وال أن يتحكَّموا فيام جاء

به من أحكام وسنن ورشيعة» .انتهى.
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احلديث يف النبوة يكون يف خطوتني:
اخلطوة األوىل :النبوة العامة :ويتم فيها بيان معنى النبوة ولزومها وغاياهتا

والصفات العامة يف كل نبي ،من دون ختصيص الكالم بنبي معني ،فهو كالم يف النبوة

عموم ًا.

اخلطوة الثانية :النبوة اخلاصة :ويتم فيها بيان نبوة نبي اإلسالم األعظم،

ويتناول فيها احلديث عن دين اإلسالم واملعجزة التي جاء هبا نبي هذا الدين وهو

القرآن الكريم وما يتعلق هبام.

اخلطوة الأوىل :النبوة العامة.
ويمكن بياهنا من خالل النقاط اآلتية:
النقطة الأوىل :تعريف النبوة والنبي.
النبوة :وظيفة إهلية وسفارة ربانية جيعلها اهلل تعاىل ملن ينتجبه وخيتاره من عباده

الصاحلني وأوليائه الكاملني.

فهي وظيفة بني اهلل وبني بني البرش ،يقوم هبا برش أيض ًا يتصفون بصفات خاصة.
وأما النبي :فهو اإلنسان الكامل املخبرِ عن اهلل تعاىل بال واسطة من البرش.
بيان تعريف النبي :اإلنسان الكامل :وبه خيرج امللك ،فالنبي من البرش ال من

املالئكة؛ ألن ا َمل َلك قد خيرب عن اهلل تعاىل كامللك جربئيل ولكنه ال يعد نبي ًا.

كام خيرج به اإلنسان غري الكامل أي غري املعصوم؛ وذلك ألن من رشوط كون

الشخص نبي ًا أن يكون معصوم ًا عن كل معصية وخطأ وسهو.

املخرب عن اهلل تعاىل :وبه خيرج من خيرب عن غري اهلل تعاىل ،كاإلمام الذي يخُ رب عن

النبي ،وكالراوي الذي خيرب عن النبي أو عن اإلمام.

بال واسطة من البرش :وبه خيرج ٌّ
كل من اإلمام والعامل فيام لو أخربا عن اهلل تعاىل؛

ألن األول يخُ رب عن اهلل تعاىل لكن بواسطة البرش الذي هو النبي ،فيام خيرب الثاين عن اهلل

تعاىل أيض ًا لكن بواسطة النبي أو اإلمام .نعم ،النبي أيض ًا خيرب بواسطة ،ولكنها ليست
239
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من البرش ،إذ هو خيرب بواسطة امللك كجربئيل.
النقطة الثانية :خ�صائ�ص النبوة.
تتميز النبوة بعدة خصائص نشري إىل ما أشار الشيخ إليه منها ،وهي:
اخلصيصة األوىل :التعيني اإلهلي.
اخلصيصة الثانية :النبوة لطف.
الثالثة :التأييد باملعجزة.
الرابعة :ال تكون إال يف اإلنسان الكامل (املعصوم).
وستأيت هذه اخلصائص من املصنف تبا ًعا.
التعيني الإلهي.
أي إن منصب النبوة ال خيضع الختيار البرش ،فال يمكن أن يكون النبي نبي ًا عن

طريق االنتخابات أو عن طريق تعيني أهل احلل والعقد وما شابه ذلك من الطرق ،بل

ينحرص تعيني النبي باهلل تعاىل فقط.

يدل عىل ذلك رصيح اآليات املباركة.
وال خيتلف عىل هذه اخلصيصة للنبوة أحد من املسلمني ،فهي موضع اتفاق مجيع

املسلمني ،بخالف اإلمامة التي هي األخرى منصب إهلي ووظيفة ربانية ،حيث يرى

اإلمامية أهنا كالنبوة ،البد أن يكون اإلمام فيها ُمعين ًا من قبل اهلل تبارك وتعاىل حرص ًا،
وبذا قالوا بنظرية التنصيب اإلهلي مستندين يف ذلك إىل عدة أدلة يقينية عقلية ونقلية.

يف حني ذهب غريهم إىل القول :إن اإلمامة ليست بمنصب إهلي ،وبإمكان الناس

ماعلا ةوبنلا :ىلوألا ةوطخلا
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أن خيتاروا إمامهم ،وبذا قالوا بنظرية الشورى ،مثلاً عىل الرغم من أهنم صححوا خالفة

العديد من خلفائهم من غري طريق الشورى كخالفة األول ،بل هم صححوا خالفة من
يستويل عىل كريس احلكم غصب ًا! األمر الذي يكشف أهنم مل يؤسسوا النظرية عىل مستند
عقيل أو علمي رصني ،بل رفعوا نظرية الشورى لتخطئة نظرية التنصيب اإلهلي فقط من
جهة ،وملحاولة تصحيح خالفة رموزهم من ٍ
جهة أخرى ،وبقليل من التأمل جيد العاقل

أي منهام.
أهنم مل يفلحوا يف ٍّ

ٌ
سؤال مفاده:
وقد ُيثار يف البني
حرصا بيد اهلل تعاىل؟
ملاذا البد أن يكون التعيني ملنصب النبوة
ً
اجلواب:

ٍ
ٍ
ملنصب ما إنام هو فرع علم الشخص ا ُملعينِّ بمن يصلح لذلك
شخص ما
أن تعيني
ٍ
ٍ
منصب ما ،كأن يكون وكي ً
ال عنك يف
شخص ما ليتسلم
رغبت يف تعيني
املنصب ،فلو
َ

منصب يدير فيه أعاملك التجارية مثالً ،فمام ال شك فيه أنك ال تعينّ إال من تقطع بأنه

أهل لذلك املنصب ،وهذا القطع ال يأيت إال عن طريق العلم به ومعرفته بأنه األصلح
واألفضل هلذا املنصب.

وكام هو معلوم أن ال أحد يعرف متام املعرفة بام يف الضامئر وما ختفيه القلوب وما

عليه النفوس من أحوال صاحلة أو طاحلة سوى اهلل سبحانه ،لذا وجب حرص تعيني
النبي واإلمام فيه جل وعال.

شخصا عينّ نب ًيا ،فإن هذا األمر سيكون من
باإلضافة إىل ذلك :أنه لو افرتضنا أن
ً

موارد التهمة ،ألن هذا املنصب يستلزم الرئاسة والقيادة والقوة ،وإذا كان هناك مورد

للتهمة فهذا يعني أن الناس ال تتحقق لدهيم حقانية هذا النبي ،مما قد يؤدي إىل عدم
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اتباعه من قبل الناس ،فقد يتهم الشخص باملحاباة أو الرشوة ،فتذهب فائدة النبوة.
والشاهد عىل إمكان التهمة ،هو ما حصل حتى مع النبي األعظم ،عندما

أمر بسد أبواب البيوت املط ّلة عىل املسجد كلها إال باب اإلمام عيل ،إذ اعرتض

عليه بعض الصحابة وقالوا :هذا منك أو من اهلل تعاىل؟! بالرغم من أن آيات الكتاب
ِ
(((
وحى﴾
﴿و َما َينْط ُق َع ِن َاهل َوى .إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
الكريم ترصح بأنهَ 
البعض الرسول يف مسألة تعيني أمري املؤمنني،
ويف يوم الغدير أيض ًا اهتم
ُ

حيث روي عن اإلمام الصادق أنه قالّ «:ملا كان رسول اهلل بغدير خم ،فنادى

يف الناس فاجتمعوا ،فأخذ بيد عيل فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،فشاع ذلك
رسول اهلل وهو يف م ٍ
َ
أل
وطار يف البالد ،فبلغ ذلك احلارث بن النعامن الفهري ،فأتى
َ

من أصحابه ،عىل ناقة ،حتى أتى املدينة فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ،وأتى النبي
فقال :يا حممد ،أمرتنا عن اهلل أن نشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل فقبلناه منك،

مخسا فقبلناه منك ،وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلنا ،وأمرتنا أن
وأمرتنا أن نصيل ً
ففض ْلته علينا؟
بضبعي ابن عمك َّ
ثم مل ترض هبذا حتى رفعت ُ
نحج البيت فقبلناَّ ،

وقلت :من كنت مواله فعيل مواله ،وهذا يشء منك أم من اهلل؟
فقال :والذي ال إله إال هو أنه من أمر اهلل.

إن كان ما يقول حممدٌ ح ًّقا
فولىّ احلارث بن النعامن يريد راحلته وهو يقول :اللهم ْ

فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم ،فام وصل إليها حتى رماه اهلل بحجر
ذاب ِ
﴿س َأ َل سائِ ٌل بِ َع ٍ
واقعٍ.
فسقط عىل هامته فخرج من دبره فقتله ،وأنزل اهلل تعاىلَ :

((( النجم .4- 3

ماعلا ةوبنلا :ىلوألا ةوطخلا
ِ ِ
رين َل ْي َس َل ُه دافِ ٌع﴾ »
ل ْلكاف َ
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((( (((

أما إن كان التعيني إهلي ًا ،فعالوة عىل أنه هو األعلم باألصلح ،فهو يقف عىل مسافة

واحدة من مجيع البرش ،فال يكون يف تعيينه حماباة وال قرابة وال رشوة وما إىل ذلك.

هذا متام ما أشار له املصنف يف اخلصيصة األوىل ،والبقية تأيت يف حملها قري ًبا إن

شاء اهلل تعاىل.

النقطة الثالثة :ما هو الهدف من �إر�سال االنبياء؟
ذكرت اآليات الكريمة والروايات الرشيفة عدة أهداف يف ذلك ،ونشري إىل ما

أشار إليه الشيخ يف كتابه:

الهدف الأول :تكامل الإن�سان.
خلق اهلل تعاىل الناس للتكامل ،ومن لطفه سبحانه أنه سهل عىل الناس هذه املهمة؛

إذ بعث إليهم األنبياء من أجل أن يأخذوا بأيدهيم نحو الصعود يف درجات الكامل

الوجودي ،إىل أن يبلغوا أعىل ما يمكنهم أن يصلوا إليه من الكامل.

َ
قال...«:أ َّن َله ُس َف َر َاء يِف
روي عن االمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه أنه
ِِ
لحِِ
ِ ِ ِ
وما بِه َب َقاؤُ ُه ْم
َخ ْل ِقه ُيعَبرِّ ُ َ
ومنَافع ِه ْمَ ،
ون َعنْه إِلىَ َخ ْلقه وع َباده ،و َيدُ ُّلونهَ ُ ْم َعلىَ َم َصا ِه ْم َ
(((
يِ
وف ت َْركِه َفنَاؤُ ُه ْم.»..
علماً أن هذا التكامل يقابله النزول إىل الدركات السفىل ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا
ِِ
ا ِ
ني﴾ [التني ]5 – 4
إلن َ
ْسان يِف َأ ْح َس ِن َت ْق ِويمٍُ .ث َّم َر َد ْدنا ُه َأ ْس َف َل سافل َ

((( املعارج 1ـ.2
((( روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه /حممد تقي املجليس (األول) ص .245
اب الاِ ْضطِ َر ِار إِلىَ ُ
احل َّج ِة ح.1
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 168ب ُ
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الهدف الثاين :تعليم الكتاب واحلكمة.

﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ني َر ُسولاً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم َآ َياتِ ِه
ث يِف األُ ِّم ِّي َ
قال تبارك وتعاىلُ :
ِّيهم ويع ِّلمهم الكِتَاب و ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة ]2
َ َ
َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ

الهدف الثالث :تزكية االخالق.
فمن أهداف إرسال األنبياء هو تأسيس بعض القوانني األخالقية.
وبعبارة أصح :لتصحيح وتتميم األخالق املوجودة عند الناس.
واألخ�لاق :هي القوانني السلوكية التي يعتقد هبا الناس وتُرتجم إىل سلوك

عميل يف احلياة ،مثل الظلم والعدل ،اإليثار واألنانية( ،فمنها فضائل ومنها رذائل)،
فهذه االخالق موجودة لدى الناس وهدف األنبياء هو تأييد وتتميم األخالق احلسنة
وتصحيح األخالق املنحرفة.

فقد روي عن الرسول األكرم« :إنَّام ُبعثت ألُمتِّم مكارم األخالق»(((.

وعنه أيض ًا« :إن اهلل تعاىل بعثني بتامم مكارم األخالق وكامل حماسن األعامل».

(((

باإلضافة إىل هذه األهداف ،فقد ذكر القرآن الكريم أهداف ًا أخرى ولكن نكتفي

هبذا متاشي ًا مع ما ذكره الشيخ.

النقطة الرابعة :هل النبوة واجبة �أو ال؟
نعم هي واجبة عىل اهلل تعاىل من باب اللطف .وقد تقدم معنى اللطف وسيأيت

أيض ًا ،وهو واجب عىل اهلل تعاىل؛ بمعنى أنه سبحانه يعلم أن اإلنسان ال يستطيع أن
((( مكارم األخالق للطربيس8 :؛ بحار األنوار للمجليس .210 :16
((( املعجم األوسط للطرباين ج 7ص .74

ماعلا ةوبنلا :ىلوألا ةوطخلا
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ُيطيعه ويتقرب إليه إال من خالل لطفه جل وعال ،وبذا يكون اللطف تتمي ًام لنقص
البرش ،ومن املعلوم أن تتميم نقص الغري كامل ،والذات اإلهلية هي منبع الكامالت الذي

ال يشوبه نقص البتة ،من هنا وجب اللطف عىل اهلل جل جالله.

ومما جتدر االشارة إليه :أن كون اللطف واجب ًا عليه جل وعال ال يعني أن هناك

موجو ًدا غري اهلل تعاىل قد أوجبه عليه وألزمه به ،كال ،بل وجوبه كوجوب الزوجية

لألربعة مثلاً  ،فكام أن الزوجية لزمت األربعة من دون أن يأيت شخص وجيعلها ويضعها

لألربعة ،غاية األمر أن الزوجية ال يمكن أن تنفك عنها بحال من األحوال ،فكذلك
جل وعال مل ُيلزمه غريه باللطف ،وإنام اللطف ال يمكن أن ينفك عنه بحال من األحوال.

النقطة اخلام�سة :لزوم طاعة الأنبياء.
ليس للناس مع األنبياء إال االتباع ،فليس هلم حق يف الترشيع أو تغيري الترشيع،

باعتبار:

أولاً  :أن حق تعيني النبي حق خمتص باهلل– كام تقدم-
ثان ًيا :أن حق الترشيع هو اآلخر خمتص باهلل ،فليس ألحد أن يرشع إال بإذن
اهلل ،قال تعاىل﴿ :إِ ِن ُ
احلك ُْم إِلاَّ لهلِِ﴾((( وعليه فليس ألحد أن يتحكم بام جييء به النبي
أو أن يغري منه شيئ ًا ،ومن يفعل ذلك يكون ِ
مبتد ًعا ،والبدعة هي إدخال يشء يف الدين

هو ليس من الدين.

((( األنعام .57

النب ّوة لطف
قال الشيخ املظفر:
ٌ
لطف:
«النبوة
ّ

ٌ
غريب األطوار ،مع َّقد الرتكيب يف تكوينه ويف طبيعته ويف نفس ّيته
خملوق
إن اإلنسان
ّ
ُ
كل ٍ
ويف عقله ،بل يف شخصية ّ
فرد من أفراده ،وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة،

وبواعث اخلري والصالح من جهة أخرى.

ٍ
جهة قد ُجبِل عىل العواطف والغرائز من حب النفس ،واهلوى ،واالثرة،
فمن

وإطاعة الشهوات ،وفطر عىل حب التغ ُّلب ،واالستطالة ،واالستيالء عىل ما سواه،
والتكالب عىل احلياة الدنيا وزخارفها ومتاعها كام قالِ َّ :
نسن َل ِفي ُخسرْ ٍ ﴾،
﴿إن اال َ
و﴿إن النَّ ْفس الَمار ٌة بالس ِ
َّ ِ
وء﴾ إىل غري ذلك من
نسن َل َي ْطغَى َأ ْن رآ ُه استَغنَى﴾
َّ
و﴿إن اال َ
ُّ
َّ َ
اآليات املرصحة واملشرية إىل ما جبلت عليه النفس ِ
االنسانية من العواطف والشهوات.
ُ
ِّ
ومن اجلهة الثانية ،خلق اهلل فيه عق ً
ال هادي ًا يرشده إىل الصالح ومواطن اخلري،

وضمري ًا وازع ًا يردعه عن املنكرات والظلم ويؤنبه عىل فعل ما هو قبيح ومذموم.

وال يزال اخلصام الداخيل يف النفس االنسانية مستعر ًا بني العاطفة والعقل ،فمن

يتغ َّلب عقله عىل عاطفته كان من األعلني مقام ًا ،والراشدين يف إنسانيتهم ،والكاملني

يف روحانيتهم ،ومن تقهره عاطفته كان من األخرسين منزلة ،واملرت ّدين إنسانية،

واملنحدرين إىل رتبة البهائم.
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وأشد هذين املتخاصمني مراس ًا عىل النفس هي العاطفة وجنودها ،فلذلك جتد

أكثر الناس منغمسني يف الضاللة ،ومبتعدين عن اهلداية ،بإطاعة الشهوات ،وتلبية نداء
صت بِم ِ
﴿و َما َأك َث ُر الن ِ
ؤمنينِ َ ﴾.
العواطف َ
َّاس ولو َح َر َ ُ
أن االنسان لقصوره ،وعدم ا ّطالعه عىل مجيع احلقائق ،وأرسار األشياء املحيطة
عىل ّ

يرضه وينفعه ،وال كل ما يسعده
به ،واملنبثقة من نفسه ،ال يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما ّ

بخاصة نفسه ،وال فيام يتع ّلق بالنوع االنساين وجمتمعه وحميطه،
ويشقيه؛ ال فيام يتع َّلق
ّ

بل ال يزال جاه ً
ال بنفسه ،ويزيد جهالً ،أو إدراك ًا جلهله بنفسه ،ك ّلام تقدّ م العلم عنده

باألشياء الطبيعية ،والكائنات املادية.

وعىل هذا ،فاإلنسان يف أشدّ احلاجة ليبلغ درج��ات السعادة إىل من ينصب له

الطريق الالحب ،والنهج الواضح إىل الرشاد واتّباع اهلدى؛ لتقوى بذلك جنود العقل،

حتى يتمكن من التغلب عىل خصمه ال َّلدود اللجوج عندما هييأ االنسان نفسه لدخول

املعركة الفاصلة بني العقل والعاطفة.

وأكثر ما تشتد حاجته إىل من يأخذ بيده إىل اخلري والصالح عندما ختادعه العاطفة

وحتسن لنفسه انحرافاهتا؛ إذ تريه ما هو حسن
وتراوغه وكثري ًا ما تفعل فتز ِّين له أعاملهّ ،

قبيح ًا ،أو ما هو قبيح حسن ًا ،وتلبس عىل العقل طريقه إىل الصالح والسعادة والنعيم ،يف
ٍ
وقت ليس له تلك املعرفة التي مت ّيز له ّ
كل ما هو حسن ونافع ،وكل ما هو قبيح وضار.
وكل واحد منّا رصيع هلذه املعركة من حيث يدري وال يدري ،إالّ من عصمه اهلل.
وألجل هذا يعرس عىل اإلنسان املتمدِّ ن املث َّقف فض ً
ال عن الوحيش اجلاهل أن يصل

ويرضه يف دنياه وآخرته،
بنفسه إىل مجيع طرق اخلري والصالح ،ومعرفة مجيع ما ينفعه
ّ

فيام يتع َّلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه وحميطه ،مهام تعاضد مع غريه من أبناء نوعه ممّن

هو عىل شاكلته وتكاشف معهم ،ومهام أقام باالشرتاك معهم املؤمترات واملجالس

واالستشارات.

ِ
تلوا َع َل ِ
يهم
﴿ر ُسوالً م ُنهم َي ُ
فوجب أن يبعث اهلل يف الناس رمحة هلم ولطف ًا هبم َ
ِ
ءايتِه َو ُيزك ِ
واحلكم َة﴾ ،وينذرهم عماّ فيه فسادهم ،ويبشرّ هم بام فيه
تب
ِّيهم و ُيع ّل ُم ُه ُم الك َ
َ
صالحهم وسعادهتم.

فألن اللطف بالعباد من كامله املطلق ،وهو
وإنّام كان اللطف من اهلل واجب ًا،
ّ

اللطيف بعباده اجلواد الكريم ،فإذا كان املحل قاب ً
ال ومستعدّ ًا لفيض اجلود واللطف،

فإنّه ال بد أن يفيض لطفه؛ إذ ال بخل يف ساحة رمحته ،وال نقص يف جوده وكرمه.

أن أحد ًا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعاىل عن
وليس معنى الوجوب هنا ّ

ذلك ،بل معنى الوجوب يف ذلك هو كمعنى الوجوب يف قولك :إنّه واجب الوجود أي
اللزوم واستحالة االنفكاك» .انتهى.

يشري الشيخ إىل أن رضورة النبوة تنبع من كوهنا لط ًفا من اهلل ،واللطف

واجب عىل ما تقدم بيانه.

وقد أطنب الشيخ كثري ًا يف بيان هذه القاعدة (قاعدة اللطف) ،ويمكن تلخيص

أهم ما يروم بيانه بام يأيت من مقدمات:
املقدمة الأوىل:

أن يف اإلنسان قوتني تتجاذبان وجوده:
القوة األوىل :هو العقل ،تلك القوة التي تدفعه نحو فعل اخلري ونحو التكامل.
والقوة الثانية :هي الغرائز ،تلك القوة التي تريد إشباع الرغبات ولو بانفالت ومن
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دون انضباط.
والذي يضبط انفالت الغرائز هو العقل.
توحد توجه كل من الغرائز والعقل ،كام يف حب مجع
وال إشكال يف البني فيام لو ّ

املال مثالً ،فهو من الغرائز ولكن ال إشكال فيه إذا كان بطرق مرشوعة ،وكذا لو دعت

الغريزة اإلنسان إىل الزواج إلشباعها يف هذا اجلانب مثالً ،بل حتى بالنسبة إىل الصالة
فإن اإلنسان قد جيمع بني الغريزة والعقل فيام لو كانت طمع ًا يف اجلنة .انام التعارض
والرصاع ينشأ فيام لو مل يكن الطريق إىل إشباع الغريزة مرشوع ًا ،فهنا حيدث تعارض

بني مقتضيات العقل ومقتضيات الغريزة ،وحيث إن اإلنسان يميل عادة إىل الراحة
والدعة ،فقد ُيقدم ما متليه غرائزه عىل ما حيكم به عقله ،وهذا واقع ال حيتاج اىل شواهد.
وحينئذ إذا كان اإلنسان يعيش هذه املعركة الداخلية يف نفسه ،فالعقل حيكم

برضورة أن يوفر املوىل له -من باب اللطف -حصانة حتصنه من االنحراف.
املقدمة الثانية:

يصعب عىل اإلنسان أن يعرف مصاحله الواقعية فيام لو تُرك ونفسه ،السيام أنه ال

يعلم الغيب ،بل قد يظن أن شيئ ًا ما ينفعه وهو يف الواقع عىل خالف ذلك ،وقد يصاب

بخلل فكري يشوش عليه احلقائق ،وهذه نقائص يف اإلنسان ،فيكون بحاجة ماسة معها

إىل عنرص كامل خيلو من تلك النقائص ،وليس يف فكره تشويش ،وعنده اتصال بمن

يعلم الغيب ،فينقل لنا خرب السامء ويرسم لنا طريق السعادة.
املقدمة الثالثة:

أن اهلل مطلع عىل اإلنسان وعامل بام يعانيه من النقائص السالفة الذكر ،كام أنه

251

فطل ةوبنلا
ّ

عامل بأن اإلنسان ال يستطيع الوصول إىل الكامل املنشود وطاعة خالقه إال بوجود
ٍ
وحينئذ فإن العقل حيكم
عنرص كامل من نوعه يصله بعالمِ الغيب ،وهو سبحانه حكيم،
بوجوب إرسال األنبياء لريشدوا اإلنسان اىل طريق السعادة والفالح.
وهذا هو اللطف.
إشارة:
أن لطفه تعاىل يشمل مجيع عباده ،وقد أشارت بعض الروايات الرشيفة إىل ذلك،

وحثت عىل التعرض إىل فيضه ،كام روي عن الرسول األكرم« :إن لربكم يف أيام
دهركم نفحات أال فتعرضوا هلا».

(((

فمن جهة اهلل ال بخل يف ساحته ،فإن الفيض ينزل من اهلل عىل اجلميع كاملطر،

فإن تعرض اإلنسان لذلك الفيض وأخرج اناءه مفتوح ًا طاهر ًا فإنه يستفيد من املطر،

بخالف ذلك الذي يخُ رج إناءه منكوس ًا مقلوب ًا ،فال ينتفع منه شيئ ًا ،بل قد يرضه أحيان ًا،
لمِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ني إِلاَّ
ني َولاَ َي ِزيدُ ال َّظا َ
اء َو َرحمْ َ ٌة ل ْل ُم ْؤمن َ
كام يف قوله تعاىلَ :
﴿و ُننَز ُِّل م َن ال ُق ْر َآ ِن َما ُه َو ش َف ٌ
َخ َس ًارا﴾

(((

ب
وب ثَلاَ َث ٌةَ :ق ْل ٌ
ونقصد باإلناء :القلب ،فقد روي َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َال« :ال ُق ُل ُ
ب فِيه ُن ْك َت ٌة َس ْو َد ُاء َف َ
ُوس لاَ َي ِعي َش ْيئ ًا ِم َن َ
ب َ
اخليرْ ُ والشرَّ ُّ فِيه
الك .و َق ْل ٌ
وه َو َق ْل ُ
اخليرْ ِ ُ ،
َمنْك ٌ
َت ِمنْه َغ َلب ع َليه ،و َق ْلب م ْفت ِ
َي ْعتَلِ َج ِ
ُوره إِلىَ
انَ ،ف َأيهُّ ُ ماَ كَان ْ
ُوح فيه َم َصابِ ُ
ٌ َ ٌ
يح َتز َْه ُر ولاَ ُي ْط َف ُأ ن ُ
َ َ ْ
ِ ِ
ُ ِ ِ (((
ب امل ْؤمن».
وه َو َق ْل ُ
َي ْو ِم الق َي َامةُ ،
((( بحار األنوار للمجليس ج 68ص .221
((( اإلرساء .82
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ون ِ
ُور َق ْل ِ
اب فيِ ُظ ْل َمة َق ْل ِ
ب ا ُملنَاف ِق وإِ ْن ُأ ْعط َي ال ِّل َس َ
ب ا ُمل ْؤم ِن وإِ ْن
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 323ب ٌ
َقصرَ َ بِه لِ َسانُه ح.3
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وهذا ما أشار له الشيخ بقوله« :إذا كان املحل قاب ً
ال ومستعد ًا لفيض اجلود

واللطف فإنه تعاىل ال بد أن.»..

وقد أشار اإلمام الصادق إىل سبب عدم فالح القلب بقوله« :إذا أذنب الرجل

عىل قلبه فال
خرج يف قلبه نكتة سوداء ،فإن تاب انمحت ،وإن زاد زادت ،حت َّٰى
َ
تغلب ٰ

يفلح بعدها أبد ًا»(((.

وهذا ما يفرس سبب انقالب من عارص النبي عىل عقبيه ،ومن ثم خالفه فأصبح
ِ
ِ
مصداق ًا لقوله تعاىلَ :
ب َعلىَ َع ِق َب ْي ِه
﴿أ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعلىَ َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
(((
َف َل ْن َيضرُ َّ اهللَ َش ْيئًا﴾

وأخري ًا :نؤكد أنه ال يقصد بوجوب اللطف عىل اهلل أن سواه قد أوجب عليه ذلك،

بل إنه من قبيل وجوب وجوده سبحانه ،ثابت له بذاته ،ألنه حمض الكامل.

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /271باب الذنوب /ح .)13
((( آل عمران .144

عقيدتنا يف معجزة الأنبياء
قال:
«عقيدتنا يف معجزة األنبياء:
يعرفهم بشخصه ،ويرشدهم
نعتقد :أنّه إذ ّ
ينصب خللقه هادي ًا ورسوالً ال بدّ أن ِّ

إليه باخلصوص عىل وجه التعيني ،وذلك منحرص بأن ينصب عىل رسالته دلي ً
وحجة
ال
ّ

يقيمها هلم؛ إمتام ًا للطف ،واستكامالً للرمحة.

وذلك الدليل ال بدّ أن يكون من نو ٍع ال يصدر إال من خالق الكائنات ،ومدبر

املوجودات أي فوق مستوى مقدور البرش فيجريه عىل يدي ذلك الرسول اهلادي؛
معرف ًا به ،ومرشد ًا إليه ،وذلك الدليل هو املسمى باملعجز أو املعجزة؛ ألنّه يكون
ليكون ِّ
عىل ٍ
وجه يعجز البرش عن جماراته ِ
واالتيان بمثله.

ٍ
معجزة يظهر هبا للناس إلقامة احلجة عليهم ،فال بد أن
وكام أنّه ال بد للنبي من
االعجاز بني الناس عىل ٍ
تكون تلك املعجزة ظاهر َة ِ
وجه يعجز عنها العلامء وأهل الفن

يف وقته ،فض ً
النبوة منه؛
ال عن غريهم من سائر الناس ،مع اقرتان تلك املعجزة بدعوى ّ
لتكون دلي ً
ال عىل مدَّ عاه ،وحجة بني يديه ،فإذا عجز عنها أمثال أولئك ُعلم أنهّ ا فوق

أن صاحبها فوق مستوى البرش ،بام له من ذلك
مقدور البرش ،وخارقة للعادة ،ف ُيعلم ّ
االتصال الروحي بمد ِّبر الكائنات.

ٍ
لشخص ،من ظهور املعجز اخلارق للعادة ،وا ّدعى مع ذلك النبوة
تم ذلك
وإذا َّ
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ٍ
حينئذ موضع ًا لتصديق الناس بدعواه ،واإليامن برسالته ،واخلضوع
والرسالة ،يكون

لقوله وأمره ،فيؤمن به من يؤمن ،ويكفر به من يكفر.

أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر يف عرصه من العلوم
وألجل هذا وجدنا ّ

والفنون ،فكانت معجزة موسى هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون؛ إذ
جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون ،وعلموا أنهّ ا
كان السحر يف عرصه ف ّن ًا شائع ًا ،فلام َ

فوق مقدروهم ،وأعىل من فنّهم ،وأنهّ ا ممّا يعجز عن مثله البرش ،ويتضاءل عندها الفن

والعلم.

وكذلك كانت معجزة عيسى ،وهي إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى؛
إذ جاءت يف ٍ
وقت كان فن الطب هو السائد بني الناس ،وفيه علامء وأطباء هلم املكانة
َ
العليا ،فعجز علمهم عن جماراة ما جاء به عيسى.
ٍ
وقت
ومعجزة نبينا اخلالدة هي القرآن الكريم ،املعجز ببالغته وفصاحته ،يف

وسمو
كان فن البالغة معروف ًا .وكان البلغاء هم املقدَّ مني عند الناس بحسن بياهنم
ِّ
فصاحتهم ،فجاء القرآن كالصاعقة؛ هّ
أذلم وأدهشهم ،وأفهمهم أنهّ م ال ِق َبل هلم به،

فخنعوا له مهطعني عندما عجزوا عن جماراته ،وقرصوا عن اللحاق بغبارة.

ّ
ثم حتدّ اهم أن
ويدل عىل عجزهم أنّه حتدّ اهم بإتيان عرش سور مثله فلم يقدرواّ ،

يأتوا بسورة من مثله فنكصوا ،و ّملا علمنا عجزهم عن جماراته مع حتدّ يه هلم ،وعلمنا
أن القرآن من نوع املعجز ،وقد جاء به
جلوءهم إىل املقاومة بالسنان دون اللسان علمنا ّ

حممد بن عبد اهلل مقرون ًا بدعوى الرسالة.

فعلمنا أنّه رسول اهلل ،جاء باحلق وصدق به .»،انتهى.
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نقطتان:
النقطة الأوىل� :ضرورة املعجزة:
وبياهنا ضمن مقدمتني:
املقدمة األوىل :أن منصب النبوة منصب غيبي ،وال سبيل ماد ًيا ملعرفة صدق مدّ عي

هذا املنصب.

املقدمة الثانية :أن منصب النبوة منصب مرموق ترنو إليه النفوس ،وهتفو إليه

القلوب ،حيث يسود النبي قومه ،ويكون أوىل منهم بأمواهلم بل وبأنفسهم ،ومعه
فاحتامل اال ّدعاء الباطل ملنصب النبوة احتامل وارد جد ًا.

بنا ًء عىل هاتني املقدمتني فإن اإلنسان ال يستطيع أن يميز مدّ عي النبوة باحلق من

مدّ عيها باطالً ،وهنا ال بد أن يلطف اهلل تعاىل بعباده ويساعدهم عىل معرفة النبي احلق

التباعه ،وليدفع مدّ عي النبوة باط ً
ال ليجتنبوه ،وأقوى طريق لتوضيح النبي احلق هو
طريق املعجزة ،إذ تكون شاهد صدق عىل مدعي النبوة.

النقطة الثانية :ماهي املعجزة وما هي خ�صائ�صها؟
املعجزة :هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ألهل الفن مع عدم املعارضة،

ومع ادعاء النبوة ،مع مطابقة الدعوى.

ومن التعريف املذكور يمكننا أن نبني للمعجزة عدة خصائص هي:

اخل�صي�صة الأوىل :خرق العادة.
نحن نعلم أن اهلل خلق العامل وفق نظام العلة واملعلول واألسباب واملسببات،

ونظام العلة واملعلول يكون عىل مرتبتني:
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األوىل :املرتبة الظاهرة للناس واملعروفة القانون لكل البرش ،مثل قانون اإلحراق

للنار ،وقانون اجلاذبية ،وأن املاء يروي ،والطاعم ُيشبع ،وعرشات القوانني األخرى

وأما املرتبة الثانية :فهو نظام علة ومعلوالت غري منكشف لإلنسان وغري متاح له،
(((
الش ْم ُس تجَ ْ ِري ُلمِ ْس َت َق ٍّر هََلا َذلِ َ
﴿و َّ
ك َت ْق ِد ُير ال َع ِز ِيز ال َعلِيمِ﴾
نحوَ :
واملعجزة إنام ال ختضع لنظام العلة واملعلول بمرتبته األوىل املعروفة واملتاحة لإلنسان

العادي ،بل إهنا خترقه ،ولكنها تبقى ضمن نظام العلة واملعلول العام ،فللمعجزة علة،
ولكنها غري منكشفة لإلنسان العادي ،فاذا انكشفت إلنسان ما د ّلت عىل ارتباطه بعامل

الغيب.

إذ ًا للمعجزة قانون ونظام علة ومعلول ،ولكنه ليس معرو ًفا عند عامة الناس.
وهذا معنى كوهنا خارقة للعادة ،كإحياء املوتى ،الذي له قانون ،لكنه غري منكشف

لنا ،فإذا قام به إنسان وأحيى املوتىّ ،
دل ذلك عىل أنه انكشف لديه هذا القانون ،وأنه
مرتبط باهلل سبحانه.

نكتة:
من اجلدير بالذكر أن مهمة املعجزة تقترص عىل كشف احلقيقة والواقع فقط ،وال

جترب الناس عىل اهلداية ،من هنا وجدنا الكثري ممن رأى النبي وسمع كالمه ولكنه

انقلب عىل عقبيه.

أيضا فإن من املمكن أن البعض ينحرف عن اإلمام املهدي رغم وقوع
ولذلك ً

الصيحة اإلعجازية ،فعن زرارة بن أعني ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ينادي
((( يس .38
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إن فالن ًا هو األمري ،وينادي ٍ
ٍ
إن عل َّي ًا وشيعته هم الفائزون» ،قلت:
منادَّ :
مناد من السامءَّ :

إن فالن ًا وشيعته هم الفائزون
«إن الشيطان يناديَّ :
فمن يقاتل املهدي بعد هذا؟ فقالَّ :
_ لرجل من بني ُأم َّية _» ،قلت :فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال« :يعرفه الذين
كانوا يروون حديثنا ،ويقولون :إنَّه يكون ،قبل أن يكون ،ويعلمون أنهَّ م هم املح ّقون

الصادقون».

(((

اخل�صي�صة الثانية :التحدي لأهل الفن.
ملا كان اهلدف من املعجزة إثبات صدق مدّ عي النبوة عن طريق بيان عجز البرش

عن اإلتيان بمثلها ،فالبد أن تأيت املعجزة بأعىل وأرقى ما لدى البرش من علوم وفنون؛
لتتحدى أهلها ،باعتبارهم أرقى وأعىل مستوى بني البرشْ ،
فإن هم عجزوا عن اإلتيان

بمثلها كان غريهم أعجز ،وبذا تتم احلجة عليهم ويعظم الدليل لدهيم.

رصحت به
ولذا كانت معاجز األنبياء تتحدى أهل الفن املشتهر يف زمنه ،وهذا ما َّ
ادي َق َالَ :ق َال ابن السك ِ
ِ
ِّيت
وب ال َب ْغدَ ِّ
بعض الروايات الشـريفة ،حيث روي َع ْن َأبيِ َي ْع ُق َ
ْ ُ ِّ
لمِ
ِ ِ
ِ
وسى ْب َن ِع ْم َر َ
الس ْح ِر
ألَبيِ ا َ
ان بِال َع َصا و َيده ال َب ْي َضاء وآ َلة ِّ
حل َس ِنَ :ا َذا َب َع َث اهلل ُم َ
وبع َث ِعيسى بِآ َل ِة ال ِّطب وبع َث مد ًا وعلىَ ِي ِع األَنْبِي ِ
اء بِال َكلاَ ِم واخلُ َط ِ
ب؟
َ جمَ
َ
ََ
ِّ َ َ محُ َ َّ
َ

ِ
َف َق َال َأ ُبو احلَ َس ِن« :إِ َّن اهلل لمََّا َب َع َ
ب َعلىَ َأ ْه ِل َعصرْ ِ ه
وسى ك َ
َان الغَال ُ
ث ُم َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
وما َأ ْب َط َل بِه ِس ْح َر ُه ْم َ
ت بِه
وأ ْث َب َ
الس ْح َرَ ،ف َأت ُ
َاه ْم م ْن عنْد اهلل بِماَ لمَ ْ َيك ُْن يِف ُو ْسع ِه ْم م ْث ُله َ
ِّ

ُ
احل َّج َة َع َل ْي ِه ْم.

ث ِعيسى يِف و ْق ٍ
وإِ َّن اهلل َب َع َ
ت َقدْ َظ َه َر ْت فِيه الز ََّمان ُ
َاج الن ُ
واحت َ
َات((( ْ
َ
َ
َّاس إِلىَ

((( الغيبة للنعامين ص  273 – 272باب  14ح .28
((( الزمانات :اآلفات الواردة ٰ
عىل بعض األعضاء فيمنعها عن احلركة كالفالج واللقوة ،و ُيط َلق
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َاه ْم ِم ْن ِعن ِْد اهلل بِ لمَ َيك ُْن ِعنْدَ ُه ْم ِم ْث ُله وبِ َأ ْح َيا هَُل ُم ا َمل ْوتَى َ
وأ ْب َر َأ األَك َْمه
ب َف َأت ُ
ال ِّط ِّ
ماَ
ماَ ْ
واألَ ْب َر َص بِإِ ْذ ِن اهلل َ
ت بِه ُ
احل َّج َة َع َل ْي ِه ْم.
وأ ْث َب َ

ِ
ث محُ َمد ًا يِف و ْق ٍ
ب َعلىَ َأ ْه ِل َعصرْ ِ ه ُ
ب وال َكلاَ َم
تك َ
اخل َط َ
َان الغَال ُ
َ
وإِ َّن اهلل َب َع َ َّ
اعظِه ِ
الشعرَ -ف َأتَاهم ِمن ِعن ِْد اهلل ِمن مو ِ
وحك َِمه َما َأ ْب َط َل بِه َق ْو هَُل ْم َ
ت
وأ ْث َب َ
ْ ََ
ُ ْ ْ
و َأ ُظنُّه َق َالَ ْ ِّ :بِه ُ
احل َّج َة َع َل ْي ِه ْم».

ِ
ِ
حل َّج ُة َعلىَ اخلَ ْل ِق ال َي ْو َم؟
السكِّيت :تَاهلل َما َر َأ ْي ُت م ْث َل َك َق ُّطَ ،فماَ ا ُ
َق َالَ :ف َق َال ا ْب ُن ِّ

اد ُق علىَ اهلل َفيصدِّ ُقه والك ِ
ف بِه الص ِ
َاذ ُب َعلىَ اهلل
َق َالَ :ف َق َال« :ال َع ْق ُل ُي ْع َر ُ
ُ َ
َ
َّ

َف ُيك َِّذ ُبه».

ِ
اب(((.
السكِّيتَ :ه َذا واهلل ُه َو اجلَ َو ُ
َق َالَ :ف َق َال ا ْب ُن ِّ
وألن التحدي كان ألهل الفن يف فنهم ،فقد كانوا – يف العادة -هم أول من يصدق

األنبياء كام حدث مع النبي موسى والنبي عيسى والنبي األكرم ،حتى

أن قريش أنزلوا املعلقات التي كانت معلقة عىل أستار الكعبة استحيا ًء من سذاجتها
باملقارنة بالقرآن الكريم؛ ألهنم وجدوا يف القرآن من البالغة ما ال تُقاس به املعلقات.

(((

اخل�صي�صة الثالثة :عدم املعار�ضة.
فالبد أن يأيت النبي بمعجزة يعجز اجلميع عن معارضتها ،أي أن ال يأيت شخص

آخر بأمر يبطل معجزة النبي ،أو يأيت بأمر خيرق العادة أكثر من املعجزة ،وإال كان ذلك
عىل مرض طال زمانه( .من املصدر).
املزمن ٰ
((( الكايف للكليني  24 :1و /25كتاب العقل واجلهل /ح .20
حق اليقني ١١٣ :١؛ وذكره الس ِّيد حسن الشريازي
((( ن ُِق َل هذا املعنى عن الس ِّيد عبد اهلل شبرَّ يف كتابه ُّ
يف كتابه اإلمام املهدي نظرة وجيزة شاملة ،وهو مقدّ مة كتابه كلمة اإلمام املهدي.٣٢ :
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الشخص الثاين أوىل باالتّباع ،أو عىل األقل ال مرجح ألحدمها باالتباع ،وعىل كل حال
تذهب فائدة البعثة.

اخل�صي�صة الرابعة� :أن يكون الإتيان بهذا الأمر اخلارق مرافقاً لدعوى النبوة.

تشرتك املعجزة مع الكرامة يف أهنام مع ًا أمران خارقان للعادة ،بل قد يقوم اإلمام

مائزا وفر ًقا جوهر ًيا،
بنفس الفعل الذي يقوم به النبي كإحياء املوتى مثالً ،إال أن بينهام ً

وهو :أن املعجزة تأيت مع ادعاء النبوة وإلثبات صدق مدعيها ،أما الكرامة فال تكون
مع ا ّدعاء النبوة.

اخل�صي�صة اخلام�سة :مع املطابقة للدعوى.
فال بد أن تكون املعجزة مطابقة ملا يدّ عيه النبي ،ومؤيدة له ،كاملعجزات التي أ ّيدت

ادعاء األنبياء وكانت الدليل عىل صدقهم يف دعوى النبوةْ ،
فإن هي مل تطابق

دعواهم مل تكن معجزة ،وهذا ما حصل مع مسيلمة الكذاب الذي حاول أن يقوم
بام قام به الرسول األكرم فجاء إىل بئر غائرة وبصق فيها لتفيض باملاء كام حدث

معه ،وإذا هبا قد جفت متام ًا .وجفافها متام ًا أيض ًا أمر خارق للعادة! لكنه غري مطابق
للدعوى ،فال يعد معجزة.

عقيدتنا يف ع�صمة الأنبياء
قال الشيخ:
«عقيدتنا يف عصمة األنبياء
أن األنبياء معصومون قاطبة ،وكذلك األئمة عليهم مجيع ًا التحيات
ونعتقدّ :

الزاكيات ،وخا َل َفنا يف ذلك بعض املسلمني ،فلم يوجبوا العصمة يف األنبياء ،فض ً
ال عن
األئمة.

والعصمة :هي التنزُّه عن الذنوب واملعايص صغائرها وكبائرها ،وعن اخلطأ

والنسيان ،وإن مل يمتنع عق ً
ال عىل النبي أن يصدر منه ذلك ،بل جيب أن يكون منزَّه ًا حتى
ٍ
ٍ
عماّ ينايف املروءة ،كالتبذل بني الناس من ٍ
عمل
ضحك عال ،وكل
أكل يف الطريق أو
يستهجن فعله عند العرف العام.
والدليل عىل وجوب العصمة؛ أنّه لو جاز أن يفعل النبي املعصية ،أو خيطأ وينسى،
فإما أن جيب اتّباعه يف فعله الصادر منه عصيان ًا أو ً
خطأ
وصدر منه يشء من هذا القبيلّ ،

جوزنا فعل املعايص برخصة من اهلل ،بل أوجبنا
أو ال جيب ،فإن وجب اتّباعه فقد ّ

ذلك ،وهذا باطل برضورة الدين والعقل.

النبوة التي ال بدّ أن تقرتن بوجوب الطاعة أبد ًا.
وإن مل جيب اتّباعه فذلك ينايف َّ
عىل أن كل يشء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه املعصية أو اخلطأ ،فال
ٍ
يشء من األشياء ،فتذهب فائدة البعثة ،بل يصبح النبي كسائر الناس،
جيب اتّباعه يف
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ليس لكالمهم وال لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائ ًام ،كام ال تبقى طاعة

حتمية ألوامره ،وال ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله.

وهذا الدليل عىل العصمة جيري عين ًا يف االمام؛ ألن املفروض فيه أنه منصوب من
اهلل هلداية البرش خليفة للنبي ،عىل ما سيأيت يف فصل ِ
االمامة» .انتهى.
يمكننا توضيح ما أراده الشيخ يف مجلة من النقاط:
النقطة الأوىل :تعريف الع�صمة.
العصمة لغة :من املنع ،واملصونية :من الصيانة.
وأما اصطالح ًا :فقد ُع ّرفت بعدة تعريفات ،منها التعريف الذي ذكره الشيخ،

وهو:

العصمة :التنزه عن الذنوب واملعايص صغائرها وكبائرها وعن اخلطأ والنسيان.
وأضاف البعض :السهو.
فيام أضاف الشيخ :ما ينايف املروءة أيض ًا.
وعليه فتكون ترصفات املعصوم مطلق ًا صحيحة مائة باملائة.
النقطة الثانية :الآراء يف الع�صمة
تُبحث العصمة عادة ضمن عدة مقامات:

الأول :الع�صمة يف االعتقاد.

جيب أن يكون النبي معتقد ًا باالعتقادات الصحيحة ،فال يكون كافر ًا وال ملحد ًا

وال منافق ًا وال غريها ،وقد اتفقت األمة عىل هذا املعنى من العصمة.

ءايبنألا ةمصع يف انتديقع
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الثاين :الع�صمة يف التبليغ.

يعني أن النبي عندما ينقل خرب ًا إىل الناس عىل أنه تبليغ رسمي من جهة السامء،

فهذا التبليغ ال يقع فيه اخلطأ أو النسيان ،فالنبي معصوم يف تبليغ األحكام الرشعية

الواقعية ،وهذا املعنى أيض ًا عىل نحو االمجال متفق عليه.

وقد ادعى البعض :أن النبي معصوم يف ال ُفتيا ،أي عندما يعطي فتوى فإنه يكون

معصوم ًا فيها.

ولكن ينبغي االلتفات إىل عدم صحة هذا االدعاء ،إن كان املراد من املفتي فيه

هو املستنبط لألحكام الرشعية؛ ألن النبي يعلم األحكام الواقعية ،ولذا فهو ليس
ٍ
بحاجة اىل استنباط قط.
كام أن االستنباط املتعارف قد يؤدي إىل اجلزم باحلكم الواقعي وقد ال يؤدي إال إىل

الظن املعترب ،عىل حني أن أحكام النبي كلها مصيبة للواقع بال أدنى شك.
وعليه فال يصح القول بأنهٍ 
مفت هبذا املعنى.

الثالث :الع�صمة يف �أفعال النبي و�سريته.
بمعنى أنه معصوم يف مجيع حركاته وسكناته ،ويف مجيع أفعاله :من أكله ،رشبه،

نومه ،ذهابه ،جميئه ،وما إىل ذلك من أفعال حياتية ،فهو معصوم عن الذنوب الكبرية

والصغرية وعن أن يقع فيها عمدً ا أو نسيانًا ،يف أمور االعتقاد والتبليغ واألفعال العادية.
وبعبارة بسيطة :أن كل َن َفس من النبي معصوم ،وكل حركة وسكون مطابقة

للواقع.

وهذا املقام من العصمة هو ما وقع فيه اخلالف ،إذ قال به االمامية ،أما غري االمامية
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فقد ذهبوا اىل غري هذا األمر ،فمنهم من قال :بأن األنبياء معصومون عن الكبائر فقط

دون الصغائر.

ومنهم من ذهب إىل عصمتهم من الذنوب كبريها وصغريها يف حالة العمد فقط،

أي من املمكن أن تقع منهم املعصية ً
خطأ أو نسيان ًا ،وهذا ما ذهب إليه أكثر األشاعرة.

جوز عىل األنبياء فعل الكبائر والصغائر مطلق ًا ،وهذا قول احلشوية
بل البعض ّ

وأكثر أصحاب احلديث من العامة.

ومل يقترص اخلالف بني املسلمني يف مقام عصمة األنبياء فقط ،بل امتد ليشمل

مبدأها أيض ًا ،فقد ذهب االمامية إىل أن األنبياء معصومون مطل ًقا ،يعني :من الوالدة
وحتى الوفاة ،عىل حني ذهبت املعتزلة إىل القول بأهنم معصومون منذ البلوغ ،أما أكثر

األشاعرة وبعض املعتزلة فقالوا بأهنم معصومون منذ النبوة.

ومن هنا يتضح أن االمامية هم أكثر الفرق تنزهي ًا لألنبياء مطلقا طيلة مدة حياهتم،

فقد روي عن أمري املؤمنني سالم اهلل عليه يف وصفه لرسول اهلل« :و َل َقدْ َق َر َن اهلل
َارمِ ،ومحَ َ ِ
َان َفطِي ًام َأع َظم م َل ٍ
ك بِه َط ِر َيق ا َملك ِ
ك ِم ْن َملاَ ئِكَتِهَ ،ي ْس ُل ُ
اس َن
بِهِ م ْن َلدُ ْن َأ ْن ك َ
ْ َ َ
(((
َأ ْخلاَ ِق ال َعالمَ ِ َل ْي َله ونهَ َ َاره.»..
النقطة الثالثة :هل الع�صمة جترب املع�صوم على ترك املع�صية؟
يقصد بالعصمة :االمتناع عن املعصية مع القدرة عىل اإلتيان هبا ،مما يعني أن

خمتار يف ذلك؛ ولذا كانت العصمة فضيلة
املعصوم ليس جمرب ًا عىل تركها ،بل هو
ٌ

للمعصوم.

((( هنج البالغة ج 2ص .157
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ت بِ ِه
﴿و َل َقدْ همَ َّ ْ
وتعضد هذا املعنى آيات كريمة وروايات رشيفة منها قوله تعاىلَ :
ِ (((
ان َر ِّبه﴾
َو َه َّم بهِ َ ا َل ْولاَ َأ ْن َر َأى ُب ْر َه َ
هلم هبا كام
فقد روي عن اإلمام الرضا« :لقد مهت به ،ولوال أن رأى برهان ربه ّ

مهت ،لكنه كان معصوما واملعصوم ال هيم بذنب ،وال يأتيه ،ولقد حدثني أيب عن أبيه
الصادق أنه قال :مهت بأن تفعل ،وهم بأن ال يفعل».

(((

ات َل ْو لاَ
«ه ْي َه َ
ومن الروايات ما روي عن أمري املؤمنني سالم اهلل عليه أنه قالَ :

ْت َأ ْد َهى ال َع َر ِ
ب»...
ال ُّت َقى َل ُكن ُ

(((

بأدهى منّي ،ولكنَّه يغدر ويفجر ،ولوال كراهية الغدر
وعنه« :واهلل ما معاوية
ٰ

ِّ
كل غدرة فجرةَّ ،
أدهى الناس ،ولكن َّ
ولكل غادر لواء
وكل فجرة كفرة،
لكنت من
ٰ

عرف به يوم القيامة .واهلل ما أستغفل باملكيدة ،وال أستغمز بالشديدة [أي ال يستضعفني
ُي َ
القوة]»(((.
شديد َّ

ِ
وعنه أيض ًاَ :
وما َيغ ِْد ُر
اء ت َْو َأ ُم ِّ
َّاس ،إِ َّن َ
«أيهُّ َ ا الن ُ
الصدْ ِق ،ولاَ َأ ْع َل ُم ُجنَّ ًة َأ ْو َقى منْهَ ،
الو َف َ
ف ا َمل ْر ِج ُع ،و َل َقدْ َأ ْص َب ْحنَا يِف ز ََم ٍ
َم ْن َعلِ َم َك ْي َ
ان َق ِد خَّات ََذ َأ ْك َث ُر َأ ْهلِه ال َغدْ َر َك ْيس ًا ،ون ََس َب ُه ْم
احلو ُل ال ُق َّلب وجه ِ
ِ ِ
ِ
َأ ْه ُل َ
احلي َل ِة
ُ َ ْ
اجل ْه ِل فيه إِلىَ ُح ْس ِن احلي َلةَ ،ما هَُل ْم َقا َت َل ُه ُم اهللَ ،قدْ َي َرى ُ َّ
ِ ِ
ي َعينْ ٍ َب ْعدَ ال ُقدْ َر ِة َع َل ْي َها ،و َينْت َِه ُز ُف ْر َصت ََها َم ْن
و ُدونهَ َا َمان ٌع م ْن َأ ْم ِر اهلل ونهَ ْيِهَ ،ف َيدَ ُع َها َر ْأ َ

جي َة َله يِف الدِّ ِ
ين»(((.
لاَ َح ِر َ

((( يوسف .24
((( االحتجاج للطربيس ج 2ص .221
((( الكايف للكليني ج 8ص .24
((( هنج البالغة (ج  /2ص  180و.)181
((( هنج البالغة (ج  /1ص .)92
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النقطة الرابعة :ما هو الدليل على �ضرورة الع�صمة يف النبي؟
ذكر الشيخ دليلني:
الدليل الأول:
لو مل يكن النبي معصوم ًا ،جلاز صدور املعصية منه.
وإن جاز صدور املعصية منه ،فإما أن جيب عىل العباد اتباعه فيها ،أو ال.
فإن وجب عليهم اتباعه يف فعل املعصية ،فهذا يعني :أن اهلل تعاىل قد أغراهم بفعل

املعصية والعياذ باهلل ،فإن عاقبهم اهلل تعاىل عىل هذه املعصية فقد ظلمهم ،وإال – أي لو

مل يعاقبهم رغم أهنم ارتكبوا املعصية -للزم لغوية األحكام الرشعية وعبثيتها.
وإن مل جيب عىل العباد اتباعه ،فقد انتفت فائدة البعثة.
الدليل الثاين:
لو مل يكن النبي معصوم ًا ،جلاز صدور اخلطأ منه.

وبالتايل :سنحتمل اخلطأ والصواب يف كل فعل وقول يصدر من النبي ،مما يؤدي
ٍ
وحينئذ فإن العقل حيكم باالحتياط،
إىل انعدام االطمئنان باتباعه؛ الحتامل املعصية فيه،

أي إنه حيكم برتك ما يصدر من النبي ،الحتامل أن يكون أمر ًا باملعصية تؤدي إىل دخول
النار ،وهبذا تذهب الفائدة من البعثة.
ومما جتدر االشارة إليه:

أن التشكيك يف صدق كل أقوال وأفعال النبي والقول باحتامل صدور اخلطأ

أمر قد عمل عىل تسويقه حزب معارص للنبي األكرم وأن النبي جمرد
واملعصية منه ٌ

إنسان عادي ،برش خيطئ ويصيب.
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روي يف هذا املجال عن عبد اهلل ابن عمرو ،قال :كنت أكتب كل يشء أسمعه من

رسول اهلل أريد حفظه ،فنهتني قريش ،وقالوا :أتكتب كل يشء تسمعه ،ورسول

اهلل برش يتكلم يف الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك لرسول
اهلل ،فأومأ بأصبعه إىل فيه ،فقال« :اكتب فوالذي نفيس بيده ما خيرج منه إال حق».

(((

فهذه الرواية واضحة جدً ا يف تشكيكهم (جمموعة من قريش ويف حياته)

بعصمته ،وأنه ال ينبغي أن يؤخذ منه كل ما يقول ويفعل ،ألنه برش عادي.

((( سنن أيب داود -سليامن بن األشعث السجستاين/ج 2ص  167باب ( )3باب يف كتاب العلم ح
.3646

عقيدتنا يف �صفات النبي
قال الشيخ:
«عقيدتنا يف صفات النبي.
أن النبي كام جيب أن يكون معصوم ًا جيب أن يكون متّصف ًا بأكمل الصفات
ونعتقدّ :

اخللقية والعقلية وأفضلها ،من نحو :الشجاعة ،والسياسة ،والتدبري ،والصرب ،والفطنة،
صح أن تكون له الرئاسة العامة
والذكاء؛ حتّى ال يدانيه برش سواه فيها؛ ألنّه لوال ذلك ملا ّ

قوة إدارة العامل كله.
عىل مجيع اخللق ،وال َّ

كام جيب أن يكون طاهر املولد أمين ًا صادق ًا منزَّه ًا عن الرذائل قبل بعثته أيض ًا؛ لكي
تطمئن إليه القلوب ،وتركن إليه النفوس ،بل لكي يستحق هذا املقام ِ
االهلي العظيم».
ّ
انتهى.

مازال الكالم يف الصفات التي يلزم توفرها يف األنبياء عموم ًا ليكونوا الئقني هبذا

املنصب اإلهلي والسفارة الربانية ،وقد تقدمت من الصفات التنصيب اإلهلي والعصمة
والتأييد باملعجزة ،وهنا ُيك ِْمل الشيخ كالمه يف الصفات:
ومن تلك الصفات:
�أو ًال� :أن يكون النبي �أف�ضل �أهل زمانه يف كل �شيء.
ففي الشجاعة يكون أشجع أهل زمانه ،وكذا يف العلم واحللم والسياسة والتدبري،

ويف كل يشء ،واشرتاط هذه الصفة واضح جدً ا وال نقاش فيه؛ وذلك ألنه:
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إن النبي إذا قيس إىل غريه ،فإن األمر ال خيلو عن أحد وجوه ثالث:
الوجه األول :أن يكون مساوي ًا له يف كل الصفات.
الوجه الثاين :أن يكون النبي أقل من غريه.
الوجه الثالث :أن يكون النبي أفضل منه.
فعىل الوجه األول ،يكون تقديم النبي عىل سواه ترجيح بال مرجح ،واحلكيم ال

يفعل ذلك.

وإذا كان النبي أدنى من غريه فيلزم من ذلك تقديم األقل شأن ًا واملرجوح عىل

الراجح ،والعقل حيكم بقبح هذا التقديم ،واهلل سبحانه منزه عن القبيح.
فال يبقى سوى الوجه الثالث وهو الصحيح.

ٍ
عاقل إال ويقدّ م األفضل دائ ًام،
عالو ًة عىل أن هذه املسألة مسألة وجدانية ،إذ ما من

فاملريض يقدم الطبيب األفضل لعالجه ،واملتعلم يقدم املع ِّلم األفضل لتعليمه ،وهكذا.
وعليه يكون النبي أفضل أهل زمانه عق ً
ال وعرف ًا ورشع ًا.
ومن اجلدير بالذكر :أنّنا نعتقد ّ
أن النبي البد أن يكون أكمل يف (الصفات اخلَلقية)
أيض ًا ،فال يكون ناقص ًا خلقي ًا ،أي ال يكون أعور أو أعرج أو ما شابه ذلك.
ثاني ًا� :أن يكون النبي كامل العقل والذكاء والفطنة وقوة الر�أي وعدم ال�سهو وما �شابه
هذه ال�صفات.
وهذه املسألة هي األخرى مسألة عقالئية ،فإن أي عاقل إذا ما أراد أن يعهد إىل
ٍ
مهم ،فإنه بال أدنى شك ال خيتار إال من كان األفضل يف الصفات
شخص ما منص ًبا اًّ
املذكورة ،وال يمكن أن يقدم غريه عليه ،فإن فعل عُدَّ هذا األمر سفه ًا عرف ًا وعقالً.
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ثالث ًا� :أن يكون النبي منزه ًا عن كل ما ينفر عنه الطباع.
كدناءة اآلباء وعهر األمهات وما شابه تلك األمور ،كالترصفات غري الالئقة،
كاألكل يف الطرقات ،والضحك بصوت ٍ
عال وما شابه.

عقيدتنا يف الأنبياء وكتبهم
قال:
«عقيدتنا يف األنبياء وكتبهم
بأن مجيع األنبياء واملرسلني عىل حق ،كام نؤمن بعصمتهم
نؤمن عىل اإلمج��ال ّ

وأما إنكار نبوتهّ م ،أو س ّبهم ،أو االستهزاء هبم فهو من الكفر والزندقة؛ الَ ّن
وطهارهتمّ ،

ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخرب عنهم وصدّ قهم.

ّأما املعروفة أسامؤهم ورشائعهم ،كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليامن وموسى

وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعياهنم ،فيجب اإليامن هبم عىل اخلصوص،

نبوة نبينا باخلصوص.
ومن أنكر واحد ًا منهم فقد أنكر اجلميع ،وأنكر ّ
وكذلك جيب االيامن بكتبهم وما نزل عليهم.

وأما التوراة واالنجيل املوجودان اآلن بني أيدي الناس ،فقد ثبت أنهّ ام َّ
ّ
حمرفان عماّ
ُأنزال بسبب ما حدث فيهام من التغيري والتبديل ،والزيادات واالضافات بعد زماين

موسى وعيسى بتالعب ذوي األهواء واألطامع ،بل املوجود منهام أكثره أو ك ّله
موضوع بعد زماهنام من األتباع واألشياع» .انتهى.

أشار الشيخ يف هذه العقيدة إىل عدة إشارات هامة ،نذكرها تبا ًعا:
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الإ�شارة الأوىل:
جيب أن نؤمن بجميع األنبياء اتّباع ًا ملا جاء يف القرآن الكريم بغض النظر عن مقدار
عددهم الذي ِ
وبعض ( )144أل ًفا ،وبعض
بعض ( )124ألف نبي،
اختل َ
ٌ
ف فيه ،فقال ٌ

( )120أل ًفا.

وال بد أن يكون هذا اإليامن عىل نحوين:

األول :اإليامن باخلصوص باألنبياء الذين ُذ ِكروا يف القرآن الكريم أو يف الروايات

التي وردت عن املعصومني.

الثاين :اإليامن عىل نحو إمجايل باألنبياء الذين مل ُيذكروا يف القرآن الكريم ،ولكن

نعلم إمجاال بأهنم كانوا موجودين ،يدُ ُلنا عىل وجودهم زيادة عدد األنبياء الذي ذكر عىل
اختالف تقديره عماَ ُذ ِكر منهم فع ً
ال يف القرآن الكريم بأسامئهم وقصصهم.
الإ�شارة الثانية:
أن إنكار أي ٍ
نبي منهم يستلزم الكفر؛ ألن القرآن الكريم ومن تنزل عليه مها

من أبلغانا بنبوته ،وبالتايل يكون تكذيبنا لنبوته تكذيب ًا هلام .وتكذيب الرسول األكرم
والكتاب الكريم كفر.

الإ�شارة الثالثة:
جيب أن نؤمن بجميع كتب األنبياء ،السيام الرسل الذين كلفوا بتبليغ الرشائع.
ٌ
إشكال مفاده:
وقد يرد
كتب قد ُس ِّل َم بأهنا حمرفة ،فكيف يتوجب
أن كتب أهل الكتاب املوجودة بني أيدينا ٌ

علينا اإليامن هبا؟
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اجلواب:
ال بد أن نؤمن بام أنزل عىل األنبياء والرسل من كتب ،ال التي ُح ّرفت فيام بعد ،فال

إنكارنا للكتب التي نزلت عىل
املحرفة اليوم
يستلزم إنكارنا ملا هو موجود من الكتب
َ
َّ

األنبياء.

حمرف بقوله (بل
وقد أشار الشيخ إىل أن ما موجود بني أيدينا من الكتب اآلن ّ

املوجود منه أكثره أو كله موضوع).

إن قلت :إن كلمة (كله موضوع) تستدعي الوقوف عليها والتأمل؛ ولربام ال

نس ّلمها ،وذلك لوجود عبارات يف التوراة واإلنجيل تتضمن اعتقادات صحيحة،

وبعض الباحثني بدأوا يستدلون هبا يف بحوثهم عىل العقائد احل ّقة ،مثل قضية اإلمام

املهدي سالم اهلل عليه ،فكيف يمكن القول بأن كل ما فيهام موضوع؟!

فيمكن أن ُيقال :يف مقام دفع اإلشكال عن قول الشيخ طيب اهلل ثراه:

فقرة ٍ
ربام قصد بذلك :عدم استطاعتنا متييز احلق من الباطل فيها ،فكل ٍ
فقرة من

التوراة واإلنجيل نحتمل فيها احلق والبطالن ،فال تطمئن النفس هبا ،وبالتايل يمكن

احلكم عىل مجيع ما فيها بأنه موضوع.

باإلضافة إىل أنه حتى احلق املوجود فيها ،فال يمكننا القطع بأنه بنفس اللفظ املنزل

ف
وح ِّر َ
من عند اهلل سبحانه عىل النبيني موسى وعيسى ،إذ لربام هو اآلخر قد ُغيرِ َ ُ

ولو لفظ ًا.
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�إ�ضاءتان

الإ�ضاءة الأوىل :ما الفرق بني الإمامية و�سواهم يف االعتقاد ب�صفات الأنبياء؟
علمنا فيام تقدم أن الشيعة أتباع أهل البيت يقدسون الرسل واألنبياء أعظم

تقديس ،ويصفوهنم بالعصمة يف اعتقاداهتم ويف تبليغهم للرشيعة ويف كل فعل وقول
وترصف منهم ،وينزهوهنم عن مجيع املنفرات ومجيع املعايص صغائرها وكبائرها.

وباختصار :أن شيعة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم ينظرون إىل أي نبي

عىل أنه إنسان كامل.

أما سوى أتباع أهل البيت فال حيملون نفس هذا االعتقاد والتنزيه ،بل

نجدهم ويف أهم وأصح مصدرين عندهم -كام يدّ عون :-صحيح البخاري وصحيح
ٍ
صفات إىل األنبياء ،هي بضعاف النفوس أليق!
مسلم ،قد ذكروا روايات تتضمن نسبة
فإذا عرفنا أنهّ م يعتربون هذين الكتابني دين ًا جيب اإليامن به ،فوجوب االعتقاد بام ورد

أمر مفرو ٌغ عنه بالنسبة إليهم ،وبالتايل فهي من صميم عقيدهتم،
يف كل تلك الروايات ٌ

وحجة عليهم ،وال جمال أمامهم لنكران ذلك؛ لقوهلم بصحة كل ما ورد بني دفتي هذين
املصدرين ،فإن حاولوا التملص من نسبتها إىل ما يعتقدون ،فال بد أن يرصحوا بعدم

صحتها.

ومن الروايات التي ذك��رت يف هذين الصحيحني والتي تقدح بنزاهة النبي

األكرم:

ما روي عن ايب هريرة ،قال رسول اهلل« :مل يكذب إبراهيم إال ثال ًثا .»..فنسبوا

الكذب اىل ابراهيم سالم اهلل عليه.

(((

((( صحيح البخاري ج 4ص  ،112ونص الرواية :عن أيب هريرة ...قال مل يكذب إبراهيم (عليه
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ِ ِ
َان ُت َغنِّي ِ
اريت ِ
ومنها ما روي َع ْن َع ِائ َش َة َقا َل ْتَ :د َخ َل َعلىَ َّ َر ُس ُ
ان
َ
ول اهللَ وعنْدي َج ِ َ
بِ ِغن ِ
اض َطجع َعلىَ ِ
الف َر ِ
َاء ُب َع َ
اش َو َح َّو َل َو ْج َه ُهَ ،و َد َخ َل َأ ُبو َبك ٍْر َفا ْنت ََه َرنيِ َو َق َال:
اثَ ،ف ْ َ َ
ِ
الشي َط ِ
ان ِعنْدَ النَّبِ ِّيَ ف َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه َر ُس ُ
م ْز َم َار ُة َّ ْ
ول اهللَِ ف َق َال « َد ْع ُهم» َف َلماَّ َغ َف َل َغ َم ْزتهُ ُماَ
(((
َف َخ َر َجتَا.

ان بِالدَّ ر ِق و ِ
ِ ٍ
احل َ��ر ِ
السو َد ُ
كام روي عنهاَ :وك َ
ابَ ،فإِ َّما َس َأ ْل ُت
َ َ
َان َي ْو َم عيد َي ْل َع ُ
ب ُّ
ين»َ ،ف ُق ْل ُت َن َع ْمَ .ف َأ َقا َمنِي َو َرا َء ُه َخدِّ ي َعلىَ َخدِّ ِهَ ،و ُه َو
النَّبِيَ وإِ َّما َق َال «ت َْشت َِه َ
ني َتنْ ُظ ِر َ
ول «دو َنكُم يا بنِى َأرفِدَ ةَ» ،حتَّى إِ َذا م ِل ْل ُت َق َال «حسب ِ
(((
ك»ُ ،ق ْل ُت َن َع ْمَ .ق َال « َفا ْذ َهبِي».
َ ْ ُ
َ
َي ُق ُ ُ
َ
ْ َ َ ْ
وعن حذيفة قال كنت مع النبي ،فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت

فقال« :ادنه» ،فدنوت ،حتى قمت عند عقبيه ،فتوضأ فمسح عىل خفيه.

(((

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف :سمع أبا هريرة يقول :أقيمت الصالة

فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن خيرج علينا رسول اهلل فأتى رسول اهلل حتى إذا
ِ
يم﴾ وقوله:
الصالة والسالم) إال ثالث كذبات :ثنتني منهن يف ذات اهلل :قولهَ ﴿ :ف َق َال إِنِّي َسق ٌ
﴿ َب ْل َف َع َل ُه َكبِ ُير ُه ْم َه َذا﴾.
وقال :بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى عىل جبار من اجلبابرة فقيل له ان ههنا رجال معه امرأة من أحسن
الناس ،فأرسل إليه فسأله عنها فقال :من هذه قال أختي .فأتى سارة قال يا سارة ليس عىل وجه
األرض مؤمن غريي وغريك وان هذا سألني عنك فأخربته انك أختي فال تكذبيني ،فأرسل إليها فلام
دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده فأخذ فقال :ادعى اهلل يل وال أرضك ،فدعت اهلل فأطلق ثم تناوهلا الثانية
فأخذ مثلها أو أشد فقال :ادعى اهلل يل وال أرضك فدعت اهلل فأطلق فدعا بعض حجبته فقال :إنكم مل
تأتوين بإنسان إنام اتيتموين بشيطان ،فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصىل ،فأومأ بيده مهيا قالت :رد
اهلل كيد الكافر أو الفاجر يف نحره واخدم هاجر .قال أبو هريرة :تلك أمكم يا بنى ماء السامء.
((( صحيح البخاري ج 2ص  .3 – 2و ج 3ص .228
((( صحيح البخاري ج 2ص  .3و ج 3ص .228
((( صحيح مسلم النيسابوري ج 1ص .157
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قام يف مصاله قبل أن يكرب ذكر فانرصف ،وقال لنا« :مكانكم» .فلم نزل قيا ًما ننتظره
حتى خرج إلينا وقد اغتسل ين ّطف رأسه ما ًء ،فكرب فصىل بنا.

(((

وعن هشام عن أبيه عن عائشة قالت :سمع إن النبي صىل اهلل عليه [وآله] رجلاً

يقرأ يف املسجد فقال :رمحه اهلل ،لقد أذكرين كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا
وكذا.

(((

الإ�ضاءة الثانية :ما هو الفرق بني النبي والر�سول؟

ورد الفرق بينهام يف بعض الروايات ،منها ما روي يف رواية َع ْن ُز َر َار َة َق َالَ :س َأ ْل ُت
الر ُس ُ
ول و َما النَّبِ ُّي؟
وج َّل:
َ
َأ َبا َج ْع َف ٍرَ ع ْن َق ْو ِل اهلل َع َّز َ
﴿وكان َر ُسوالً َنبِ ًّيا﴾ َما َّ

ِ
ِ
والر ُس ُ
الص ْو َت ،ولاَ ُي َعايِ ُن ا َمل َل َ
ول
َق َال« :النَّبِ ُّي ا َّلذي َي َرى يِف َمنَامه و َي ْس َم ُع َّ
كَّ ،
ِ
(((
الص ْو َت و َي َرى يِف ا َملنَا ِم و ُي َعايِ ُن ا َمل َل َ
ك»...
ا َّلذي َي ْس َم ُع َّ
وقد ذكر البعض فروق ًا أخرى ،من قبيل :أن الرسول مأمور بالتبليغ أما النبي فال.

ومن قبيل :أن الرسول له رشيعة ،والنبي ليست له رشيعة.
ولكننا يف هذه املرحلة الدراسية نكتفي بالفرق األول.

((( صحيح مسلم النيسابوري ج 2ص .101
((( صحيح البخاري ج 3ص .152
ول والنَّبِي وا ُملحدَّ ِ
اب ال َفر ِق َبينْ الرس ِ
ث ح.1
َ
ِّ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 176ب ُ ْ َ َّ ُ

عقيدتنا يف الإ�سالم
قال الشيخ:
«عقيدتنا يف اإلسالم:
أن الدين عند اهلل اإلسالم ،وهو الرشيعة اإلهلية احل ّقة التي هي خامتة الرشائع
نعتقدّ :

وأكملها ،وأوفقها يف سعادة البرش ،وأمجعها ملصاحلهم يف دنياهم وآخرهتم ،وصاحل ٌة

للبقاء مدى الدهور والعصور ،ال تتغيرّ وال تتبدّ ل ،وجامعة جلميع ما حيتاجه البرش من
النظم الفردية واالجتامعية والسياسية.

و ّملا كانت خامتة الرشائع ،وال نرت َّقب رشيعة ُأخرى تُصلح هذا البرش املنغمس

بالظلم والفساد ،فال بدَّ أن يأيت يوم يقوى فيه الدين .ولو ُط ِّبقت الرشيعة االسالمية
بقوانينها يف االَرض تطبيق ًا كام ً
لعم السالم بني البرش ،ومتَّت السعادة هلم،
ال صحيح ًاّ ،

وبلغوا أقىص ما حيلم به اإلنسان من الرفاه والعزّة ،والسعة والدعة ،واخللق الفاضل،
ِ
والنقشع الظلم من الدنيا ،وسادت املح ّبة واإلخاء بني الناس أمجعني ،والنمحى الفقر

والفاقة من صفحة الوجود.

يسمون أنفسهم باملسلمني،
وإذا كنّا نشاهد اليوم احلالة املخجلة واملزرية عند الذين ُّ

فال َّن الدين االسالمي يف احلقيقة مل يط َّبق بنصه وروحه ،ابتداء من القرن االَول من

سمينا أنفسنا باملسلمني من س ّيىء إىل
عهودهم ،واستمرت احلال بنا نحن الذين َّ

التمسك بالدين االسالمي هو الذي جر عىل املسلمني
أسوأ إىل يومنا هذا ،فلم يكن
ُّ
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متردهم عىل تعاليمه ،واستهانتهم بقوانينه ،وانتشار
هذا ّ
التأخر املشني ،بل بالعكس َّ
إن ُّ
الظلم والعدوان فيهم؛ من ملوكهم إىل صعاليكهم ومن خاصتهم إىل عامتهم ،هو الذي

َّ
قوهتم ،وح َّطم معنوياهتم ،وجلب عليهم الويل والثبور،
شل حركة تقدّ مهم ،وأضعف َّ
ِ
أن اهللَ لمَ ْ َي ُ
فأهلكهم اهلل بذنوهبمَ ﴿ :ذلِ َ
عم ًة َأن َع َم َها َعىل َقو ٍم َحتَّى ُيغيرِّ وا
ك بِ َّ
ك ُمغيرِّ ًا ن َ
ِ
فلح ا ُمل ِ
ك لِ ُيهلِ َ
كان َر ُّب َ
ك
﴿و َما َ
جر ُم َ
ون﴾َ ،
ما َبأن ُفس ِه ْم﴾ ،تلك سنّة اهلل يف خلقه ﴿إِ َّن ُه ال ُي ُ
ِ
﴿و َ
ك َأ ْخ ُذ َر ّب َ
كذلِ َ
ك إِذا َأ َخ َذ ال ُق َرى َوهي َظا َلمِ ٌة إِ َّن
حون﴾َ ،
ال ُق َرى بِظل ٍم َو َأه ُل َها ُمصل ُ
َأ َ
خذ ُه َأليِ ٌم َش ِديدٌ ﴾.

ُ
حرب عىل ورق؛ ال
وكيف ُينتظر من الدين أن ينتشل األ ّمة من وهدهتا وهو عندها ٌ

ُيعمل بأقل القليل من تعاليمه.

إن اإليامن واألمانة ،والصدق واإلخالص ،وحسن املعاملة وااليثار ،وأن يحُ ب
ّ
املسلم ألخيه ما حيِب لنفسه ،وأشباهها ،من ّأول ُاسس دين االسالم ،واملسلمون قد

و َّدعوها من قديم أ ّيامهم إىل حيث نحن اآلن ،وك ّلام تقد ّم هبم الزمن وجدناهم أشتات ًا

وأحزاب ًا وفرق ًا ،يتكالبون عىل الدنيا ،ويتطاحنون عىل اخليال ،وي ُك ِّفر بعضهم بعض ًا،
باآلراء غري املفهومة ،أو األُمور التي ال تعنيهم ،فانشغلوا عن جوهر الدين ،وعن ما
وأن
صاحلهم ومصالح جمتمعهم بأمثال النزاع يف خلق القرآن ،والقول بالوعيد والرجعة ّ

اجلنة والنار خملوقتان أو س ُيخلقان ،ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم باخلناق،

وك َّفر هبا بعضهم بعض ًا ،وهي إن د َّلت عىل يشء فإنّام ّ
تدل عىل انحرافهم عن سنن اجلا ّدة
املع ّبدة هلم ،إىل حيث اهلالك والفناء.

وزاد االنحراف فيهم بتطاول الزمان ،حتى شملهم اجلهل والضالل ،وانشغلوا

بالتوافه والقشور ،وباألتعاب واخلرافات واألوهام ،وباحلروب واملجادالت واملباهاة،

السإلا يف انتديقع
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فوقعوا باألخري يف هاوية ال قعر هلا ،يوم متكَّن الغرب املتيقظ العدو ال َّلدود لإلسالم من

أن يستعمر هذه البقاع املنتسبة إىل اإلسالم ،وهي يف غفلتها وغفوهتا ،فريمي هبا يف هذه
ك لِ ُي ْهلِ َ
َان َر ُّب َ
ك ا ْل ُق َرى بِ ُظ ْل ٍم
﴿و َما ك َ
اهلوة السحيقة ،وال يعلم إالّ اهلل مداها ومنتهاها َ
ّ
ون﴾ وال سبيل للمسلمني اليوم وبعد اليوم إالّ أن يرجعوا إىل أنفسهم
َو َأ ْه ُل َها ُم ْصلِ ُح َ
فيحاسبوها عىل تفريطهم ،وينهضوا إىل هتذيب أنفسهم واالَجيال اآلتية بتعاليم دينهم

القويمة ،ليمحو الظلم واجلور من بينهم ،وبذلك يتمكّنون من أن ينجو بأنفسهم من

هذه الطامة العظمى ،وال بدَّ بعد ذلك أن يمألوا األرض قسط ًا وعدالً بعدما ملئت ظل ًام

وجور ًا ،كام وعدهم اهلل ورسوله ،وكام هو املرت َّقب من دينهم الذي هو خامتة األديان،
وال رجاء يف صالح الدنيا وإصالحها بدونه.

وال بدَّ من إمام ينفي عن اإلسالم ما علق فيه من أوه��امُ ،
وألصق فيه من بدع

وينجيهم ممّا بلغوا إليه من فساد شامل ،وظلم دائم ،وعدوان
وضالالت ،وينقذ البرش ّ
مستمر ،واستهانة بالقيم األخالقية واألرواح البرشية .»،انتهى.
واضح ،ومفاد ُه:
إن ما أشار إليه الشيخ يف هذه العقيدة
ٌ

أن الدين اخلاتم هو اإلسالم وهو الذي جيب اإليامن به ،ولو ُطبِق ،ألَ َخ َذ الناس
ٍ
ٍ
وتلكؤات حدثت بعد استشهاد الرسول األكرم
خروقات
إىل طريق السعادة ،ولكن
أ ّدت اىل أن يتجرد الكثري من املسلمني من اإلس�لام احلقيقي ،وكام روي عن أمري
يه ْم ِم َن ال ُق ْر ِ
ان لاَ َي ْب َق ٰى فِ ِ
آن إِلاَّ َر ْس ُمهَ ،و ِم َن ا ِ
املؤمننيَ « :ي ْأتيِ َعلىَ ٰ الن ِ
إل ْسلاَ ِم إِلاَّ
َّاس ز ََم ٌ
َاء َخر ِ
اجدُ هم يومئِ ٍذ ع ِامر ٌة ِمن البِن ِ
ىُ ،س َّكانهُ َا َو ُعماَّ ُر َها شرَ ُّ َأ ْه ِل
اب م َن ُاهلدَ ٰ
َ ٌ
ْاس ُمهَ ،و َم َس ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ضِ ،منْهم خَتْرج ِ
الف ْتنَ ُة َوإِ َل ْي ِه ْم ت َْأ ِوي َ
ون
ون َم ْن َش َّذ َعن َْها فِ َيهاَ ،و َي ُسو ُق َ
اخلطِي َئ ُةَ ،ي ُر ُّد َ
األَ ْر ِ ُ ْ ُ ُ

ك فِ ْتنَ ًة تَترْ ُك َ ِ
َم ْن ت ََأ َّخ َر َعن َْها إِ َل ْي َهاَ ،ي ُق ُ
ت :ألَ ْب َع َث َّن َعلىَ ٰ ُأو َلئِ َ
يم
ول اهللُ ُس ْب َحانَه َفبِي َح َل ْف ُ
احلل َ
ُ
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انَ ،و َقدْ َف َع َل َون َْح ُن ن َْست َِق ُ
يل اهللَ َع ْث َر َة ال َغ ْف َل ِة»(((.
فِ َيها َحيرْ َ َ
ومن املفيد يف املقام أن نشري إىل عدة إشارات مهمة:

الإ�شارة الأوىل :ما هو الفرق بني اال�سالم واالميان؟
ٍ
روايات تبني الفرق بينهام ،وقد ذكرها الشيخ الكليني.
نذكر ثالث

اس ِم الص فيِ شرَ ِ ِ
الرواية األوىلَ :ع ِن ال َق ِ
يك ا ُمل َف َّض ِل َق َال َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل
َّ يرْ َ ِّ
ول« :ا ِ
َي ُق ُ
اب َعلىَ
وج ،وال َّث َو ُ
إل ْسلاَ ُم يحُ ْ َق ُن بِه الدَّ ُم وت َُؤ َّدى بِه األَ َما َن ُة وت ُْست ََح ُّل بِه ال ُف ُر ُ
ا ِ
إليماَ ِن».

(((

الرواية الثانيةَ :ع ْن محُ َ َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم َع ْن َأ َح ِدهمِ َ اَ ق َال« :ا ِ
إليماَ ُن إِ ْق َر ٌار و َع َم ٌل

وا ِ
إل ْسلاَ ُم إِ ْق َر ٌار بِلاَ َع َم ٍل».

(((

ان ب ِن السم ِ
ط َق َالَ :س َأ َل َر ُج ٌل َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ع ِن ِ
اإل ْسلاَ ِم
الرواية الثالثةَ :ع ْن ُس ْف َي َ ْ
ِّ ْ
ِ
ف [أي
واإليماَ ِن َما ال َف ْر ُق َب ْين َُهماَ ؟ َف َل ْم يجُ ِ ْبهُ ،ث َّم َس َأ َله َف َل ْم يجُ ِ ْبهُ ،ث َّم ال َت َق َيا فيِ ال َّط ِر ِيق و َقدْ َأ ِز َ
ِ
ْك َر ِح ٌ
ف ِمن َ
يل»؟ َف َق َال:
الر ِح ُيل َف َق َال َله َأ ُبو َع ْب ِد اهلل« :ك ََأنَّه َقدْ َأ ِز َ
الر ُج ِل َّ
قرب] م َن َّ
َنعمَ .ف َق َالَ « :فال َقنِي يِف البي ِ
اإل ْسلاَ ِم ِ
ت»َ ،ف َل ِق َيه َف َس َأ َله َع ِن ِ
واإليماَ ِن َما ال َف ْر ُق َب ْين َُهماَ ؟ َف َق َال:
َْ
َ ْ

ِ ِ
«ا ِ
َّاسَ :ش َها َد ُة َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل َو ْحدَ ه لاَ شرَ ِ َ
يك َله
إل ْسلاَ ُم ُه َو ال َّظاه ُر ا َّلذي َع َل ْيه الن ُ
ت ِ
وحج البي ِ
َاة ِ
وأ َّن محُ َمد ًا عبدُ ه ورسو ُله ،وإِ َقام الصلاَ ِة وإِيتَاء ال َّزك ِ
َ
ان،
وص َيا ُم َش ْه ِر َر َم َض َ
ُ َّ
َّ َ ْ
ُّ َ ْ
َ ُ
ُ

((( هنج البالغة /540 :ح .369
ِ
اب َأ َّن اإل ْسلاَ َم ْيحُ َق ُن بِه الدَّ ُم وت َُؤ َّدى بِه َاأل َما َن ُة و َأ َّن ال َّث َو َ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 24ب ُ
اب َعلىَ
ِ
اإليماَ ِن /ح.1
ِ
اب َأ َّن اإل ْسلاَ َم ْيحُ َق ُن بِه الدَّ ُم وت َُؤ َّدى بِه َاأل َما َن ُة و َأ َّن ال َّث َو َ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 24ب ُ
اب َعلىَ
ِ
اإليماَ ِن /ح.2

السإلا يف انتديقع
َف َه َذا ا ِ
إل ْسلاَ ُم.
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و َق َال :ا ِ
َان ُم ْسلِ ًام
إليماَ ُن َم ْع ِر َف ُة َه َذا األَ ْم ِر َم َع َه َذاَ ،فإِ ْن َأ َق َّر بهِ َ ا ولمَ ْ َي ْع ِر ْ
ف َه َذا األَ ْم َر ك َ

َان َضاالًّ».
وك َ

(((

واخلالصة املستفادة من هذه الروايات الثالثة يكمن الفرق بينهام يف التايل:
أن اإلسالم هو عبارة عن حصانة دبلوماسية إذا صح التعبري ،حيقن الشخص

هبا دمه وعرضه وماله ،ويكون له ما للمسلمني وعليه ما عىل املسلمني ،يصيل عليه

املسلمون إذا مات ،ويدفن يف مقابر املسلمني ،وجيوز تزوجيه والزواج منه ،إىل آخر هذه

األحكام الظاهرية.

وأن هذه املرتبة من اإلسالم يمكن أن جتتمع مع النفاق؛ ألهنا جمرد إظهار لإلسالم

بمجرد لقلقة لسان ،ومن هنا كان الثواب عىل اإليامن (االعتقاد الباطني) ،وهذا ما

عربت عنه الرواية األوىل.

وهو نفس املعنى املراد يف الرواية الثانية من َ
أن اإلسالم :إقرار بال عمل ،فإذا اقرتن

بالعمل كان إيامن ًا.

أما الرواية الثالثة فقد ذكرت الركن األسايس يف اإليامن وهي :الوالية ألهل

البيت وهي أس اإلسالم.

متعلق بالظاهر ،وأما
إذ ًا الفرق األسايس بني اإلسالم واإليامن هو أن اإلسالم
ٌ

اإليامن فمتعلق بالباطن ،وهو عقد القلب بام تلفظ به بلسانك.

ِ
اب
اب َأ َّن اإل ْسلاَ َم ْيحُ َق ُن بِه الدَّ ُم وت َُؤ َّدى بِه َاأل َما َن ُة و َأ َّن ال َّث َو َ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 25 - 24ب ُ
َعلىَ ِ
اإليماَ ِن.4 /
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الإ�شارة الثانية :م�ستويات القوانني الأخالقية يف القر�آن الكرمي.
إن يف االسالم قوانني أخالقية تأخذ بيد اإلنسان إىل طريق الصالح والسعادة.
وقد أشار الشيخ (طيب اهلل ثراه) إىل ذلك ،ولو راجعنا القرآن الكريم والروايات
ٍ
مستويات مخسة مرتتبة بعضها عىل البعض اآلخر
الرشيفة فلربام استطعنا أن نستخلص
للقوانني األخالقية يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة.
واملستويات اخلمسة هي:

امل�ستوى الأول :القدوة ال�صاحلة.

من الواضح َّ
أن املريب إذا ما أراد أن يريب شخص ًا ما ،فإنه البد أن يسلك معه عدة

طرق أو أساليب ألجل ذلك ،فمنها أسلوب الرتهيب وأسلوب الرتغيب ،ومنها
أسلوب املراقبة عن بعد ،ومنها أسلوب األسوة الصاحلة؛ إذ من الواضح أن يتأثر

ركز عليه دين اإلسالم
اإلنسان بالشخصية الكاملة السيام إذا اعتقد أنهّ ا قدو ٌة له؛ لذا َّ

عندما أرشدنا إىل اإلنسان الكامل الذي جيب أن نتخذه قدو ًة صاحل ًة نتبعها يف مجيع
كان َلكُم يِف رس ِ
ول اهللِ ُأ ْس َو ٌة
جماالت احلياة ،وهو الرسول األكرم ،قال اهللَ ﴿ :ل َقدْ َ ْ َ ُ

لمِ
كان يرجوا اهللَ واليوم ِ
اآلخ َر َو َذك ََر اهللَ كَثِري ًا﴾
َح َس َن ٌة َ ْن َ َ ْ ُ
َ َْ َ

(((

جسدت ذلك سريته العطرة التي سنذكر منها ن�ماذج يف عقيدتنا يف
وقد ّ

صفاته إن شاء اهلل تعاىل ،ومن ذلك ما روي عن اإلمام الباقر أنَّه قال« :كان
رسول اهلل عند عائشة ليلتها ،فقالت :يا رسول اهلل لِـم ت ِ
ُتعب نفسك وقد غفر اهلل لك
َ
تأخر؟ فقال :يا عائشة ،ألاَ أكون عبد ًا شكور ًا؟».
ما تقدَّ م من ذنبك وما َّ

عىل أطراف أصابع رجليه ،فأنزل اهلل سبحانه
قال« :وكان سول اهلل يقوم ٰ
((( األحزاب .21

السإلا يف انتديقع
ك ال ُقر َ ِ
قى﴾(((»(((.
آن لت َْش ٰ
وتعاىل﴿ :طه ما َأ ْن َز ْلنا َع َل ْي َ ْ
ٰ
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امل�ستوى الثاين :ت�صحيح املفاهيم مبا ينا�سب روح الإ�سالم.
املنزه عن أي خلل أخالقي أو سلوكي-
فقد بدأ النبي- وهو القدوة الصاحلة ّ

بعملية يمكن أن تُسمى بعملية انقالب املفاهيم ،وخالصتها:

قيامه بتشذيب املفاهيم األخالقية املتعارف عليها عند العرب يف زمن اجلاهلية،

والتي كانت متثل سلوك ًا اجتامعي ًا ،فلم يقم بإلغاء كل ذلك السلوك ،بل ّ
هذبه بام
يتناسب وروح اإلسالم من خالل التعديل فيام يلزم تعديله ،أو حذف ما يلزم حذفه،

كتعديله ملفهوم الظلم الذي هو عند اجلاهلية بمعنى االعتداء عىل الغري وسلبه حقه،
َاه ْم َو َلكِ ْن كَانُوا
﴿و َما َظ َل ْمن ُ
فأضاف إليه الرسول ظلم النفس أيض ًا وهو قوله تعاىلَ :
(((
ون﴾
َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
وكمفهوم الشجاعة التي كانت تعني القوة البدنية واجل��رأة وخوض املعارك

وسع دائرته لتشمل البعد املعنوي
واحلروب بدون تردد وخوف ،ولكن الرسولّ 

مر بقوم فيهم رجل يرفع حجر ًا يقال له :حجر
أيض ًا ،يدلنا عىل ذلك ما روي أنه أنَّه َّ

األشدّ اء ،وهم يعجبون منه ،فقال« :ما هذا؟» ،قالوا :رجل يرفع حجر ًا يقال له:
حجر األشدّ اء ،فقال« :ألاَ ُأخربكم بام هو أشدّ منه؟ رجل س َّبه رجل فحلم عنه ،فغلب

نفسه ،وغلب شيطانه ،وغلب شيطان صاحبه»(((.

((( طه 1 :و.2
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /95باب الشكر /ح .)6
((( النحل .118
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري (ج  /11ص /289ح ً ،)10/13050
ورام
نقال عن الشيخ ّ
يف تنبيه اخلاطر.
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فهنا بي معنى آخر للشجاعة وهي القوة النفسية التي يغلب هبا اإلنسان نفسه

ويملكها عند الغضب ويغلب شيطانه وشيطان صاحبه.

وكمفهوم اجلهاد ،إذ املعروف عنه أنه الذهاب إىل املعركة ومقاتلة األعداء ،ولكن

النبي
وسعه الرسول ليشمل جهاد النفس ،فقد روي عن أيب عبد اهللَّ :
«إن َّ
ّ
بعث بسـرية ،فلماَّ رجعوا قال :مرحب ًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي (عليهم) اجلهاد
األكرب ،قيل :يا رسول اهلل ،ما اجلهاد األكرب؟ قال :جهاد النفس»(((.

امل�ستوى الثالث :ربط الأعمال بالداعي الإلهي.
أي جعل أساس العمل هو الدافع الذايت والنية اخلالصة هلل ،فقد جتد شخصني

يصليان نفس الصالة من حيث املحتوى الظاهري والعمل اجلوارحي ،إال أن املحتوى

الباطني أو القصد اجلوانحي للمصيل نفسه خمتلف ،بحيث إنه أ ّثر يف ٍ
كل منهام فأهبط

األوىل نحو البطالن ألهنا كانت ريا ًء مثلاً  ،ورفع األخرى نحو القبول ألهنا كانت

خالصة هلل تعاىل.

ومن هنا فقد أكدّ ت الروايات الرشيفة عىل جعل النية هي األساس يف قبول األعامل

وعدمه ،بل وحتى يف اخللود يف اجلنة أو النار ،فقد روي عن أيب هاشم ،قال :سألت أبا

ألن ن ّياهتم
عبد اهلل عن اخللود يف اجلنَّة والنار ،فقال« :إنَّام ُخ ِّلدَ أهل النار يف النار َّ

ألن
أن يعصوا اهلل أبد ًا ،وإنَّام ُخ ِّلدَ أهل اجلنَّة يف اجلنَّة َّ
أن لو ُخ ِّلدوا فيها ْ
كانت يف الدنيا ْ

أن يطيعوا اهلل أبد ًا ،فبالن ّيات ُخ ِّلد هؤالء وهؤالء»،
أن لو بقوا فيها ْ
ن ّياهتم كانت يف الدنيا ْ
ثم تال قوله تعا ٰىلُ ﴿« :ق ْل ك ٌُّل َي ْع َم ُل َع ٰىل شاكِ َلتِ ِه﴾((( ،أي ٰ
عىل ن َّيته»(((.
ّ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /12باب وجوه اجلهاد /ح .)1
((( اإلرساء.84 :
حممد بن خالد الربقي (ج  /2ص  330و /331ح .)94
((( املحاسن ألمحد بن ّ
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امل�ستوى الرابع :ت�أ�سي�س القوانني الأخالقية.
بعد أن صار النبي قدوة صاحلة ،واستطاع بصربه وحكمته أن يقلب الكثري

من املفاهيم املغلوطة إىل مفاهيم صحيحة ،وعمد إىل ربط العمل بالدافع اإلهلي
(االخ�لاص) ،جاء اإلس�لام ليؤسس قوانني أخالقية جديدة تعالج مجيع مشاكل
احلياة عىل مجيع املستويات ،وما بعض سور القرآن الكريم إال عبارة عن سلسلة من

القوانني األخالقية كسورة اإلرساء واحلجرات وغريمها .من تلك القوانني :قوله تعاىل:
َاع َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا يِف اآلَ ِخ َر ِة إِلاَّ َقلِ ٌ
يل﴾((( وهو قانون أخالقي يدعو إىل العمل
﴿ َفماَ َمت ُ
لآلخرة؛ ألن كل ما يف احلياة الدنيا مؤقت.
﴿وإِ َّن الدَّ َار اآلَ ِخ َر َة هَ ِل َي َ
ون﴾
ان َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
احل َي َو ُ
ويف آية أخرىَ :

(((

ولكن مل يقترص الدين اإلسالمي يف دعوته عىل التمسك باآلخرة فقط ،بل ودعا

﴿وا ْب َت ِغ
إىل التمسك بالدنيا أيض َا ولكن عىل نحو الوسيلة ال الغاية ،قال عز من قائلَ :
(((
فِيماَ َآت َ
ك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن َكماَ َأ ْح َس َن اهللُ إِ َل ْي َ
َاك اهللُ الدَّ َار اآلَ ِخ َر َة َولاَ َتن َْس ن َِصي َب َ
ك﴾

ومن اجلدير بالذكر :أن الدين اإلسالمي مل يقترص عىل تأسيس القوانني والنظم

األخالقية فقط ،بل شمل تأسيسه للنظم االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،ولكننا

ركّزنا الكالم عن النظم األخالقية فحسب؛ ألمهيتها من جهة ،ومراعا ًة لالختصار من
ٍ
جهة أخرى.

امل�ستوى اخلام�س :بيان ثمرات الأعمال الأخالقية.
من طبيعة اإلنسان أنه م ّيال إىل معرفة الثامر التي يمكن أن جينيها من األعامل التي

((( التوبة .38
((( العنكبوت .64
((( القصص .77
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يقوم هبا ،وكذا ما نهُ َي عنه منها ،كوجوب الصالة والصوم والزكاة ،وحتريم الغيبة
والكذب والنميمة وما إىل ذلك.

ِ
ين
﴿و َي ِزيدُ اهللُ ا َّلذ َ
وقد تكف ّلت اآليات والروايات ببيان ذلك ،كام يف قوله تعاىلَ :
اهتَدَ وا هدً ى والب ِ
(((
ات َخيرْ ٌ ِعنْدَ َر ِّب َ
ك َث َوا ًبا َو َخيرْ ٌ َم َر ًّدا﴾
اق َي ُ
الصا َلحِ ُ
ات َّ
َ َ
ْ ْ ُ
ِ
ون﴾
ين َصبرَ ُ وا َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
﴿و َلن َْج ِز َي َّن ا َّلذ َ
ويف قوله تعاىلَ :

(((

ويف رواية عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه :ثواب عملك أفضل من

عملك.

(((

الإ�شارة الثالثة :بدء امل�سلمني باالنحطاط والرت ّدي الأخالقي والديني.
وقد أشار الشيخ إىل ذلك يف عباراته.
والبد يف املقام أن نلتفت إىل أهم اخلطط التي سلكها أعداء الدين لتدمري اإلسالم

يف نفوس املسلمني ،ال لغرض إيصال املعلومات فحسب ،بل ألجل توعية املسلمني

وبيان خطر تلك املخططات والعمل عىل صدها ،وهو ٌ
عمل من صميم االنتظار
احلقيقي لإلمام؛ إذ إن االنتظار إنام هو عبارة عن بناء اإلنسان والتمهيد العميل لظهور

يصوره ،فيدعو العاملني إىل
االمام ،ال أنه حيمل مفهوم ًا سلبي ًا كام حيلو للبعض أن ّ
ترك الساحة بام فيها من آفات وشبهات وخمططات تدمريية حتى يظهر اإلمام.

((( مريم .76
((( النحل .96
((( عيون احلكم واملواعظ ل ّليثي الواسطي ص .218
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خمططات تدمري الإ�سالم:
من أهم تلك املخططات:
أوالً :تشكيك املسلمني يف دينهم ،وذلك من خالل التشكيك يف بعض األحكام

الرشعية وتصويرها عىل أهنا أحكام جائرة قاسية جمردة من الرمحة ،كحكم قطع يد

السارق وحكم رجم الزاين وحكم حجاب املرأة وما شابه ذلك.

وقد أ ّثرت هذه التشكيكات يف بعض املسلمني ولألسف الشديد ،حتى أضحى

الشاب امللتزم ُيعيرَّ بالتزامه و ُيطلق عليه مصطلح (إسالمي) ،كام ُيطلق عىل الفتاة

امللتزمة كلمة (معقدة) وما شابه.

ثاني ًا :تشجيع احلركات واملذاهب احلاملة السم دين اإلسالم املعادية لروحه

وتعاليمه ،كحركة الوهابية التي تتخذ من القتل والتكفري مبد ًأ حمور ًيا من مبادئها،
مشوه ًة بذلك صورة االسالم واملسلمني.
ثالث ًا :نرش الفساد األخالقي.
كأس وغاني ٌة يفعالن باألمة املحمدية ما ال يفعله
رصح أحدهم بذلك قائالًٌ :
وقد ّ

ألف مدفع.

ومن أنامط الفساد األخالقي التي يؤكد عليها األعداء هي :اجلنس ،اخلمور،

واملخدرات ،األدب املكشوف الذي تنتهجه أغلب املسلسالت واألفالم اليوم ،وهو

عبارة عن تربير األخطاء الفادحة وإظهار اجلاين بصورة الضحية ،من خالل الرضب
عىل مشاعر املتلقني وجتنيدها يف اجلبهة التي يرغبون ،من ذلك تصوير الزوجة اخلائنة
شهم وذو نخوة بالقياس إىل أقرانه يف
عىل أهنا مظلومة ،وشارب اخلمر عىل أنه إنسان ٌ

القصة من املتدينني...
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الرابعة :تشويه صورة العلامء لدى العامة ،وهو من أخطر املخططات ،وإن من

األمهية بمكان تنبيه عامة الناس إىل ذلك؛ لئال ينجرفوا مع التيار املاكر.

ومن املفيد أن نستشهد ببعض النصوص التي وردت يف كتب األعداء والتي تؤكد

ما أسلفناه من صور املخططات منها كتاب بروتوكوالت حكام صهيون ،فقد جاء يف

ِّ
باحلط من كرامة رجال
نصه« :وقد عنينا عناية عظيمة
بعض بنود خم َّططات اليهود ما ّ

الدين من األُمميني (غري اليهود) يف أعني الناس ،وبذلك نجحنا يف اإلرضار برسالتهم
التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤود ًا يف طريقناَّ .
عىل الناس
وإن نفوذ رجال الدين ٰ
ليتضاءل يوم ًا فيوم ًا»(((.

باإلضافة إ ٰىل َّ
أن الوثيقة الرابعة من الوثائق االشرتاكية اليهودية

(((

تقول(((:

تقول فيام

 - 2تشويه سمعة رجال الدين ،واحلكّام املتد ِّينني ،واتهِّ امهم بالعاملة لالستعامر

والصهيونية.

 - 4احليلولة دون قيام حركات دينية يف البالد مهام كان شأهنا ضعيف ًا ،والعمل

أي انبعاث ديني.
الدائم بيقظة ملحو ّ

 - 5ومع هذا ال يغيب عنّا َّ
أن للدين دوره اخلطري يف بناء املجتمعات؛ ولذا وجب
ملحمد خليفة التونيس.
((( اخلطر اليهودي (بروتوكوالت حكامء صهيون) ّ
حجي يف كتابه (الشيوعية واألديان) ،هذا الرجل الذي اعتقد املاركسية
((( نقلها ُاألستاذ طارق ّ
احلق) يف العدد
ومارس العمل بمبادئها ،وقرأ فيها مخسة آالف مرجع ،ونشـرهتا كذلك جم َّلة (كلمة ِّ
املحرم سنة (1387هـ) ،ووردت يف كتاب( :الكيد األمحر) للمؤ ِّلف عبد الرمحن
الصادر يف شهر
َّ
حسن حنبكة.
((( مالحظة :ترقيم الفقرات حسب ما هو موجود يف الوثيقة.
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كل اجلهات ،ويف ِّ
أن نحارصه من ِّ
كل مكان ،وإلصاق التهم به ،وتنفري الناس منه
ينم عن معاداة اإلسالم.
باألُسلوب الذي ال ُّ

احلرية ك ّلها يف مواجهة الدين ،والشعور
 - 6تشجيع ال ُكتَّاب امللحدين ،وإعطاؤهم ّ

الديني ،والضمري الديني ،والعبقرية الدينية.

 - 14حتطيم القيم الدينية والروحية ،واصطناع اخللل والعيوب هلا.
 - 18إلصاق ّ
كل عيوب الدراويش ،وخطايا املنتسبني للدين بالدين نفسه؛ إلثبات

َّ
أن الدين خرافة.

 - 19تسمية اإلسالم الذي تُؤ ِّيده االشرتاكية لبلوغ مآرهبا وحتقيق غاياهتا  -بالدين

املتطور.
الصحيح ،والدين الثوري ،والدين
ّ

 - 20باسم تصحيح املفاهيم اإلسالم َّية ،وتنقية الدين من الشوائب ،وحتت ستار

يتم القضاء عليه بأن نستبدل به االشرتاكية).
اإلسالمُّ ،

هبذا وأمثاله أرادوا تشويه صورة العلامء ولألسف نجحوا يف كثري من االحيان،

ولكن نحن جيب ان نتذكر قيمة العلامء كام يقول االمام اهلادي صلوات اهلل وسالمه
يبقى بعد غيبة قائمكم من العلامء الداعني إليه ،والدا ّلني عليه،
عليه :لوال من ٰ

والذا ّبني عن دينه بحجج اهلل ،واملنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس ومردته،
ومن فخاخ النواصب ،ملا بقي أحد إلاَّ ارتدَّ عن دين اهلل ،ولكنَّهم الذين ي ِ
مسكون أز َّمة
ُ
قلوب ضعفاء الشيعة كام ي ِ
مسك صاحب السفينة سكّاهناُ ،أولئك هم األفضلون عند
ُ

اهلل.(((»

((( االحتجاج للطربيس .260 :2

م�شرع الإ�سالم
عقيدتنا يف ّ
اخلطوة الثانية :النبوة اخلا�صة.
قال الشيخ:
«عقيدتنا يف مرشع اإلسالم:
أن صاحب الرسالة االسالمية هو حممد بن عبد اهلل وهو خاتم النبيني
نعتقدَّ :

وسيد املرسلني وأفضلهم عىل اإلطالق كام أنَّه سيد البرش مجيع ًا ال ُيوازيه فاضل يف فضل
وال ُيدانيه أحدٌ يف مكرمة ،وال يقاربه ٌ
عاقل يف عقل ،وال يشبهه شخص يف خلق ،وأنه
لعىل ٍ
خلق عظيم ،ذلك من أول نشأة البرش إىل يوم القيامة» .انتهى.

تقدم حديث الشيخ عن النبوة العامة بام هي أصل ،بقطع النظر عن ذكر أي

ٍ
نبي من األنبياء .وبعد أن أكمل املفهوم العام للنبوة وما يتعلق هبا من عصمة والدليل
عليها من إعجاز ،انتقل إىل احلديث عن النبوة اخلاصة املتمثلة بنبوة النبي األكرم،

وذكر معجزته ودستوره وهو القرآن الكريم ،وانتقل إىل طريقة اثبات اإلسالم يف

قبال الديانات األخرى .وهي أمور ال يكتنفها الكثري من التعقيد ،يمكننا أن نوضحها
باإلشارات اآلتية:

الإ�شارة االوىل� :أن النبي الأكرم هو �أف�ضل ما خلق اهلل.
وهو أمر متفق عليه مل خيتلف عليه أحد من املسلمني ،واألدلة الدالة عليه كثرية
293
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جد ًا ،منها ما ورد عن رسول اهلل انه قال« :أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه

األرض وأول شافع وأول مشفع».

(((

خروجا إذا بعثوا ،وأنا
ويف حديث آخر للرسول أنه قال« :أنا أول الناس
ً

خطيبهم إذ وفدوا ،وأنا مبرشهم إذا أيسوا ،لواء احلمد يومئذ بيدي ،وأنا أكرم ولد آدم

عىل ريب وال فخر».

(((

و َع ْن َأبيِ َب ِص ٍري َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َال« :لمََّا ُع ِر َج بِرس ِ
ول اهلل ا ْنت ََهى بِه َجبرْ َ ئِ ُ
يل
َ ُ
إِلىَ َمك ٍ
يل خُ َت ِّلينِي َعلىَ َه ِذه َ
َان َفخَ لىَّ َعنْهَ ،ف َق َال َلهَ :يا َجبرْ َ ئِ ُ
احلا َل ِة؟ َف َق َالْ :ام ِضهَ ،ف َواهللِ َل َقدْ
ِ
(((
وما َم َشى فِيه َبشرَ ٌ َق ْب َل َ
ك».
َوطِئ َ
ْت َمكَان ًا َما َوطئَه َبشرَ ٌ َ
كام أشار الشيخ إىل َّ
متفق عليه
أمر ٌ
أن النبي األكرم هو خاتم النبيني ،وهو ٌ

َان محُ َ َّمدٌ
﴿ما ك َ
بني املسلمني أيض ًا ،وقد أكّد عليه كل من القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
(((
َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
ني﴾
ول اهللِ َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ

وكذا السنة النبوية املطهرة ،كام يف قول الرسول األكرم خماطب ًا اإلمام عيل (صلوات

اهلل وسالمه عليهام)« :يا عيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنَّه ال نبي بعدي».
الإ�شارة الثانية :ات�صافه بالأخالق الفا�ضلة.

لقد كان أعبد الناس ،فقد روي عن اإلمام الباقر أنَّه قال« :كان رسول
اهلل عند عائشة ليلتها ،فقالت :يا رسول اهلل لِـم ت ِ
ُتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما تقدَّ م
َ
((( مسند أمحد بن حنبل ج 2ص .540
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 11ص  403ح.31878
ِ
ِِ
وو َفاته /ح.12
اب َم ْولد النَّبِ ِّيَ 
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 442ب ُ
((( األحزاب .40
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تأخر؟ فقال :يا عائشة ،ألاَ أكون عبد ًا شكور ًا؟».
من ذنبك وما َّ
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عىل أطراف أصابع رجليه ،فأنزل اهلل سبحانه
قال« :وكان سول اهلل يقوم ٰ
ك ال ُقر َ ِ
قى﴾ (((»(((.
آن لت َْش ٰ
وتعاىل﴿ :طه ما َأ ْن َز ْلنا َع َل ْي َ ْ
ٰ

ِ
ب الطيب ويقارب
ومع هذا مل يكن ليرتك الدنيا مطلق ًا ،بل كان يأكل ويشـرب ويحُ ُّ

أحيى
النساء ،واألحاديث يف ذلك كثرية مشهورة ،وكان أشدّ الناس حيا ًء ،فقد كان
ٰ
من العذراء يف خدرها ،وكان ال ُيس َئل شيئ ًا إلاَّ أعطاه ،وكان متواضع ًا بحيث

عىل
عىل احلضيض ،وينام ٰ
كان يأكل أكل العبد ،وجيلس جلسة العبد ،وكان يأكل ٰ
عىل الصبيان (لتكون
احلضيض ،وكان حيلب املعز بيده ،ويلبس الصوف ،و ُيس ِّلم ٰ

ُسنَّة من بعده) ،وكان إ ٰىل جانب ذلك أشجع الناس ،قال أمري املؤمنني« :لقد رأيتُني
ٍ
يومئذ
العدو ،وكان من أشدّ الناس
إىل
يوم بدر ،ونحن نلوذ
ِّ
ِّ
بالنبي ،وهو أقربنا ٰ
(((
امحر البأس ولقي القو ُم القو َم ،اتَّقينا برسول اهلل ،فام يكون
بأس ًا»  ،وقال« :كنّا إذا َّ

العدو منه.(((»
إىل
ِّ
أحد أقرب ٰ

محهم هبم.
وكان خري الناس بأهله ،وأر َ
إىل غريها من الصفات الكثرية التي ينبغي للمسلم أن جيعلها منهاج ًا يف حياته

يتمثلها يف سلوكه اليومي.

((( طه 1 :و.2
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /95باب الشكر /ح .)6
((( مكارم األخالق للشيخ الطربيس (ص .)18
((( املصدر السابق.
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الإ�شارة الثالثة :ديانة النبي الأكرم قبل بعثته يف عمر الأربعني.
مما ال شك فيه َّ
أن الرسول مل يسجد لصنم قط قبل بعثته ،ومل ينحرف عن خط

التوحيد بل واإلنسانية العام؛ لذا كانُ يسمى بالصادق األمني ،وقد كان كذلك يف نظر
قريش حتى بعد بعثته فض ً
ال عام قبلها ،فعندما هاجر إىل املدينة ترك اإلمام عيل يف

مكة املكرمة؛ وذلك لعدة غايات إحداها :لريد الودائع إىل أهلها ،أي إنه وملدة ثالث

عرشة سنة يدعو قريش إىل التوحيد ونبذ عبادة األصنام وحيذرهم من عذاب النار ومل
يستجيبوا لدعوته ،وبالرغم من كل ذلك كانوا يودعون أماناهتم عنده؛ ليقينهم بأمانته

وعدم تصورهم خيانته يوم ًا ولو ملن هم يف نظره كفار مرشكون يستحقون نار جهنم.
�أقوال يف ديانة النبي:

القول األول :ذهب البعض اىل أنه كان عىل الديانة املسيحية؛ ألنه الدين السابق

عىل اإلسالم ومل يكن منسوخ ًا بعد.

القول الثاين :أنّه كان عىل دين إبراهيم اخلليل.
ولكن ال يوجد دليل واضح عىل هذين القولني.
القول الثالث :أنَّه كان عىل ٍ
دين ال نعرفه.
والصحيح واهلل العاملّ :
أن الرسول كان يتعبد بربنامج خاص به.
ويعضد هذا الرأي عدة مؤيدات:

املؤيد االول :مل ُيبعث الرسول األكرم بالنبوة يف األربعني من عمره ،وإنام ُب ِعث

بالرسالة .وإال فقد كان نبي ًا قبل ذلك ،وهو رأي العالمة املجليس.

(((

((( هناك بحث مفصل وطويل ذكره العالمة املجليس يف بحاره ج 18ص  271وما بعدها،
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بل يف بعض الروايات أنه كان نبي ًا قبل إمتام خلق آدم ،فقد روي عنه:

«كنت نبي ًا وآدم بني املاء والطني».

(((

ويف روايةُ « :ن ّبئت وآدم بني الروح واجلسد».

(((

ٍ
ملنهاج خصه اهلل به.
وعليه فليس من املستبعد أن يكون قد تعبد قبل بعثته وفق ًا
املؤيد الثاين :وصف أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه يف هنج البالغة إياه
َان َفطِي ًام َأع َظم م َل ٍ
ك ِم ْن َملاَ ئِكَتِهَ ،ي ْس ُل ُ
ك بِه
بقوله« :و َل َقدْ َق َر َن اهلل بِهِ ،م ْن َلدُ ْن َأ ْن ك َ
ْ َ َ
َارمِ ،ومحَ َ ِ
َط ِر َيق ا َملك ِ
اس َن َأ ْخلاَ ِق ال َعالمَ ِ َل ْي َله ونهَ َ َاره»...

(((

فوجود امللك معه يشري إىل أنّه كان نبي ًا يتعبد بمنهاجه الديني اخلاص من اهلل

بواسطة ذلك امللك.

املؤيد الثالثّ :
أن التاريخ مل يذكر لنا بأنه قد تعبد يف كنيسة أو معبد لليهود أو

أي معبد ألي ديانة من الديانات ،بل كان يذهب لوحده يف غار حراء ليتعبد هناك،
يف ِّ
وهذا يشري إىل َّ
أن النبي كان يتعبد وفق ًا ملنهاج خاص به.

املؤيد الرابع :معرفته باهلل قبل بعثته وباعتامده عىل نفسه دون سواه ،وذلك ما

أوضحته بعض الروايات منها ما ورد عن ابن عباس عن حليمة السعدية مرضعته(((
بعنوان :تذنيب :اعلم أن علامء اخلاصة والعامة اختلفوا يف أن النبي هل كان قبل بعثته متعبدا
برشيعة أم ال...
فمن أحب االستزادة فلرياجع املصدر ،ففيه الكثري من الفوائد النافعة.
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور اإلحسائي ج 4ص .121
((( االحتجاج للطربيس ج 2ص .248
((( هنج البالغة ج 2ص .157
((( بنا ًء عىل صحة كوهنا مرضعته.
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أخوي بالنهار قاصد ًا
تم له ثالث سنني قال يل يوما :يا أ ّماه مايل ال أرى
َ
أنهَّ ا قالت :فلام َّ

أخويه من الرضاعة ــ؟

قلت له :يا بني إهنام يرعيان ُغنيامت .فقال يل :ومايل ال أخرج معهام؟ قلت له:

حتب ذلك؟ قال :نعم .فلام أصبح دهنته وكحلته وعلقت يف عنقه خيط ًا فيه جزع يامنية،

فنزعها ثم قال يل :مه ً
ال يا أماه فإن معي من حيفظني.

(((

وبنا ًء عىل ما تقدّ م:

فإننا نعتقد وبشكل قاطع بإيامن الرسول األكرم بل ونبوته أيض ًا قبل بعثته

املباركة ،وعليه ينبغي فهم النصوص الرشعية وفق ًا هلذه العقيدة ،وهذا ما تعتقده الفرقة
اإلمامية.
تتمات:
التتمة األوىل:
يف الوقت الذي نؤمن بالنبي هبذا املعنى ،فإن بعض العامة ال تأبه لذلك كثري ًا؛

بل إهنم ينسبون له ما ال ُيرتىض ملثله ،ومن ذلك ما ورد يف تفسري الرازي يف قوله
دى﴾((( قال ما نصه« :فاعلم أن بعض الناس ذهب إىل أنه
﴿و َو َجدَ َك َضالاًّ َف َه ٰ
تعاىلَ :

﴿و َو َجدَ َك َضال﴾يعني
كان كافر ًا يف أول األمر ،ثم هداه اهلل وجعله نبي ًا ،قال الكلبيَ :
كافر ًا يف قوم ضالل فهداك للتوحيد ،وقال السدي :كان عىل دين قومه أربعني سنة،
﴿و َو َجدَ َك َضالاًّ ﴾ عن اهلدى لدينه.»..
وقال جماهدَ :

(((

((( بحار األنوار ج 15ص .392
((( الضحى .7
((( تفسري الرازي ج 31ص .216
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التتمة الثانية :حديث شق الصدر.

كثري من األحاديث يف كتب العامة ،إال أننا نقترص
أساءت إىل الرسول األكرمٌ 

يف املقام عىل بيان حديث النتشاره بينهم أوالً ،ولقوهلم بتكرار مضمونه يف أكثر من
مرحلة عمرية من حياته الرشيفة ثاني ًا ،فض ً
ال عن جسامة اإلساءة التي نسبت إليه
فيه ،وهو حديث شق الصدر((( ،ومفاده:

روي عن أنس بن مالك َّ
أن رسول اهلل أتاه جربائيل وهو يلعب مع الغلامن

فشق عن قلبه ،فاستخرج القلب ،فاستخرج منه علقة فقال :هذا حظ
فأخذه ورصعه َّ

الشيطان منك ،ثم غسله بطست من ذهب بامء زمزم ،ثم ألَمه ثم أعاده يف مكانه،
وجاؤوا الغلامن يسعون إىل أمه وقالواَّ :
إن حممد ًا قد ُقتِل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون.

قال أنس :وكنت أرى ذلك املخيط يف صدره...

(((

وقد ذكروا أنَه قد ُش َّق صدره مخس مرات ،أربعة منها ثابتة يف عمر الثالث سنوات،

واألخرى يف العارشة من عمره ،والثالثة عند مبعثه ،ورابعة عند اإلرساء ،أما اخلامسة
فقد اختلفوا فيها.

ٍ
بيشء من النقاش يف النقاط اآلتية:
وبعيد ًا عن املناقشة السندية نتناول متن احلديث

األوىل :عبارة (وهو يلعب مع الصبيان):
من الثابت يف عقيدتنا َّ
أن األنبياء واألئمة مجيع ًا من خصائصهم املعروفة أنهّ م ال

يلهون وال يلعبون مع الصبيان كغريهم من األقران ،والشواهد عىل صحة تلك العقيدة
((( للتفاصيل انظر :الصحيح من سرية النبي األعظم للسيد جعفر مرتىض العاميل ج 2ص
 164وما بعدها.
((( انظر مسند أمحد ج 3ص  121و  149و  288وصحيح مسلم ج 1ص  102 – 101وغريها.
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كثريةٌ ،منها ما جاء من قول اهلل تعاىل يف قصة حييىَ ﴿ :يا َزك َِر َّيا إِنَّا ُن َبشرِّ ُ َك بِ ُغلاَ ٍم ْاس ُم ُه
ِ ِ
ِ
ِ
(((
َاب بِ ُق َّو ٍة َو َآ َت ْينَا ُه ُ
احلك َْم َصبِ ًّيا﴾
يحَ ْ َيى لمَ ْ ن َْج َع ْل َل ُه م ْن َق ْب ُل َسم ًّياَ ...يا يحَ ْ َيى ُخذ الكت َ
وقد روي يف ذلك :أنَّه كان صبي ًا فقال له الصبيان :ه ُّلم بنا نلعب ،فقالٍ :
«أوه واهلل
(((
للعب ُخلِقنا وإنّام ُخلقنا للجد ٍ
ِ
ألمر عظيمٍ».
ما

يرض باللعب يف صباه ،فكيف بسيده وأفضل املخلوقات
فإذا كان النبي حييى مل َ

واألنبياء النبي حممد؟!

كام روي َّ
أن اإلمام الصادق قد ُس َئل عن صاحب هذا األمر فقال« :هو من ال

يلهو وال يلعب» ،يقول الراوي :فأقبل اإلمام الكاظم صغري ًا ومعه عناق له وهو
يقول هلا« :اسجدي لربك» ،فضمه اإلمام الصادق وقال« :بأيب من ال يلهو وال

يلعب».

(((

ويف بعض الروايات َّ
أن حليمة السعدية روت يف أحوال النبي األكرم أهنا

قالت« :وكان أخواه من الرضاعة خيرجان فيمران بالغلامن فيلعبان معهم وإذا رآهم

حممد اجتنبهم وأخذ بيد أخويه ثم قال هلام :إنّا مل نخلق هلذا»...

(((

الثانية :عبارة (فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال :هذا حظ الشيطان

منك)

ما يفهم من منطوق هذه العبارة أن مصدر الرش يف اإلنسان ودافعه إىل ارتكاب
((( مريم  7و.12
((( التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص .661
((( الرصاط املستقيم لعيل بن يونس العاميل النباطي البيايض ج 2ص .164
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 15ص .391
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املعايص واقرتاف الذنوب يكمن يف علقة يف القلب ،فإن زالت زال من اإلنسان كل رش،
والعكس صحيح فيام إذا بقيت .وللرد عليها نقول:

هل من الصحيح أن مصدر الرش والذنوب واملعايص هو علقة يف القلب؟
لو كان األمر كذلك عند كل إنسان ،فاألمر جد ًا يسري ،إذ بإمكانه أن يدرأ عن

نفسه مؤونة جهاد النفس وصعوبته من خالل قيامه بإجراء عملية جراحية يستأصل

فيها تلك العلقة ،السيام يف الوقت الراهن الذي يشهد تطور العلم والطب ،بل و ُيصبح
ٍ
حينئذ معصوم ًا.
وأمر
أما إن اقترص تواجد تلك العلقة يف قلب النبي حرص ًا ،فاألمر أدهى ّ
ٍ
مصدر للرش
حينئذ ،إذ يكون يف أكرم املخلوقات وأفضلها وأقرهبا إىل اهلل تعاىل وأرقاها،
ٌ
قد تنزهت عن تضمنه سائر قلوب املخلوقات! وفيه إساءة أكرب للرسول األعظم
كام هو واضح.

أن مصدر الرش هي علقة يف القلب ،فهل َّ
الثالثة :لو س ّلمنا جدالً َّ
إن هذه العلقة من
النوع الذي ينمو كلام ُق ِلع ،وألجل ذلك تكررت هذه العملية أربع مرات ،ويف أوقات
متباعدة؟ أو َّ
إن اجلراح كان غري حاذق ،فاستدعى تكرار العملية رغم أهنا واحدة ال

غري؟!

الرابعة :هذا احلديث يتناىف مع رصيح القرآن الكريم ،إذ يقول تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب بِماَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأغ َْو ْيتَنِي لأَ ُ َز ِّين ََّن هَُل ْم يِف األَ ْر ِ
نيَ ق َال َه َذا
ني إِلاَّ ع َبا َد َك من ُْه ُم ا ُملخْ َلص َ
ض َولأَ ُغ ِْو َين َُّه ْم َأجمْ َ ع َ
اط عليَ مست َِقيم .إِ َّن ِعب ِ
صرِ
(((
ك ِم َن الغ ِ
ان إِلاَّ َم ِن ا َّت َب َع َ
ادي َل ْي َس َل َ
ين﴾
ك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
َاو َ
َ
َ ٌ َ َّ ُ ْ ٌ
((( احلجر 39ــ.42
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ويقول جل وعال﴿ :إِ َّن ِعب ِ
ان َو َك َفى بِ َر ِّب َ
ادي َل ْي َس َل َ
ك َوكِيل﴾.
ك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
َ

(((

ِ
ون﴾
ين َآ َمنُوا َو َعلىَ َربهِّ ِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
وقال جل شأنه﴿ :إِ َّن ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
ان َعلىَ ا َّلذ َ

(((

فإذا كان العبد املخلص من عباد اهلل تعاىل فإن الشيطان ال يقربه ،فكيف بسيد

األنبياء واملرسلني صلوات اهلل وسالمه عليه وآله؟!

اخلامسة :هذا احلديث ييسء إىل الدين اإلسالمي برمته ،ويدعو البعض إىل القول

بأحقية النرصانية يف االتباع منه .فقد روي يف صحيح البخاري (ما من بني آدم مولود
ً
صارخا من مس الشيطان غري مريم وابنها)
اال يمسه الشيطان حني يولد ،فيستهل

(((

وهذا ما يعتقد به املسيحيون من ّ
أن السيدة مريم وابنها النبي عيسى مل

يمسهام الشيطان ،وإذا ضممنا إليه حديث شق الصدر ،تكون النتيجة واضحة جد ًا
أن األفضل بني النبيني هو النبي عيسىِ 
مفادهاَّ :
فل َم جيب عىل الناس اتباع املفضول

يف حني أن الفاضل موجود؟!

وقد علم رس��ول اهلل بام س�يروى عنه كذب ًا وم��آل ذلك عىل صحة العقيدة

اإلسالمية بل والدين اإلسالمي برمته كام تقدّ م؛ لذا فقد ّ
حذر يف خطبة حجة الوداع

من الكذب عليه قائالً« :قد كثرت عيل الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب عيل متعمدا

فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم احلديث عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل وسنتي ،فام وافق

كتاب اهلل وسنتي فخذوا به ،وما خالف كتاب اهلل وسنتي فال تأخذوا به».

(((

((( اإلرساء .65
((( النحل .99
((( صحيح البخاري ج 4ص .138
((( االحتجاج للطربيس ج 2ص .246
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وعم ً
ال بقوله هذا ،فإننا لو عرضنا هذه الرواية وأمثاهلا عىل القرآن الكريم ،فإننا

نقطع بمخالفتها للقرآن الكريم؛ ألنه من أفضل عباد اهلل املخلصني.

وباإلضافة إىل تفنيد القرآن الكريم هلذا احلديث املكذوب ،فإن سريته العطرة

هي األخ��رى ترضب هبذا احلديث عرض اجل��دار وتنفي مضمونه مجل ًة وتفصيالً،

فهو قبل أن ُيبعث كان ُيلقب بالصادق األمني ،كام أنه مل يسجل التأريخ عليه ارتكابه
ٍ
ملعصية واحدة مهام صغرت ،أو كان من املتعارف عليها يف الزمن اجلاهيل ،كرشب
اخلمر وارتكاب الفاحشة والسجود للصنم ،بل ومل يصدر منه أي فعل خمالف للمرؤة.

ٍ
إنسان عظي ٍم
أي
فام هذا احلديث وأمثاله إال خزعبالت وترهات ينبغي أن نُجل ّ

ملتز ٍم بام أمره اهلل عنها ،فكيف بالنبي األكرم؟!
التتمة الثالثة:

مما يؤسف له حق ًا َّ
أن روايات العامة يغلب عىل بعض منها -إن مل يكن الكثري منها-

طابع االستخفاف بقدسية الرسول األكرم ،فتار ًة تصوره عىل ما تقدم ،وأخرى

كإنسان والعياذ باهلل ماجن ،وثالثة أنه يستمع للغناء ،وما شاكل ذلك.

فإن كان هؤالء املسلمون يصورون نبيهم عىل هذه الشاكلة ،فال غرو إذن أن

يصوره األعداء عىل ما صوروه يف أفالمهم املسيئة له.

لذا فمن واجب املسلمني أمجع قبل التعبري عن الشجب واالستنكار لتلك األفالم،

ٍ
مآس وظالمات بحق منقذهم
أن يلتفتوا التفاتة جادة إىل مضمون كتبهم وما حتمله من

من الضاللة وأعظم ما خلق اهلل من أول اخللق إىل يوم القيامة ،كام أشار الشيخ
يف آخر عبارته إىل هذا املعنى عندما قال« :ذلك من أول نشأة البرش إىل يوم القيامة ،فال

يدانيه أحد يف فضل».

عقيدتنا يف القر�آن الكرمي
قال الشيخ:
«عقيدتنا يف القرآن الكريم:
نعتقد أن (القرآن) هو الوحي اإلهلي املنزل من اهلل عىل لسان نبيه األكرم فيه تبيان

كل يشء ،وهو معجزته اخلالدة التي أعجزت البرش عن جماراهتا يف البالغة والفصاحة
وفيام احتوى من حقائق ومعارف عالية ،ال يعرتيه التبديل والتغيري والتحريف ،وهذا
الذي بني أيدينا تتلوه هو نفس القرآن املنزل عىل النبي ،ومن ادعى فيه غري ذلك فهو

خمرتق أو مغالط أو مشتبه ،وكلهم عىل غري هدى ،فإنه كالم اهلل الذي (ال يأتيه الباطل

من بني يديه وال من خلفه».

ومن دالئل إعجازه أنه كلام تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون ،فهو ٍ
باق عىل

طراوته وحالوته وعىل سمو مقاصده وأفكاره ،وال يظهر فيه خطأ يف نظرية علمية ثابتة،
وال يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية ،عىل العكس من كتب العلامء وأعاظم الفالسفة

مهام بلغوا يف منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية ،فإنه يبدو بعض منها عىل األقل تافه ًا أو
نابي ًا أو مغلوط ًا ،كلام تقدمت األبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات املستحدثة،

حتى من مثل أعاظم فالسفة اليونان كسقراط وإفالطون وأرسطو الذين اعرتف هلم
مجيع من جاء بعدهم باألبوة العلمية والتفوق الفكري.

ونعتقد أيض ًا بوجوب احرتام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل ،فال جيوز
305
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تنجيس كلامته حتى الكلمة الواحدة املعتربة جزء منه عىل وجه يقصد أهنا جزء منه،
كام ال جيوز ملن كان عىل غري طهارة أن يمس كلامته أو حروفه (ال يمسه إال املطهرون)

سواء كان حمدث ًا باحلدث األكرب كاجلنابة واحليض والنفاس وشبهها ،أو حمدث ًا باحلدث

األصغر حتى النوم ،إال إذا اغتسل أو توضأ عىل التفاصيل التي تذكر يف الكتب الفقهية.
ٍ
رضب من رضوب التوهني الذي
كام أنه ال جيوز إحراقه ،وال جيوز توهينه بأي

ُيعدُّ يف عرف الناس توهينا ،مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه يف مكان

مستحقر ،فلو تعمد شخص توهينه وحتقريه بفعل واحد من هذه األمور وشبهها فهو

معدود من املنكرين لإلسالم وقدسيته املحكوم عليهم باملروق عن الدين والكفر برب
العاملني» .انتهى.

عقيدتنا يف القر�آن الكرمي.
نعتقد َّ
أن القرآن هو الوحي اإلهلي املنزل من اهلل تعاىل عىل لسان النبي األكرم...
أشار الشيخ يف هذه العقيدة إىل عدة امور نذكرها يف نقاط:

النقطة الأوىل :الوحي.
الوحي لغة :هو اخلطاب اخلفي ،وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الوحي هبذا

املعنى ،وهو ينقسم اىل قسمني:

القسم األول :الوحي الرسايل :وهو وسيلة االتصال بني اهلل وبني أنبيائه ،وال

﴿و َما
يوحي اهلل جل جالله هبذا الوحي إال لألنبياء كام هو واضح ،يقول عز من قائلَ :
ك إِلاَّ ِرجالاً ن ِ
(((
َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َ
ُوحي إِ َل ْي ِه ْم﴾
َ
((( يوسف .109
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ِ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َ
الذك ِْر إِ ْن
وقال جل شأنهَ :
ك إِلاَّ ِر َجالاً نُوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ

ون﴾
ُكنْت ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ

(((

فهو خطاب خفي إىل الرجال خاصة مع قيد ا ّدعاء النبوة.
القسم الثاين :الوحي غري الرسايل :وهو اخلطاب الذي يوحي اهلل جل جالله به لغري

األنبياء ،سواء كانوا رجالاً أو نسا ًء ،مع عدم ا ّدعاء النبوة بطبيعة احلال ،مع االلتفات

إىل َّ
أن الوحي غري الرسايل قد يكون للبرش وقد يكون لسواهم ،كالنحل وما شابه ،لكن

ما هيمنا يف البحث هو خصوص الوحي للبرش ،وهذا النوع من الوحي يشمل كلاً من

الرجال والنساء.

فإذا اتضح الفرق بني قسمي الوحي ،أمكننا فهم املراد من هذه الكلمة (الوحي)

ال املراد من الوحي يف القولَّ :
يف كل مورد ،فمث ً
أن النبي بوفاته انقطع الوحي ،هو
خصوص الوحي الرسايل ،عىل حني َّ
أن الوحي غري الرسايل هو املراد منه يف تلك الروايات
أن أمري املؤمنني كان يوحى إليهَّ ،
التي حتدثت عن َّ
وأن السيدة الزهراء كانت

حتدثها املالئكة ،أو َّ
أن األئمة كانوا يقولون :إهنم كان ينقر يف آذاهنم ،وهو نوع
من الوحي أيض ًا ،أو ما ورد يف بعض الروايات الرشيفة َّ
أن اإلمام املهدي إذا ُأ ِذ َن له

بالظهور يوحى إليه هبذا املعنى((( ،أي َّ
إن املالئكة حتدثه ،كل ذلك مع عدم ادعاء النبوة.
والوحي غري الرسايل ليس بدع ًا من الرسل ،حيث َ
إن القرآن الكريم ذكر أمثلة
عليه أوضحها ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :و َأوحينَا إِلىَ ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِيه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
ت َع َل ْي ِه
ْ
ِّ ُ َ
َ ْ َْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(((
ني﴾
َف َأ ْلقيه يِف ال َي ِّم َولاَ خَت يَِاف َولاَ تحَ ْ َزنيِ إِنَّا َرا ُّدو ُه إِ َل ْيك َو َجاع ُلو ُه م َن ا ُمل ْر َسل َ
((( النحل .43
((( بحار األنوار ج 52ص .390
((( القصص .7
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ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
يح
ويف قوله﴿ :إِ ْذ َقا َلت ا َمللاَ ئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم إِ َّن اهللَ ُي َبشرِّ ُ ك بِكَل َمة منْ ُه ْاس ُم ُه ا َملس ُ

ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم﴾
ع َ

(((

اق و ِمن ور ِ
ويف قوله سبحانه﴿ :وامر َأ ُته َقائِم ٌة َف َض ِ
اء إِ ْس َح َ
اق
حك ْ
َت َف َبشرَّ ْ ن َ
َاها بِإِ ْس َح َ َ ْ َ َ
َ َْ ُ َ

َي ْع ُقوب﴾

(((

فهذا الوحي يف هذه اآليات ال يمكن أن يكون رسالي ًا؛ الختصاص الوحي الرسايل
ِ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َ
الذك ِْر إِ ْن
بالرجال؛ لقوله تعاىلَ :
ك إِلاَّ ِر َجالاً نُوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ

ون﴾
ُكنْت ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ

(((

فهذا الوحي ال مانع من استمراره بعد النبي األكرم ،بخالف الرسايل.
هذا ويسمى الشخص الذي يوحى إليه بالوحي غري رسايل بـ(ا ُملحدَّ ث).

النقطة الثانية :القر�آن تبيان كل �شيء.

اشار الشيخ إىل َّ
رصح به كل من
أن يف هذا القران تبيانًا لكل يشء ،وهو ما ّ

القرآن الكريم والروايات الرشيفة أيض ًا.

فقد ورد عنه« :من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن»((( أي يفكر يف

القرآن وتفسريه.

ك�م�ا روي ع���ن أم�ي�ر املؤمنني يف ح��دي��ث��ه ح���ول ال���ق���رآن ال��ك��ري��م:
((( آل عمران .45
((( هود .71
((( النحل .43
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 1ص  548ح .2454
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يث ع ِن ا َمل يِ
«...ألاَ إِ َّن فِيه ِع ْلم ما ي ْأتيِ ِ َ ،
َ
اض ،و َد َو َاء َدائِك ُْم و َن ْظ َم َما َب ْينَك ُْم»...
واحلد َ َ
َ َ َ

(((

اجلبار َأ ْنز ََل ع َليكُم كِتَابه وهو الص ِ
اد ُق ال َب ُّار
َ ْ ْ َ ُ َ َّ
وعن اإلمام الصادق« :إِ َّن ال َع ِزي َز َ َّ َ
السماَ ِء واألَ ْر ِ
ض و َل ْو َأتَاك ُْم َم ْن
فِيه َخبرَ ُ ك ُْم َ
وخبرَ ُ َم ْن َق ْب َلك ُْم َ
وخبرَ ُ َم ْن َب ْعدَ ك ُْم َ
وخبرَ ُ َّ
(((
خُ ْ
يبرِ ُ ك ُْم َع ْن َذلِ َ
ك َل َت َع َّج ْبت ُْم».
وعنه أيض ًا« :ما من أمر خيتلف فيه اثنان إلاَّ وله أصل يف كتاب اهلل ،ولكن ال

تبلغه عقول الرجال»(((.

وقد يرد سؤال مفاده:
إن كان يف القرآن تبيان كل يشء ،فلامذا ال نجد فيه عالج مرض معني أو قانون يف

الفيزياء وما شابه؟

يف مقام اإلجابة نقول(((:
إن هذا القرآن الكريم وإن كان فيه تبيان كل يشء ،إال أن إدراكه ليس متاح ًا لكل

أحد ،بل هو أشبه ما يكون مشتم ً
ال عىل خزائن من العلوم ،ولكن ليس كل أحد يملك
مفتاح تلك اخلزائن.

﴿و َما َي ْع َل ُم ت َْأ ِوي َل ُه إِلاَّ اهللُ
وقد أكد القرآن الكريم هذا املعنى بقوله عز من قائلَ :
ون يِف ِ
والر ِ
(((
الع ْلمِ﴾.
اسخُ َ
َ َّ
((( هنج البالغة ج 2ص .54
ِ
ِ
َاب َف ْض ِل ال ُق ْرآن ح.3
((( الكايف للكليني ج 2ص  599كت ُ
والسنَّة /...ح .6
((( الكايف للكليني  /60 :1باب الر ِّد ٰإىل الكتاب ُّ
((( للجواب وجوه ُأخر أكثر دقة وعم ًقا ،نرتكها لدراسات أعىل.
((( آل عمران.7 :
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ويف الرواية عن االمام الصادق يقول« :نحن الراسخون يف العلم ،ونحن نعلم

تأويله»(((.

النقطة الثالثة� :إعجاز القر�آن.
ذكر الشيخ أن القرآن الكريم يمثل معجزة النبي.
ووجوه إعجاز القرآن الكريم كثرية ،نذكر منها:

الوجه الأول :بالغته الفريدة.

كان العرب يع ّلقون املعلقات عىل الكعبة تقديس ًا لبالغتها ،فلام نزل القرآن الكريم

ورأوا بالغته وقاسوها إىل ما هو موجود يف تلك املعلقات ،وجدوا أنهّ ا سمجة جد ًا
ال خج ً
بالقياس إىل القرآن الكريم ،فأنزلوها لي ً
ال منها.

(((

وباإلضافة إىل عملهم هذا املوضح ملدى إكبارهم لبالغة القرآن الكريم ،فقد

رصحوا هبا يف الكثري من املناسبات ،فهذا الوليد بن املغرية (رحيانة العرب) لـماَّ سمع
يل الكِ ِ
الرسول األكرم يتلو آيات سورة غافر والتي َّأوهلا﴿ :حمَ تن ِْز ُ
تاب ِم َن اهللِ
يد ِ
ب َش ِد ِ
الع ِ
ْب َوقابِ ِل الت َّْو ِ
الذن ِ
ال َع ِز ِيز ال َعلِيمِ غافِ ِر َّ
قاب ِذي ال َّط ْو ِل ال إِل َه إِلاَّ ُه َو إِ َل ْي ِه
ِ
(((
أتى جملس قومه بني خمزوم فقال« :واهلل ،لقد
�ير ، ﴾....فانطلق الوليد حت َّٰى ٰ
ا َمل��ص ُ
حممد آنف ًا كالم ًا ما هو من كالم اإلنس ،وال من كالم اجل ِّنَّ ،
إن له حلالوة،
سمعت من ّ
وإن أعاله ملثمرَّ ،
وإن عليه لطالوةَّ ،
َّ
عىل»(((.
وإن أسفله ملغدق ،وإنَّه يعلو وما ُي ٰ

((( الكايف للكليني  /213 :1باب َّ
األئمة /ح .1
أن الراسخني يف العلم هم َّ
حق اليقني ١١٣ :١؛ وذكره الس ِّيد حسن الشريازي
((( ن ُِق َل هذا املعنى عن الس ِّيد عبد اهلل شبرَّ يف كتابه ُّ
يف كتابه اإلمام املهدي نظرة وجيزة شاملة ،وهو مقدّ مة كتابه كلمة اإلمام املهدي.٣٢ :
((( غافر.3 - 1 :
((( راجع :تفسري جوامع اجلامع للطربيس .673 :3
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ٍ
ليشء إال ألننا ابتعدنا عن البالغة
وقد ال نتذوق اليوم مدى بالغته الراقية ،ال

ومقاييسها ،ومع ذلك يمكننا إدراك بعض بالغته عن طريق مطالعة الروايات وكلامت

علامئنا األعالم الواردة يف تفسري بعض اآليات ،وكيفية استخراج األحكام البالغية منها.

الوجه الثاين :عدم االختالف والتناق�ض يف �آياته الكرمية.

فالقرآن الكريم ال يمكن نقضه بتات ًا؛ فهو عىل ٍ
نسق واحد ال اختالف بني آياته

وال تناقض ،عىل الرغم من كثرة آياته نسبي ًا ،ونزوله يف مواقف خمتلفة ،وعند أحداث

متباينة ،وعىل مدى سنوات متامدية ،فلو كان من تأليف البرش لتأثر حت ًام بالظروف التي

حتيط به واألحداث ،ولتغيرّ ت طريقة كتابته عىل أقل التقادير ،فكام هو معلوم أن اإلنسان
لو كتب كتاب ًة -بغض النظر عن جنسها األديب -فإنه بال أدنى شك وعندما يعود إىل
كلمة أو تقديم ٍ
ٍ
فقرة أو تأخريها وما شابه
مطالعته بعد أشهر ،فإنه يشعر بضـرورة تغيري

أن مصدره اهلل ّ
ذلك ،ومن هنا احتج القرآن الكريم إلثبات ّ
جل يف عاله بعدم تناقضه بل
(((
اختِلاَ ًفا كَثِ ًريا﴾
َان ِم ْن ِعن ِْد َغيرْ ِ اهللِ َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ
﴿و َل ْو ك َ
بعدم اختالفه ،قالَ :
ومن ذلك ما رواه هشام بن احلكم ،قال :اجتمع ابن أيب العوجاء ،وأبو شاكر

الديصاين الزنديق ،وعبد امللك البصـري ،وابن املق َّفع ،عند بيت اهلل احلرام ،يستهزؤون

باحلاج ويطعنون بالقرآن.
ِّ

فقال ابن أيب العوجاء :تعا َلوا ننقض ُّ
كل واحد منّا ربع القرآن ،وميعادنا من قابل يف

هذا املوضع ،نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن ك َّلهَّ ،
حممد،
فإن يف نقض القرآن إبطال َّ
نبوة ّ

عىل ذلك وافرتقوا.
ويف إبطال َّ
نبوته إبطال اإلسالم ،وإثبات ما نحن فيه ،فاتَّفقوا ٰ

فلماَّ كان من قابل اجتمعوا عند بيت اهلل احلرام ،فقال ابن أيب العوجاء :أ َّما أنا فمفكِّر

((( النساء .82

312

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

(((
منذ افرتقنا يف هذه اآليةَ ﴿ :ف َل ْاس َت ْي َأ ُسوا ِمنْ ُه َخ َل ُصوا ن ِ
أضم إليها يف
َج ًّيا﴾  ،فام أقدر أن َّ
ماَّ
فصاحتها ومجيع معانيها شيئ ًا ،فشغلتني هذه اآلية عن التفكُّر يف ما سواها.

َّاس ضرُ ِ َب َم َث ٌل
فقال عبد امللك :وأنا منذ فارقتكم مفكِّر يف هذه اآلية﴿ :يا َأيـ َُّها الن ُ
ِ
َف ِ
ون ِم ْن ُد ِ
ون اهللِ َل ْن خَ ْ
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم
ين تَدْ ُع َ
ي ُل ُقوا ُذباب ًا َو َل ِو ْ
استَم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّلذ َ
ْ
ِ
ُّ
وب﴾((( ،ومل أقدر ٰ
باب َش ْيئ ًا ال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِم ْن ُه َض ُع َ
عىل اإلتيان
ب َوا َمل ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
الذ ُ
بمثلها.

يهام َ هِ
كان فِ ِ
آل ٌة إِلاَّ اهللُ
فقال أبو شاكر :وأنا منذ فارقتكم مفكِّر يف هذه اآليةَ ﴿ :ل ْو َ

َل َف َسدَ تا﴾((( ،مل أقدر ٰ
عىل اإلتيان بمثلها.

فقال ابن املق َّفع :يا قومَّ ،
إن هذا القرآن ليس من جنس كالم البشـر ،وأنا منذ
ِ
ِ
﴿و ِق َ
امء َأ ْقلِ ِعي َو ِغ َ
املاء
فارقتكم مفكِّر يف هذه اآليةَ :
يض ُ
ماءك َويا َس ُ
يل يا َأ ْر ُض ا ْب َلعي َ
لمِِ
ِ
و ُق ِضـي األَمر واستَو ْت علىَ ُ ِ
ي َو ِق َ
ني﴾((( ،مل أبلغ غاية املعرفة
يل ُب ْعد ًا ل ْل َق ْو ِم ال َّظا َ
اجلود ِّ
َ
َ ُْ َ ْ َ َ ٰ

عىل اإلتيان بمثلها.
هبا ،ومل أقدر ٰ

حممد الصادق،
مر هبم جعفر بن ّ
قال هشام بن احلكم :فبينام هم يف ذلك ،إذ َّ
فقالُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
هذا ال ُق ْر ِ
إلن ُْس َو ِ
تا ِ
اجل ُّن َع ٰىل َأ ْن َي ْأتُوا بِ ِم ْث ِل َ
ُون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو
آن ال َي ْأت َ
ْ َ َ
(((
كان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِهريا﴾
َ
فنظر القوم بعضهم إ ٰىل بعض وقالوا :لئن كان لإلسالم حقيقة ملا انتهت أمر وص َّية

((( يوسف.80 :
احلج.73 :
((( ّ
((( األنبياء.22 :
((( هود.44 :
((( اإلرساء.88 :
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حممد ،واهلل ما رأيناه ُّ
ثم
قط إلاَّ هبناه
واقشعرت جلودنا هليبتهّ ،
َّ
حممد إلاَّ إ ٰىل جعفر بن ّ
ّ

مقرين بالعجز(((.
تفرقوا ّ
َّ

ويف قضية الكندي وهو الفيلسوف الذي شغل نفسه بتأليف كتاب يف تناقض

القرآن ،إذ روي َّ
أن إسحاق الكندي الذي كان فيلسوف العراق يف زمانه أخذ يف تأليف

وتفرد به يف منزلهَّ ،
عىل
تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك َّ
وأن بعض تالمذته دخل يوم ًا ٰ
«أما فيكم رجل رشيد يردع ُأستاذكم
حممدَ :
اإلمام احلسن العسكري ،فقال له أبو ّ
الكندي عماَّ أخذ فيه من تشاغله القرآن؟».

فقال التلميذ :نحن من تالمذته ،كيف جيوز منّا االعرتاض عليه يف هذا أو يف غريه؟

حممد« :أتؤ ّدي إليه ما ُألقيه إليك؟».
فقال له أبو ّ
قال :نعم.

عىل ما هو بسبيله ،فإذا وقعت األُنسة
قال« :فصـر إليه وتل َّطف يف مؤانسته ومعونته ٰ

يف ذلك فقال :قد حضـرتني مسألة أسألك عنها ،فإنَّه يستدعي ذلك منك ،فقل له :إن

أتاك هذا املتك ِّلم هبذا القرآن ،هل جيوز أن يكون مراده بام تك َّلم منه غري املعاين التي قد

ظننتها أنَّك ذهبت إليها؟ فإنَّه سيقول لك :إنَّه من اجلائز ،ألنَّه رجل يفهم إذا سمع ،فإذا

أوجب ذلك فقل له :فام ُيدريك لع َّله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه ،فيكون واضع ًا

لغري معانيه».

عيل،
فصار الرجل إ ٰىل الكندي وتل َّطف إ ٰىل أن ٰ
ألقى عليه هذه املسألة فقال له :أعد َّ

ورأى ذلك حمتم ً
ال يف اللغة وسائغ ًا يف النظر ،فقال :أقسمت
فأعاد عليه ،فتفكَّر يف نفسه،
ٰ
عليك إلاَّ أخربتني من أين لك؟

((( االحتجاج للطربيس  142 :2و.143
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فقال :إنَّه يشء عرض بقلبي فأوردته عليك.
فعرفني من أين
فقال :كلاَّ  ،ما مثلك من
ٰ
اهتدى إ ٰىل هذا وال من بلغ هذه املنزلةِّ ،

لك هذا؟

حممد.
فقال :أمرين به أبو ّ

ثم إنَّه دعا بالنار
فقال :اآلن جئت به ،وما كان ليخرج مثل هذا إلاَّ من ذلك البيتّ ،

وأحرق مجيع ما كان أ َّلفه(((.

الوجه الثالث :الإخبارات العلمية املوجودة يف القر�آن الكرمي.

هناك عدة كتب ُأ ِّلفت يف هذه اإلخبارات ،واملقصود من اإلخبار العلمي :أن تُشري

آي ٌة قرآنية إىل معنى معني يفهمه العرب آنذاك ،ثم ُيفهم منها معنى آخر وينكشف بتقدم
اح َل َو ِاق َح﴾ .فام فهمه العرب من
الر َي َ
الزمن وتطور العلم ،نحو قوله تعاىلَ :
﴿و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
اللواقح يف ذلك الزمن هو ما تدفع به السفن الرشاعية ،حيث مل يكن يف ذلك الوقت
مكائن وحمركات ،فتأيت الرياح وتلقح السفن ومتيش هبا يف البحار ،ولكن مع تطور

العلم انكشف ّ
أن هذه الرياح تنقل العنرص الذكري يف النباتات أحادية املسكن إىل

العنرص االنثوي فتلقحه ،ومع تطور العلم أكثر وجدوا هناك معنى ثال ًثا هلذه اآلية،

وهو :عندما ترشق الشمس ّ
تسخن مياه البحار فتصبح بخار ًا ،فتهب الرياح لتنقل هذه
القطرات املتبخرة من البحار وتصعد هبا اىل السامء فتلقح الغيوم لتنزل األمطار ،وهكذا

اتضح أكثر من معنى لآلية الواحدة وفق ًا لتطور العلم ،وهناك آيات أخرى كثرية يمكن
ملن يريد االطالع عىل املزيد أن يراجع موسوعات القرآن العلمية.

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب  525 :3و.526

يركلا نآرقلا يف انتديقع

315

النقطة الرابعة :القر�آن الكرمي خالد وغري محُ َّرف.

أما كونه خالد ًا فباعتبار َّ
أن القرآن هو دستور الدين اخلاتم الذي سيبقى إىل يوم

القيامة ،ومادام الدين سيبقى إىل يوم القيامة فدستوره كذلك ،وهذا هو املقصود من
اخللود .ومل خيتلف يف هذا األمر أحد من املسلمني.

توضيحا ملعنى
أما كونه غري حمرف فال ُبدّ قبل الولوج يف احلديث عنه أن نقدم
ً

التحريف.

معنى التحريف
ُيطلق التحريف و ُيراد به أحد معنيني:

الأول :التحريف املعنوي:
ويكون بتفسري ألفاظ القرآن الكريم عىل غري معناها وتأويلها بام مل تنزل فيه ،بال

دليل لغوي وال رواية صحيحة عن رسول اهلل وأهل بيته الطاهرين.

وهذا املعنى من التحريف بال شك هو واقع ومعرتف به بلسان القال أو احلال،

يشهد عىل ذلك االختالف الكبري بني املفرسين يف تفسري بعض اآليات القرآنية.

املعنى الثاين :التحريف اللفظي:

بمعنى ا ّدعاء وجود زيادة يف ألفاظ القرآن الكريم مل تكن من القرآن ا ُملنزل من
اهلل ،أو ا ّدعاء وجود نقيصة يف آياته ،أي ا ّدعاء أن هناك آيات وألفا ًظا قد ُح ِذفت من

القرآن الكريم ،أو ا ّدعاء أن هناك تبدي ً
ال يف بعض اآليات القرآنية.

وبعبارة أخرى :التحريف يعني أنَه قد نزل من القرآن ألف من األلفاظ عىل

النبي ولكن املوجود اآلن هو ألف وعرشة ،أو أن املوجود اآلن تسعامئة وتسعون،
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أو ال يوجد ال زيادة وال نقيصة ،وإنام حصل تبديل يف اآليات الكريمة ولو بخمس
ٍ
بخمس أخريات ،بل ولو بكلمة واحدة.
كلامت ُرفِعت وجيء
وقد أمجع علامء اإلمامية عىل أنه ال حتريف يف القرآن هبذا املعنى أبدً ا.
الأدلة على عدم حتريف القر�آن الكرمي:

حتريفه ،وسنقترص عىل ٍ
ِ
يشء قليل منها:
هناك العديد من األدلة التي تدل عىل عدم

الدليل الأول :القر�آن الكرمي ي�شهد لنف�س ِه على �أ ّنه غري محُ ّرف.

عز من قائل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحََ افِ ُظون﴾((( ،وهي آية واضحة
إذ قال َّ

جدً ا يف الداللة عىل َّ
أن القرآن الكريم ال متسه يد التحريف.

قال السيد اخلوئي :فإن يف هذه اآلية داللة عىل حفظ القرآن من التحريف ،وأن

األيدي اجلائرة لن تتمكن من التالعب فيه.

(((

ِ
صحة صدور نفس هذه اآلية من اهلل جل وعال! أي
وربام ُيشكل البعض عىل

ُيشكل بإمكان كوهنا هي باألساس محُ ّرفة ،فكيف يمكن االستناد إليها يف إثبات عدم

حتريف القرآن؟ ُفربام ُيدّ عى ّ
أن هذه اآلية قد َد ّسها البعض يف القرآن الكريم؛ ليثبت عدم
حتريفه ،فإن مل تكن من القرآن الكريم فال دليل عىل عدم حتريف القرآن الكريم؛ بل هي

ستكون آية عىل حتريفه!

لذا نحتاج إىل تثبيت هذه اآلية وأنهّ ا من القرآن الكريم أولاً  ،ليصح االستدالل هبا

عىل عدم التحريف.

((( احلجر.9 :
((( البيان يف تفسري القرآن للسيد اخلوئي ص .207
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ٍ
سهولة من خالل إثبات نقلها بالتواتر ،وقد تقدّ م معنى التواتر،
ويمكن ذلك وبكل

وأنه نقل الدليل الرشعي بألفاظ معينة من قبل جمموعة كبرية يمتنع عقلاً اجتامعهم عىل
ٍ
جمموعة قبلهم يمتنع عقلاً
أيضا كانوا قد نقلوا ذلك الدليل من قبل
الكذب ،وهؤالء ً

اجتامعهم عىل الكذب ،وهكذا إىل ْ
أن نصل إىل زمن املعصوم وزمن الرسول األكرم.
عز وجل بمجموعة
وأصلاً قد ثبتت صحة صدور القرآن الكريم بأمجعه من اخلالق ّ

من األدلة أمهها وأقواها النقل بالتواتر ،وهذه اآلية منه ،إذن فقد نقلت هي األخرى
ٍ
بالتواتر ،وبالتايل تصلح لتكون َ
إثبات لعدم حتريف القرآن الكريم.
دليل

الدليل الثاين :ال�سنة ال�شريفة تثبت عدم حتريف القر�آن الكرمي.
فقد أشارت الكثري من الروايات إىل هذه احلقيقة:
فمنها :ما َّ
دل عىل َّ
أن القرآن الكريم هو الفيصل يف غربلة الروايات:
فقد علم الرسول األكرم بكثرة ما سينسب إليه من أحاديث مكذوبة وأدرك

فرصح هبذه احلقيقة وقدّ م العالج الناجع لتمييز السليم
خطورهتا عىل الدين اإلسالميّ ،
من الروايات من السقيم منها ،وذلك بعرضها عىل كتاب اهلل املجيد ،كام روي َع ْن َأبيِ
َع ْب ِد اهللَ ق َال:

ِ
ول اهلل« :إِ َّن َعلىَ ك ُِّل َح ٍّق َح ِقي َق ًة و َعلىَ ك ُِّل َص َو ٍ
َق َال َر ُس ُ
َاب
اب نُور ًاَ ،فماَ َوا َف َق كت َ
اهللِ َفخُ ُذوه ،وما َخا َل َ ِ
(((
َاب اهلل َفدَ ُعوه».
ف كت َ
َ
يث ير ِويه من نَثِ ُق بِه ِ
فا ِ ِ
اختِلاَ ِ
ومن ُْه ْم َم ْن لاَ
و َع ْن َأيب َع ْب ِد اهللّ ملا ُسئل َع ِن ْ
َ ْ
حلد َ ْ
َ
يث َفوجدْ تُم َله َش ِ
ِ
ِ
اهد ًا ِم ْن كِت ِ
َاب اهللِ َأ ْو ِم ْن َق ْو ِل
نَث ُق بِه ف َق َال« :إِ َذا َو َر َد َع َل ْيك ُْم َحد ٌ َ َ ْ

اه ِد ِ
((( الكايف للكليني ج 1ص  69باب َاأل ْخ ِذ بِ ِ
وشو ِ
الكت ِ
َاب ح.1
السنَّة َ َ
َ ُ
ُّ
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ِ
ِ
اءك ُْم بِه َأ ْولىَ بِه».
َر ُسول اهلل ،وإِلاَّ َفا َّلذي َج َ

(((

صح ْ
أن يكون فيصلاً لتمييز احلق من الباطل ،فهذه
ولو كان القرآن حمر ًفا ملا َّ

الروايات ال موضوعية هلا إال مع القول بعدم التحريف ،بمعنى أنه لو كان القرآن حمر ًفا،

فكيف يمكن ان يكون هو املميز للحق من الروايات من الباطل منها ،إن كونه كذلك ال
يستقيم إال مع افرتاض كونه غري حمرف ،ليصح أن نميز به احلق من الباطل.
ومنها :رواية التمسك بالثقلني:

ول اهلل فيِ ِ
وهي رواية متواترة عند الفريقني ،فقد روي أنه َق َال َر ُس ُ
آخ ِر ُخ ْط َبتِه
ْت فِيك ُْم َأ ْم َر ْي ِنَ ،ل ْن ت َِض ُّلوا َب ْع ِديَ ،ما إِ ْن مَت َ َّس ْكت ُْم
وج َّل إِ َل ْيه« :إِنيِّ َقدْ ت ََرك ُ
َي ْو َم َق َب َضه اهلل َع َّز َ
بهِ ِ  :كِتَاب اهلل ِ
يف َ
وعترْ َ تيِ َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،فإِ َّن ال َّلطِ َ
اخلبِ َري َقدْ َع ِهدَ إِ يَ َّل َأنهَّ ُماَ َل ْن َي ْفترَ ِ َقا َحتَّى
َ
ماَ
َي ِر َدا َعليَ َّ َ
احل ْو َض ك ََها َتينْ ِ -وجمَ َ َع َبينْ َ ُم َس ِّب َح َت ْيه -ولاَ َأ ُق ُ
ول ك ََها َتينْ ِ -وجمَ َ َع َبينْ َ ا ُمل َس ِّب َح ِة
ِ
وه ْم
والو ْس َطىَ -فت َْسبِ َق إِ ْحدَ اهمُ َ ا األُ ْخ َرىَ ،فت ََم َّسكُوا بهِ ِماَ لاَ ت َِز ُّلوا ولاَ تَض ُّلوا ،ولاَ َت َقدَّ ُم ُ
ُ
(((
َفت َِض ُّلوا».
فكل من القرآن الكريم والعرتة الطاهرة باقيان إىل يوم القيامة ،ومن يتمسك هبام

فلن يضل أبدً ا ،فلو كان القرآن حمر ًفا أو يمكن أن يقع فيه التحريف ،فإن التمسك

به ضالل وليس هداية ،وبنا ًء عىل ذلك فإن الرسول عندما يأمرنا بالتمسك بغري

حرف فال خيلو األمر من أحد احتاملني :إما أنّه يعلم ّ
أن القرآن
املعصوم وبام هو س ُي ّ

حرف ،وبالرغم من ذلك يأمر بالتمسك به ،فإنه واحلال هذه يدعو إىل الضاللة
س ُي ّ
ِ
علمه بأنّه سيحرف ،فالقول هبذا
والعياذ باهلل ،أو أنّه يدعو إىل التمسك بالقرآن لعدم
اه ِد ِ
((( الكايف للكليني ج 1ص  69باب َاأل ْخ ِذ بِ ِ
وشو ِ
الكت ِ
َاب ح.2
السنَّة َ َ
َ ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اب أ ْدنَى َما َيك ُ
ُون به ال َع ْبدُ ُم ْؤمن ًا أ ْو كَافر ًا أ ْو َضاالًّ -ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 415ب ُ
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كفر ،يجُ ُّل عنه الرسول ،فإن اهلل تعاىل الذي يأمر عباده بطاعته مطل ًقا يف قوله:
ٌ

الر ُس ُ
﴿و َما
ول َفخُ ُذو ُه َو َما نهَ َاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾((( ،بل جعل قوله وحي ًاَ :
َ
﴿و َما َآتَاك ُُم َّ
ِ
(((
وحى﴾
َينْط ُق َع ِن َاهل َوى .إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
إن القول بتحريف القرآن الكريم ٌ
قول عىل اخلطورة بمكان؛ وذلك ألنه مصدر

املصادر اإلسالمية يف كل يشء يف حياة الفرد واملجتمع ،من الفكر والعقيدة ،إىل

األحكام والترشيع بكال شقيه العبادي واملعاماليت ،إىل اجلانب القيمي واألخالقي ،إىل
تنظيم الدول داخل ًيا وما يتعلق بعالقاهتا اخلارجية ...،فهو عالو ًة عىل حج ّيته ،فقد منح
طهرة ،أضف إىل ذلك أنّه الفيصل يف احلكم عىل الروايات وغربلتها كام
احلجية للسنة ا ُمل ّ

تقدم.

مرجع يرجع
وس ِّل َم به من قبل املسلمني ،ملا بقي لإلسالم
ٌ
فلو قيل بتحريف القرآن ُ
ِ
بالنسبة للنساء مثلاً ،
إليه عند االختالف ،فإذا جاءت رواية تقيض بجواز نزع احلجاب

ك ون ِ ِ
ِ
أنّى لنا أن نثبت خطأها؟ فإن استندنا إىل آية ﴿يا َأيـ َُّها النَّبِ ُّي ُق ْل لأِ َز ِ
ْواج َ
ساء
ك َو َبنات َ َ
ِ
ِِ
البِيبِ ِه َّن ذلِ َ
ني َع َل ْي ِه َّن ِم ْن َج َ
كان اهللُ َغ ُفور ًا
نى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َفال ُي ْؤ َذ ْي َن َو َ
ني ُيدْ ن َ
ا ُمل ْؤمن َ
ك َأ ْد ٰ
ِ
(((
حمرفة...
َرحي ًام﴾ .مثلاً ،ألمكن أن ُيقال بأهنا آية ّ
ولذا فقد حفظ اهلل تبارك وتعاىل القرآن كحفظه ِ
لعدْ لِه وهو اإلمام املنتظر؛ ألن

هبام م ًعا قوام الدين ونجاة املسلمني ،فهام ح ًقا حبل اهلل املمدود..
حماكمة املذهب ينبغي أن تكون بام هو مجُ مع عليه.
((( احلرش.7
((( النجم .4 - 3
((( األحزاب .59
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ادعى البعض َّ
أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم ،وهي دعوى عارية عن

الصحة لكثري من األدلة أوضحها :أن القرآن الكريم الذي يتلونه تقر ًبا به إىل اهلل تعاىل

ويستنبطون منه عقيدهتم وأحكامهم إنام هو نفس القرآن الكريم لدى مجيع املسلمني يف
خمتلف بلدان العامل اإلسالمي ،ال خيتلف عنه يف لفظ بل وال يف حرف ،وال حتى حركة،

وهو الذي نزل عىل الرسول األكرم.

أما االعتامد يف اهتام اإلمامية بالقول بالتحريف استنا ًدا عىل قول عاملٍ من هنا أو

هناك اشتبه عليه األمر وقال بإمكان حتريف القرآن الكريم ،فهذا لو صح ،فإنه يمثل
خاصا بنفسه وال يمثل رأي املذهب ،وال يؤخذ هذا الرأي الشاذ عىل أنّه وجه
رأ ًيا
ً
للمذهب ،وإال إن كان األمر كذلك –أي جواز حماكمة املذهب بام يتضمنه من األقوال

مذهب من
الشاذة وجعلها هي املدار يف احلكم عليه والوجه العام له -فإنه ال خيلو
ٌ
أقوال شاذة ،أفيصح لنا حماكمته وف ًقا لذلك الرأي الشاذ؟ فنحاكم مثلاً مذهب ًا ما بالقول

بجواز الوضوء بالنبيذ؛ فقط ألن من بني علامئه عا ًملا يقول هبذا الرأي الشاذ؟! أم يصح
ٍ
ٍ
مذهب
لنا حماكمة
لقول شاذ فيه يعد تقديم البنت للضيف من الكرم؟!
فكام ينبغي علينا عدم حماكمة تلك املذاهب بناء عىل ما يرد فيها من ٍ
آراء شاذة،
ً

مشهور فقط بل وجممع عليه ،كذلك جيب عىل علامء سائر املذاهب
واالعتامد عىل ما هو
ٌ
ّأال حياكموا مذهبنا وف ًقا لرأي شاذ ،وأن يعتمدوا فقط عىل ما يرد فيه من آراء مشهورة
وجممع عليها.

أن علام َءنا يقولون َ
ومن املعلوم لكل منصف َّ
بأن كل ما موجود اليوم بني دفتي

أي منهم
املصحف إنام هو نفس القرآن الذي أنزل عىل الرسول األكرم ،ومل يقل ُّ

بتحريف القرآن ال بالزيادة وال بالنقيصة وال بالتغيري ،بل عىل العكس.
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ّ
إن هناك العديد من الروايات التي تقول بتحريف القرآن يف كتب من يرمينا هبذه

زورا وهبتانًا ،ومنها صحيحا البخاري ومسلم ملن أراد املتابعة والتحقيق.
التهمة ً
�أحكام فقهية تقد�س القر�آن.

اشار الشيخ (طيب اهلل ثراه) يف كتابه إىل بعض األحكام الفقهية الواجبة التي

تقدِّ س القرآن الكريم ،من قبيل :عدم جواز إهانته ،وعدم جواز مس ألفاظه من قبل
املحدث ،وغريها من األحكام الفقهية املذكورة يف الكتب الفقهية.

�إ�شارتان:
الإ�شارة الأوىل :ماهي حقيقة م�صحف �أمري امل�ؤمنني �صلوات اهلل و�سالمه عليه؟
استغل البعض من العامة هذا اللفظ ل ُيطبل ضدّ مذهب أهل البيت مدع ًيا

خاصا هبم ،وأهنم ال يعرتفون هبذا القرآن املوجود عند املسلمني،
أن لدى الشيعة قرآنًا ً
وأن اسم قرآهنم ( ُمصحف عيل) ويدّ عون أنّه موجود عند إمامهم املهدي ،وبالتايل
فإن الشيعة يدّ عون حتريف القرآن!
فام هي صحة هذه الدعوى؟
اجلواب:

أما القولَّ :
فصحيح ،بل تؤكد
«إن الشيعة هلم مصحف اسمه مصحف عيل،.»
ٌ

الروايات الرشيفة أنّه من مصادر علوم أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم) بل

أيضا.
أكثر من ذلك ،فإن الروايات تؤكد عىل أن لألمري كتا ًبا ومصح ًفا ً

وأما القول بأهنم يقولون بتحريف القرآن الكريم أو أنهّ م ال حيرتمون هذا القرآن

املوجود بني املسلمني أو أنهّ م يقولون ّ
أن مصحف عيل هو بديل هلذا املصحف املوجود
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بني أيدينا فكلها أقاويل خاطئة ودعاوى فارغة ال أساس هلا من الصحة.
األعىل
النبي إ ٰىل الرفيق
أ َّما عن مصحف عيلَّ ،
فقصـته أنَّه (بعدما ارحتل ّ
ٰ
النبي أعلم الناس بالقرآن _ يف بيته حت َّٰى مجع
جلس عيل _ الذي كان ٍّ
بنص من ّ

عىل ترتيب النزول ،ومل يمض ستَّة أشهر من استشهاد الرسول
القرآن يف مصحف ٰ

عىل بعري.(((.)..
األكرم إلاَّ كان عيل قد فرغ من عمل اجلمع ومحله للناس ٰ

فلماَّ أكمله خرج به إ ٰىل املسجد وعرضه عليهم ،ولكنَّهم رفضوا أن يلتزموه ،فأخفاه
«أما واهلل ال ترونه بعد يومكم هذا أبد ًا» ،حت َّٰى ُي ِ
ظهره اهلل تعا ٰىل
عنهم اإلمام وقالَ :

عىل يدي اإلمام املهدي.(((
ٰ

خصيصتان(((:
وهلذا املصحف ّ

ُ
ثم
ّ
ثم املدَّ ِّثرّ ،
عىل ترتيب النزول ،فكان َّأوله :اقرأّ ،
وىل :كان مرتَّب ًا ٰ
اخلصيصة األ ٰ

ثم التكوير ،وهكذا إ ٰىل آخر املكّي واملدين ،نقله يف اإلتقان عن
ثم َّ
ثم ت َّبتّ ،
املز ِّملّ ،
نونّ ،

ابن فارس.(((...

وهو هبذا خيتلف عن املصحف املوجود بني أيديناَّ ،
ألن املوجود عندنا اليوم مرتَّب

عىل حسب النزول كام هو واضح.
ال ٰ

أي نوع من التحريف ،إذ ال زيادة وال نقيصة فيه ،إنَّام هو نفس
وليس يف هذا ّ

املصحف املوجود اليوم مع اختالف ترتيب اآليات والسور حسب النزول.

((( القرآن يف اإلسالم للعلاَّمة الطباطبائي 134 :و.135
األئمة َّ
أن عندهم مجيع القرآن الذي ُأنزل ٰ
عىل رسول اهلل
((( ُأنظر :بصائر الدرجات /213 :باب يف َّ
 /9ح .3
((( انظر :شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي – ص .75 – 73
((( تفسري امليزان .126 :12
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عىل
ولذا روي أنَّه عندما يخُ ِرجه اإلمام املهدي فإنَّه سيكون صعب ًاِّ ،
لتعود الناس ٰ
تأليف غري التأليف الذي س ُي ِ
خرجه املهدي.

حممدرضب فساطيط ملن ُيع ِّلم الناس القرآن
فقد روي أنَّه «إذا قام قائم آل ّ

عىل من حفظه اليوم ،ألنَّه خيالف فيه التأليف»(((.
عىل ما أنزل اهلل ،فأصعب ما يكون ٰ
ٰ
عىل التفسري الصحيح الذي أخذه أمري املؤمنني
ّ
اخلصيصة الثانية :أنَّه حيتوي ٰ

عن رسول اهلل عن جربئيل ،كتبه أمري املؤمنني مع اآليات ،أي كأنَّه كتب

التفسري كحاشية للمصحف الرشيف أو ما يشبه احلاشية.

وذلك َّ
ألن أعلم الناس بالقرآن الكريم هو أمري املؤمنني ،كام روي عن عامر بن

وأثنى عليه ،وذكر اهلل
عىل منرب الكوفة ،فحمد اهلل
ٰ
واثلة ،قال :خطبنا أمري املؤمننيٰ 

فواهلل ال تسألوين عن
ثم قال« :أيهّ ا الناس ،سلوين سلوينَ ،
عىل نب ِّيهّ ،
بام هو أهله ،وصلىّ ٰ ٰ

آية من كتاب اهلل إلاَّ حدَّ ثتكم عنها بام نزلت ،بليل أو بنهار؟ أو يف مقام أو يف مسري؟ أو

عامة؟
يف سهل أم يف جبل؟ وفيمن نزلت ،أيف مؤمن أم يف منافق؟ وما عني به،
َّ
أخاصة أم َّ
ولئن فقدمتوين ال يحُ دِّ ثكم أحد حديثي.(((»...

«إن عندنا
وأ َّما عن كتاب أو صحيفة عيل ،فقد روي عن اإلمام الصادقَّ :

وإن الناس ليحتاجون إلينا ،وإن عندنا الصحيفة سبعون
إىل الناسَّ ،
ما ال نحتاج معه ٰ

ذراع ًا ّ
وعىل أوالدمها ،فيها من ّ
كل حالل
بخط عيل وإمالء رسول اهلل صلىّ ٰ اهلل عليهام ٰ

وحرام»(((.

((( بحار األنوار  /339 :52ح  ،85عن اإلرشاد .386 :2
((( بحار األنوار  /190 :36ذيل احلديث  ،192عن سعد السعود 108 :و.109
األئمة َّ
أن عندهم
((( بحار األنوار  21 :26و /22ح  ،8عن بصائر الدرجات /162 :باب يف
َّ
الصحيفة اجلامعة التي هي إمالء رسول اهلل وخط عىل بيده /...ح .1
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اال�شارة الثانية :الت�أكيد على �ضرورة تعاهد القر�آن الكرمي.
ورد التأكيد الشديد يف الروايات الرشيفة عىل رضورة تعاهد القرآن الكريم تعلماً
وتعليماً وحف ًظا وعملاً وعدم هجره عىل أية حال من األحوال.
فينبغي للمؤمن أن يضع يف جدوله اليومي تالوة القرآن الكريم ،وقد روي عن

إىل خلقه ،فقد ينبغي للمرء املسلم أن ينظر
اإلمام الصادق أنَّه قال« :القرآن عهد اهلل ٰ

يف عهده وأن يقرأ منه يف ِّ
كل يوم مخسني آية»(((.

ويف هذا املجال وردت رواي��ات كثرية نذكر البعض منها ما روي عن اإلمام

الصادق أنَّه قال« :ينبغي للمؤمن أن ال يموت حت َّٰى يتع َّلم القرآن أو يكون يف

تعليمه»(((.

وعن النبي األعظم أنّه قال« :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون

كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة
وذكرهم اهلل فيمن عنده».

(((

«إن الذي ليس يف جوفه شيئًا من القرآن كالبيت اخلرب».
وعنه أنّه قالّ :

(((

أن يسفه فيمن يسفه أو يغضب فيمن
وعنه أنّه قال« :وليس ينبغي حلامل القرآن ْ

يغضب أو حيتد فيمن حيتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن الكريم».

(((

«إن القلوب تصدأ كام يصدأ احلديد» ،قيل :فام جالؤها
ويف حديث آخر عنهَّ :
((( الكايف للكليني  /609 :2باب يف قراءته /ح .1
((( الكايف للكليني  /607 :2باب من يتع َّلم القرآن بمش َّقة /ح .3
((( مستدرك الوسائل للنوري ج 3ص  363ح .20 /3788
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 1ص  512ح .2276
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 1ص  525ح .2349

يركلا نآرقلا يف انتديقع

325

تعاىل ،وكثرة الذكر هلل.(((»
يا رسول اهلل؟ قال« :كثرة تالوة كتاب اهلل ٰ
تنبيه:

إن يف قراءة القرآن استحباب ًا نفسي ًا ،ولكن اهلدف من قراءته هو هدف طريقي
(((
للعمل به َ
ون ال ُق ْر َآ َن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف هَُ
الا﴾
﴿أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ

((( كنز العماّ ل للمتَّقي اهلندي  /241 :2ح .3924
((( حممد .24

طريقة اثبات اال�سالم وال�شرائع ال�سابقة
قال الشيخ:
«طريقة إثبات اإلسالم والرشائع السابقة:
صحة الدين االسالمي ،نستطيع أن نخصمه بإثبات املعجزة
لو خاصمنا أحدٌ يف ّ

اخلالدة له ،وهي القرآن الكريم عىل ما تقدّ م من وجه إعجازه .وكذلك هو طريقنا إلقناع

يمرا عىل اإلنسان احلر يف تفكريه عند
نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل ال َّلذين ال بدَّ أن ّ
تكوين عقيدته أو تثبيتها.

ّأما الرشائع السابقة ،كاليهودية والنرصانية ،فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم،

حجة لنا إلقناع نفوسنا بصحتها ،وال
أو عند جتريد أنفسنا عن العقيدة االسالمية ،ال ّ
إلقناع املشكّك املتسائل؛ إذ ال معجزة باقية هلا كالكتاب العزيز ،وما ينقله أتباعها من
اخلوارق واملعاجز لألنبياء السابقني فهم متّهمون يف نقلهم هلا أو حكمهم عليها ،وليس

يف الكتب املوجودة بني أيدينا املنسوبة إىل األنبياء كالتوراة واإلنجيل ما يصلح أن يكون

حجة قاطعة ،ودلي ً
ال مقنع ًا يف نفسها قبل تصديق اإلسالم
معجزة خالدة تصح أن تكون ّ

هلا.

نقر ونصدّ ق بنبوة أهل الرشائع السابقة ،فألنّا بعد
وإنّام َّ
صح لنا نحن املسلمني أن َّ

تصديقنا بالدين االسالمي كان علينا أن نصدّ ق بكل ما جاء به وصدّ قه ،ومن مجلة ما

مر ذكره.
جاء به وصدّ قه ّ
نبوة مجلة من األنبياء السابقني عىل نحو ما ّ
327
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صحة الرشيعة النرصانية وما
وعىل هذا فاملسلم يف غنى عن البحث والفحص عن ّ

تصديق هبا ،واإليامن به
قبلها من الرشائع السابقة بعد اعتناقه اإلسالم الَ ّن التصديق به
ٌ
إيامن بالرسل السابقني واألنبياء املتقدمني ،فال جيب عىل املسلم أن يبحث عنها ويفحص
عن صدق معجزات أنبيائها ،ألن املفروض أنه مسلم قد آمن هبا بإيامنه باإلسالم ،وكفى.

نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين اإلسالمي فلم تثبت له صحته ،وجب

عليه عقال  -بمقتىض وجوب املعرفة والنظر  -أن يبحث عن صحة دين النرصانية ،ألنه
هو آخر األديان السابقة عىل اإلسالم فإن فحص ومل حيصل له اليقني به أيض ًا وجب عليه

أن ينتقل فيفحص عن آخر األديان السابقة عليه ،وهو دين اليهودية حسب الفرض...

وهكذا ينتقل يف الفحص حتى يتم له اليقني بصحة دين من األديان أو يرفضها

مجيعا.

وعىل العكس فيمن نشأ عىل اليهودية أو النرصانية ،فإن اليهودي ال يعنيه اعتقاده

بدينه عن البحث عن صحة النرصانية والدين اإلسالمي بل جيب عىل النظر واملعرفة
بمقتىض حكم العقل .وكذلك النرصاين ليس له أن يكتفي بإيامنه باملسيح ،بل
جيب أن يبحث ويفحص عن اإلسالم وصحته ،وال يعذر يف القناعة بدينه من دون

بحث وفحص ،ألن اليهودية وكذا النرصانية ال تنفي وجود رشيعة ال حقة هلا ناسخة

ألحكامها .ومل يقل موسى وال املسيح أنه ال نبي بعدي.

فكيف جيوز هلؤالء النصارى واليهود أن يطمئنوا إىل عقيدهتم ويركنوا إىل دينهم

قبل أن يفحصوا عن صحة الرشيعة الالحقة لرشيعتهم كالرشيعة النرصانية بالنسبة

إىل اليهود ،والرشيعة اإلسالمية بالنسبة إىل اليهود والنصارى .بل جيب بحسب فطرة

العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوى الالحقة ،فإن ثبتت هلم صحتها انتقلوا يف
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دينهم إليها ،وإال صح هلم يف رشيعة العقل حينئذ البقاء عىل دينهم القديم والركون إليه.
أما املسلم  -كام قلنا  -فإنه إذا اعتقد باإلسالم ال جيب عليه الفحص ال عن األديان

السابقة عىل دينه وال عن الالحقة التي تدعى ،أما السابقة فألن املفروض أنه مصدق هبا
فلامذا يطلب الدليل عليها؟ وإنام فقط قد حكم له بأهنا منسوخ ٌة برشيعته اإلسالمية فال
جيب عليه العمل بأحكامها وال بكتبها .وأما الالحقة فألن نبي اإلسالم حممد قال:
«ال نبي بعدي» وهو الصادق األمني كام هو املفروض( ،ال ينطق عن اهلوى إن هو إال

وحي يوحى) فلامذا يطلب الدليل عىل صحة دعوى النبوة املتأخرة إن ادعاها مدعٍ؟

نعم عىل املسلم  -بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختالف املذاهب واآلراء

وتشعب الفرق والنحل  -أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إىل معرفة األحكام

املنزلة عىل حممد صاحب الرسالة ،ألن املسلم مكلف بالعمل بجميع األحكام املنزلة
يف الرشيعة كام أنزلت ولكن كيف يعرف أهنا األحكام املنزلة كام أنزلت واملسلمون

خمتلفون والطوائف متفرقة فال الصالة واحدة ،وال العبادات متفقة ،وال األعامل يف مجيع
ٍ
ٍ
طريقة من الصالة  -إذن  -يصيل؟
وترية واحدة! ...فامذا يصنع؟ بأية
املعامالت عىل

وبأية شاكلة من اآلراء يعمل يف عباداته ومعامالته كالنكاح والطالق واملرياث والبيع

والرشاء وإقامة احلدود والديات وما إىل ذلك؟

وال جيوز له أن يقلد اآلباء ،ويستكني إىل ما عليه أهله وأصحابه بل ال بد أن يتيقن

بينه وبني نفسه وبينه وبني اهلل ،فإنه ال جماملة هنا وال مداهنة وال حتيز وال تعصب ،نعم
ال بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبني اهلل من

التكاليف املفروضة عليه منه ،ويعتقد أنه ال عقاب عليه وال عتاب منه تعاىل باتباعها
وأخذ األحكام منها .وال جيوز أن تأخذه يف اهلل لومة الئم َ
با ِ
ان َأ ْن ُيترْ َ َك
إلن َْس ُ
﴿أيحَ ْ َس ُ
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ُسدً ى﴾ ﴿ َب ِل ا ِ
ان َعلىَ َن ْف ِس ِه َب ِص َريةٌ﴾.
إلن َْس ُ

ِِ ِ
اء اتَّخَ َذ إِ َلى َر ِّب ِه َسبِيل﴾ وأول ما يقع التساؤل فيام بينه وبني
﴿إِ َّن َهذه ت َْذك َر ٌة َف َم ْن َش َ

نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقه غريهم .وإذا أخذ بطريقة آل البيت

فهل الطريقة الصحيحة طريقة اإلمامية االثني عرشية أو طريقة من سواهم من الفرق
األخرى .ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلد من املذاهب األربعة أو من غريهم

من املذاهب املندرسة؟ هكذا يقع التساؤل ملن أعطي احلرية يف التفكري واالختيار ،حتى
يلتجئ من احلق إىل ركن وثيق.

وألجل هذا وجب علينا -بعد هذا -أن نبحث عن اإلمامة ،وأن نبحث عام يتبعها

يف عقيدة اإلمامية االثني عرشية» .انتهى.

ما ذكره الشيخ يف عبارته واضح وال حيتاج إىل كثري من العناء ،ولكن هناك عدة

مالحظات مهمة تنفع يف املقام:
املالحظة الأوىل:

َّ
إن البحث عن الدين الصحيح يدخل حتت كربى( :وجوب النظر واملعرفة) باملعنى

عقيل قبل أن يكون رشع ًيا ،ومن نفس هذا املنطلق وحتت هذه
املتقدم ،أي إنَّه
ٌ
واجب ٌ

ليشري إىل رضورة ْ
أن يبحث كل متدين بدين ساموي عن
الكربى ذكر الشيخ هذا البحث
َ
الدين الذي جيب اتّباعه اآلن.

املالحظة الثانية:
جيب ْ
أن يكون البحث عن الدين (احلق) مبتن ًيا عىل أسس متينة ليصل الباحث فيه

إىل اليقني بأن يعتمد التايل:
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أي يطلب فيه احلقيقة ليؤمن هبا ،فال يكفي البحث من أجل الرتف الفكري،
ٍ
رسالة ما ،فضلاً عن أن يكون هدفه جمرد نقض اآلخر وليس
كالذي يبحث ليكتب

طل ًبا للحق ،كام فعل الكثري من املسترشقني يف بحثهم عن اإلسالم ،إذ دخلوا البالد

اإلسالمية وبحثوا يف اإلسالم من أجل ْ
أن يظهروا نقاط الضعف يف الدين اإلسالمي،

والقليل منهم فقط من أسلم.

ثان ًيا :ال ُبد ْ
أن يكون البحث عن الدين احلق معتمدً ا عىل مصادر ذلك الدين

املعتربة.

وال يكفي يف احلكم عىل الدين أو يف معرفته أن يكون ذلك من خالل أعدائه ،وهذا

أمر وجداين ،فليس منهج ًيا ما يفعله البعض عندما يبحث عن مذهب أهل البيت

وحيكم عىل عقائدهم عرب ما يكتبه النواصب ،فهذا بحث غري منهجي ،فال بد للتعرف

ٍ
مذهب أو دين أو احلكم عليه من التعرف عليه من خالل كتبه ومصادره
عىل عقائد
حرصا.
املعتربة
ً

ثال ًثاْ :
أن يكون البحث من خالل مراجعة املتخصصني يف ذلك الدين.
َّ
ألن املتخصص أعرف بمداخل الدين ،فيكون هو األجدر باملراجعة ،وهذا ما كان

يسلكه بعض اليهود يف بحثهم عن صحة الدين اإلسالمي حسبام ورد يف العديد من

الروايات ،فقد كانوا يأتون إىل املدينة ويسألون عن الرسول ليجيبهم عىل أسئلتهم،

وبعد رحيله (صلوات اهلل وسالمه عليه وآله) كانوا يأتون إىل خليفته ويوجهون أسئلتهم
ب ،علموا أنَّه ليس من املتخصصني يف هذا الدين ،وبالتايل يعرفون عدم
إليه ،فإن مل يجُ ِ ْ
أحقيته باخلالفة ،فمثلاً ورد يف كتاب اخلصال للشيخ الصدوق عن طاووس قال :أتى
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قوم من اليهود عمر بن اخلطاب وهو يومئذ وايل عىل الناس فقالوا :أنت وايل هذا األمر

بعد نبيكم ،وقد أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخربتنا هبا آمنا وصدقنا واتبعناك،
فقال عمر :سلوا عام بدا لكم ،قالوا :أخربنا عن أقفال الساموات السبع ومفاتيحها،

وأخربنا عن قرب سار بصاحبه؟ وأخربنا عمن أنذر قومه ليس من اجلن وال من اإلنس؟

وأخربنا عن موضع طلعت فيه الشمس ومل تعد إليه ،وأخربنا عن مخسة مل يخُ لقوا يف

األرحام ،وعن واحد واثنني وثالثة وأربعة ومخسة وستة وسبعة ،وعن ثامنية وتسعة
وعرشة وحادي عرش وثاين عرش؟

قال :فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال :سألتم عمر بن اخلطاب عام ليس له

به علم ،ولكن ابن عم رسول اهلل خيربكم بام سألتموين عنه ،فأرسل إليه فدعاه فلام
أتاه قال له :يا أبا احلسن ،إن معارش اليهود سألوين عن أشياء مل أجبهم فيها بيشء وقد

ضمنوا يل إن أخربهتم ْ
أن يؤمنوا بالنبي .فقال هلم عيل« :يا معرش اليهود اعرضوا

عيل مسائلكم» فقالوا له مثل ما قالوا لعمر ،فقال هلم عيل« :أتريدون أن تسألوا عن
ّ

يشء سوى هذا»؟ قالوا ال :يا أبا شرب وشبري.

فقال هلم عيل« :أما أقفال الساموات فالرشك باهلل ،ومفاتيحها قول ال إله إال اهلل.
وأما القرب الذي سار بصاحبه فاحلوت سار بيونس يف بطنه البحار السبعة.
وأما الذي أنذر قومه ليس من اجلن وال من اإلنس فتلك نملة سليامن بن داود.
أما املوضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه فذاك البحر الذي أنجى اهلل فيه

موسى وغرق فيه فرعون وأصحابه.

وأما اخلمسة الذين مل خُيلقوا يف األرحام فآدم وحواء وعصا موسى وناقة صالح

وكبش إبراهيم.
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وأما الواحد فاهلل الواحد ال رشيك له ،وأما االثنان فآدم وح��واء ،وأما الثالثة

فجربيل وميكائيل وإرسافيل ،وأما األربعة فالتوراة واإلنجيل والزبور والفرقان،

وأما اخلمس فخمس صلوات مفروضات عىل النبي ،وأما الستة فقول اهلل:
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السماو ِ
ات َواألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َما فِي ِست َِّة َأ َّيامٍ﴾ ،وأما السبعة فقول اهلل:
َّ َ َ
َ
ِ
﴿و َي ْح ِم ُل َع ْر َش َر ِّب َ
ك َف ْو َق ُه ْم
﴿و َبنَ ْينَا َف ْو َقك ُْم َس ْب ًعا شدَ ا ًدا﴾ ،وأما الثامنية فقول اهللَ 
َ
َي ْو َمئِ ٍذ َث َمانِ َي ٌة﴾ ،وأما التسعة فاآليات املنزالت عىل موسى بن عمران ،وأما العرشة
ِ
َاها بِ َع ْش ٍر﴾ ،وأما احلادي عرش فقول
ين َل ْي َل ًة َو َأت َْم ْمن َ
وسى ثَلاَ ث َ
فقول اهللَ :
﴿و َوا َعدْ نَا ُم َ

ت َأ َحدَ َع َش َر ك َْو َك ًبا﴾ ،وأما االثني عرش فقول اهلل ملوسى:
يوسف ألبيه ﴿إِنِّي َر َأ ْي ُ
﴿اض ِر ْب بِ َع َص َ
ْ
الح َج َر َفا ْن َف َج َر ْت ِمنْ ُه ا ْثنَتَا َع ْش َر َة َع ْينًا﴾».
اك َ

قال :فأقبل اليهود يقولون :نشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل ،وإنك

ابن عم رسول اهلل ،ثم أقبلوا عىل عمر فقالوا :نشهد َّ
أن هذا أخو رسول اهلل واهلل،

إنه أحق هبذا املقام منك .وأسلم من كان معهم وحسن إسالمهم.

(((

راب ًعا :حيث َّ
أن بحثنا يف األديان الساموية فال بد من االعتامد عىل الكتاب الذي

يعتقد أهل ذلك الدين أنَه كتاهبم الساموي ودستورهم.

فنبحث عن الدين اإلسالمي يف القرآن الكريم ،وعن الدين اليهودي يف التوراة،

وعن الدين النرصاين يف اإلنجيل وهكذا ،وهناك بعض الروايات تؤكد هذا املعنى ،منها
وجل زا َل ِ
ف دينَ ُه ِمن كِ ِ
تاب اهللِ ع ّز ّ
ت
«من َع َر َ
ما روي عن اإلمام الصادق أنَّه قالَ :
(((
ِ
أن َي َ
اجل ُ
بال َق َ
ومن َد َخ َل يف َأمر بِ َجهل َخ َر َج ِمن ُه بِ َجهل».
بل ْ
زولَ ،
((( اخلصال للصدوق ص456و /457باب الواحد اىل اثني عرش/ح.1
((( بحار األنوار .11 /103 /23 :
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دخلوه ِ
ِ
ِ
هذا الدّ ِ
الر ُ
«من َد َخ َل يف َ
فيه،
جال كَام َأ َ ُ
خر َج ُه من ُه ِّ
الرجال َأ َ
ين بِ ِّ
وقالَ :
بالكتاب والسن َِّة زا َل ِ
(((
ِ
قبل َأن َي َ
ُ
اجلبال َ
زول».
ت
ومن َد َخ َل فيه
َ
واملقصود بـ(الرجال) هنا خصوص غري املتخصصني يف الدين قط ًعا كام هو واضح.
املالحظة الثالثة:
يؤكد القرآن الكريم وبعض الروايات الرشيفة عىل َّ
أن الرشائع الساموية واحدة،
يقول اهلل﴿ :شرَ َ َع َلك ُْم ِم َن الدِّ ِ
ين ما َوصىَّ ٰ بِ ِه نُوح ًا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينا إِ َل ْي َ
ك َوما َو َّص ْينا بِ ِه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم
ين َوال َت َت َف َّر ُقوا فيه َكبرُ َ َعلىَ ٰ ا ُمل ْش ِـرك َ
يموا الدِّ َ
ني ما تَدْ ُع ُ
ـى َأ ْن َأق ُ
يس ٰ
وسى َوع َ
يم َو ُم ٰ
إِ ْبراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
يب﴾.
شاء َويهَ ْ دي إِ َل ْيه َم ْن ُين ُ
إِ َل ْيه اهللُ يجَ ْ َتبِي إِ َل ْيه َم ْن َي ُ
احدَ ٌة وسب َله َق ِ
ين و ِ
ِ
عن أمري املؤمننيَ :
اصدَ ةٌ».
ُ ُ
«ألاَ وإِ َّن شرَ َ ائ َع الدِّ ِ َ

(((

و َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َال« :إِ َّن اهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ َأ ْع َطى محُ َ َّمد ًا شرَ َ ائِ َ��ع نُوحٍ
اد ِ
وخ ْلع األَ ْندَ ِ
ِ
ِ
يسى :الت َّْو ِحيدَ وا ِ
والف ْط َر َة َ
احلن ِ ِيف َّي َة
إل ْخلاَ َص َ َ
وسى وع َ
وم َ
يم ُ
وإِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح َّر َم فِ َيها َ
اخل َبائِ َ
وو َض َع َعن ُْه ْم
ث َ
اح َة َأ َح َّل ف َيها ال َّط ِّي َبات َ
الس ْم َح َة ولاَ َر ْه َبان َّي َة ولاَ س َي َ
َّ
ِ
والص َيا َم
الصلاَ َة وال َّزكَا َة
إِصرْ َ ُه ْم واألَ ْغلاَ َل ا َّلتِي كَان ْ
ِّ
َت َع َل ْي ِه ْم ُث َّم ا ْفترَ َ َض َع َل ْيه ف َيها َّ
واحل��ج واألَم��ر بِا َملعر ِ
يث ُ
واحل�َل�اَ َل َ
وف والن َّْه َي َع ِن ا ُملنْك َِر َ
واحل َ��را َم وا َمل َو ِار َ
واحل��دُ و َد
َ َّ
ُْ
ْ َ
(((
وال َف َرائِ َض ِ
واجل َها َد يِف َسبِ ِ
يل اهلل»...

((( الغيبة للنعامين ص .28
((( الشورى .13
((( هنج اليبالغة ج 1ص .233
اب ال َشرَّ ِائ ِع ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 17ب ُ
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ما معنى تلك الوحدة يف هذه ال�شرائع؟
املقصود من الوحدة بني األديان الساموية هي وحدة األصول العامة لألديان،

فهناك احتاد يف جوهر األدي��ان ،وأما االختالفات فخارجة عن ذلك اجلوهر ،فكل

األديان الساموية متفقة عىل أصل التوحيد وأصل النبوة وأصل املعاد ،بل متفق ٌة حتى

عىل أصل العدل ،وحتى عىل أصل اإلمامة أو قل الوصاية واخلالفة .فقد روي عن
اإلمام السجاد ملا ُسئل عن مجيع الرشائع قال« :قول احلق واحلكم بالعدل والوفاء
بالعهد».

(((

ٍ
سائل يسأل :إذا كانت هناك وحدة بني األديان الساموية ،فلامذا االختالف
ورب

بني اتباع تلك االديان؟

وللجواب عن ذلك نقول:
َّ
إن االختالف يرجع إىل عدة أسباب:
األول :عدم املعرفة الصحيحة بالدين.
الثاين :اخلطأ يف التطبيق ،فجميع اليهود كانوا يعلمون َ
أن النبي عيسى سيكون

أن يطبقوا ذلك عىل غريه ،كام َ
منقذا هلم ،ولكنهم أرادوا ْ
ً
أن كلاً من اليهود واملسيح

كانوا ينتظرون النبي ولكنهم أرادوا ْ
أن يط ّبقوا ذلك عىل غريه ،أو لن ُقل :أخطأوا يف
التطبيق إن أردنا ْ
أن نحسن الظن هبم.

الثالث :يف كثري من األحيان كان ْ
أن تولىّ زمام األمور من هم ليسوا أهلاً لذلك،

وربام هذا من أهم األسباب لالختالف بني األديان واملذاهب.
((( بحار األنوار ج 72ص .92
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املالحظة الرابعة:
أن اإلسالم هو احلق وأنَّه يلزم عىل اليهود والنصارى ْ
كيف نثبت َّ
أن يصبحوا

مسلمني؟

ذكر الشيخَّ 
أن الطريق اىل ذلك من خالل:

الأول :املعجزة:
وهذا طريق صحيح وعقالئي ويورث االطمئنان ،فالقرآن الكريم هو معجزة

النبي األكرم التي من خالهلا يثبت َّ
أن حممدً ا نبي آخر الزمان ،وبالتايل عىل مجيع
املتدينني باألديان الساموية ْ
أن يؤمنوا باإلسالم.

بل هو السبيل إىل اإليامن بسائر األنبياء وكتبهم احلقيقية فضلاً عن معاجزهم؛ ألننا

أيضا يثبت نبوة
جردنا أنفسنا من القرآن فال يوجد دليل آنذاك عىل إثباهتا ،فالقرآن ً
إذا َّ

األنبياء السابقني.

وهذا ما أشار له الشيخ بقوله« :أما الرشائع السابقة كاليهودية والنرصانية

فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند جتريد أنفسنا بالعقيدة اإلسالمية ،ال حجة

لنا بإقناع نفوسنا بصحتها وال إلقناع املشكك املتسائل.»..
وهنا نكتة مستفادة من عبارة الشيخ هذه ،وهي:

إن معجزة املسلمني باقية ،وهي القرآن الكريم ،أما معجزة اليهود مثلاً بشق البحر

ملوسى فهي غري باقية ،فنستطيع أن نتهم اليهود بالكذب مثلاً  ،وأنه مل تكن هناك
معجزة لنبيهم هبذا املعنى ،وال مثبت هلا إال بالرجوع إىل القرآن الكريم ،إذ إن كتبهم

قد ُح ّرفت.
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وه��ذا من معاين أن التصديق باإلسالم هو تصديق باألديان السابقة ،وعىل

النصارى واليهود أن يفحصوا عن صحة الرشيعة الالحقة هلم حيث أن انبياءهم برشوا

بديانة الحقة هلمـ وال يصح هلم البقاء عىل دينهم ،وهذا ما سيتبني أكثر يف الطريق الثاين.

الثاين :طريق االحتياط.

بمعنىَّ :
أن اإليامن باإلسالم يستلزم اإليامن بكل األديان ،بخالف اإليامن باملسيحية

أو اليهودية (املوجودتني اآلن)؛ إذ إنَّه ال يستبطن االعرتاف باإلسالم ،وعليهَ ،
فإن

اإليامن باإلسالم هو مقتىض االحتياط الذي حيكم به العقل؛ ألنه ٌ
إيامن بجميع األديان

فأي منها كان هو الدين الصحيح
الساموية ،إيامن باإلسالم رصاح ًة وبام سبقه ضمنًاٌّ ،
فقد أتى به املكلف ،بخالف اإليامن بالنرصانية مثلاً  ،فهو ٌ
إيامن ال يشمل سوى اإليامن

بديانتني :النرصانية وسابقتها وهي اليهودية ،وفضلاً عن اإليامن باليهودية؛ ألنه ٌ
إيامن
ٍ
ٍ
واحدة فقط.
بديانة
لطيف ،وقد احتج به بعض األئمة عىل بعض الزنادقة.
احتجاج
وهو
ٌ
ٌ

فقد روي عن اإلمام الصادق انه قال لعبد الكريم ابن أيب العوجاء« :يا عبد
ول ،ن ََج ْونَا ون ََج ْو َت .وإِ ْن َيك ِ َ
الكريم ...إِ ْن َيك ِ
ول و َل ْي َس َكماَ َت ُق ُ
ُن األَ ْم ُر َكماَ َت ُق ُ
ُن األ ْم ُر َكماَ
وه َو َكماَ َن ُق ُ
َن ُق ُ
ْت».
وه َلك َ
ول ،ن ََج ْونَا َ
ول ُ

َف َأ ْق َب َل َع ْبدُ الك َِري ِم َعلىَ َم ْن َم َعهَ ،ف َق َالَ :و َجدْ ُت فيِ َق ْلبِي َح َز َاز ًة َف ُر ُّدونيِ َ ،ف َر ُّدوه،
(((
َفماَ َت لاَ َرحمِ َه اهلل.
وعن حممد بن عبد اهلل اخلراساين خادم الرضا قال :دخل رجل من الزنادقة عيل
أيب احلسن وعنده مجاعة فقال أبو احلسنَ :
َان ال َق ْو ُل
الر ُج ُلَ ،أر َأ ْي َ
ت إِ ْن ك َ
«أيهُّ َ ا َّ
((( نفس املصدر ص 78ح.2
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وص ْمنَا
َق ْو َلك ُْم و َل ْي َس ُه َوَ ،كماَ َت ُقو ُل َ
ون أ َل ْسنَا وإِ َّياك ُْم شرَ َ ع ًا َس َو ًاء ،لاَ َيضرُ ُّ نَا َما َص َّل ْينَا ُ
و َز َّك ْينَا َ
وه َو
وأ ْق َر ْرنَا؟» َف َسك َ
حل َس ِن« :وإِ ْن ك َ
َان ال َق ْو ُل َق ْو َلنَا ُ
الر ُج ُلُ .ث َّم َق َال َأ ُبو ا َ
َت َّ

َق ْو ُلنَا أ َل ْست ُْم َقدْ َه َل ْكت ُْم ون ََج ْونَا؟!»

(((

إن كان القول قولك،
ومن مناظرة لإلمام الصادق مع الطبيب اهلندي« :أرأيت ْ

إن كان كام
أخوفك به من عقاب اهلل؟» قال :الُ .
قلت« :أفرأيت ْ
فهل خُياف عيل يشء مما ّ

كنت أحاذر من عقاب اخلالق بالثقة ،وأنك
ألست قد
واحلق يف يدي
أقول
أخذت فيام ُ
ُ
ُ
ُّ

قلت« :فأينا أوىل باحلزم وأقرب من
قد
َ
وقعت بجحودك وإنكارك يف اهللكة؟» قال :بىلُ .
النجاة؟» قال :أنت.

(((

((( نفس املصدر ح.3
((( بحار األنوار -العالمة املجليس -ج  -3ص .154
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املحتويات
الإهداء

5

مقدمة املعهد

7

املقدمة

9

متهيد

13
املقدمة األوىل :تعريف العلم (علم الكالم).

14

ما هو موضوع علم الكالم؟ وعن ماذا تبحث مسائل علم الكالم؟

14

املقدمة الرابعة :املنفعة من علم الكالم.

15

املقدمة الثانية :موضوع العلم.

املقدمة الثالثة :الغرض من علم الكالم.
املقدمة اخلامسة :مرتبة علم الكالم

املقدمة السادسة :من أي العلوم هو؟

تنبيه:

14

15

16
16

16
17

عقيدتنا يف النظر واملعرفة

18

معنى العقيدة والنظر واملعرفة
العقيدة:

18

املعرفة:

19

19

النظر:
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ما هو املق�صود من هذا البحث؟
هل يجوز التقليد يف النظر واملعرفة؟
مالحظة:
�س/ما هو الدليل على �أن النظر واملعرفة واجب عقلي؟...
دليل دفع الرضر املحتمل.
عقيدتنا يف التقليد بالفروع

النقطة الأوىل� :أهم الفروق بني الفروع واال�صول:
النقطة الثانية :معنى التقليد.
النقطة الثالثة :ما هي فروع الدين؟
النقطة الرابعة :التقليد ال مو�ضوعية له.
النقطة اخلام�سة :هل يجوز للمكلف االحتياط؟
عقيدتنا يف االجتهاد
من أين جاءت فكرة االجتهاد؟

إشارة :بيان الثابت واملتغري يف الرشيعة.

�أو ًال :الكتاب الكرمي:
ال�سنة:
ثانياًُ :

إشارة :فعل املعصوم يدل عىل اإلباحة باملعنى األعم.

ما هو معنى التقرير هنا؟

ثالثاً :الإجماع:
رابعاً :العقل:
احتياج االجتهاد �إىل جهد وتوفيق.

19
22
23
24
24
25

25
27
28
28
29
31
32
35

36
37
37

39

39
40
41

ايوتحملا
عقيدتنا يف املجتهد
نكتة :يف معنى احلدود والتعزيرات.
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43
46

الإلهيات

47

عقيدتنا يف اهلل تعاىل

47

مالحظات متهيدية:

48

املالحظة األوىل :ملاذا مل يذكر الشيخ (قدس رسه) أدلة إثبات...

48

املالحظة الثالثة :برهان النظم.

49

املالحظة الثانية :تنبيهات ال أدلة.

اخلطوة األوىل :بيان برهان النظام.

هذه هي خال�صة برهان النظم

49
50

51

بيان الصغرى:

51

اخلطوة الثانية :ملاذا ركز القرآن الكريم عىل هذا الربهان؟

54

بيان الكربى:

املالحظة الرابعة :بيان معنى الواجب واملمكن.

ما هي خ�صائ�ص واجب الوجود؟
و�أما مميزات وخ�صائ�ص واجب الوجود فهي التايل:
إشارة :بيان معنى لفظ اجلاللة وسبب عدم إمكان املعرفة التامة.

�أو ًال :الواحد الأحد.
ثانياً« :لي�س كمثله �شيء»:
مي مل يزل وال يزال:
ثالثاً :قد ٌ
رابعاً :الأول والآخر:

52
55

55
56
57

59
60
61
62
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خام�ساً :عليم:
ما معنى العلم احل�ضوري؟
�ساد�ساً :احلكيم:
دليل غائية الأفعال الإلهية.
�سابعاً :عادل:
�سبب ت�أ�صيل �صفة العدل.
ثامناً :حي:
تا�سعاً :قادر:
عا�شراً :غني:
حادي ع�شر� :سمي ٌع ب�صري:

62
63
63
65
66
66
66
67
67
68

ملاذا يركز القرآن الكريم عىل صفتي السمع والبرص أكثر من غريها؟

68

بيان معنى توقيفية األسامء.

70

استطراد :يف سبب عدم تسمية اهلل تعاىل بالشام والذائق والالمس.
 .1فليس هو بجسم.

 .2قال« :وال صورة».

الصورة ما عملها؟

نكتة:

69
72

72
73

73

جوهرا».
 .3قال« :وليس
ً

74

 .5قال« :وليس له ٌ
ثقل أو خفة».

75

 .4قال« :وال عرض ًا»

 .6قال« :وال حركة أو سكون».

74
75

ايوتحملا
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ٌ
مكان وال زمان».
 .7قال« :وال

76

 .9ثم قال« :كام ال ندَّ له».

77

 .8قال« :وال ُيشار إليه».

الند:
تو�ضيح امل�س�ألة:
 .10قال« :وال شبه».

 .11ثم قال« :وال ضدَّ »

77

78
79
79
80

 .12ثم قال« :ال صاحبة له وال ولد».

82

كفوا أحد».
 .14قال« :ومل يكن له ً

83

من رشوط الرؤية البرصية:

84

 .13قال« :وال رشيك».

 .15قال« :ال تدركه األبصار».

 .16قال« :وهو يدرك االبصار»
تتمة:

مالحظة :يف ال�صفات اخلربية:
طريفة:
مالحظة مهمة:
واخلالصة:

تطبيقات يف ال�صفات اخلربية:
اجلواب الأول:
اجلواب الثاين:

82
83

84

84

85
87
90
93

93
94
95
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عقيدتنا يف التوحيد

97

التوحيد يف الذات.
اجلهة الأوىل :التوحيد الواحدي:

99
99

املعنى األول :الوحدة العددية:

99

املعنى الثاين :الوحدة احلقيقية:

من هم املخالفون يف هذه املسألة؟

اجلهة الثانية :التوحيد الأحدي:
التوحيد يف العبادة

99

102

103
104

النقطة األوىل :حمور اخلالف يف التوحيد يف العبادة.

104

النقطة الثالثة :تطبيقات:

106

النقطة الثانية :ما هو معنى العبادة؟
النقطة الرابعة :فائدة جانبية

التقسيم األول :تنقسم العبادة إىل:

التقسيم الثاين :بلحاظ التكرار وعدمه.
التقسيم الثالث :تقسم العبادة إىل:

الفرق بني عبادة غري اهلل تعاىل و�إ�شراكه يف العبادة:
مالحظة:
عقيدتنا يف �صفاته (تعاىل)

�أنواع ال�صفات
النوع الأول :ال�صفات الثبوتية الكمالية احلقيقية.
البحث املهم يف هذا النوع:

105
107

108

108

108

110
110
113

114
114
116

ايوتحملا

تفا�صيل الأقوال:
القول األول :لألشاعرة:
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117
117

اإلشكال عىل هذا الرأي:

118

املحذور الثاين:

119

املحذور األول:

املحذور الثالث:

118

119

الرأي الثاين :للمعتزلة:

120

واحلاصل:

121

النقاش يف هذا الرأي:

الرأي الثالث :لإلمامية (أتباع أهل البيت...)

النوع الثاين :ال�صفات الثبوتية الكمالية اال�ضافية (الفعلية).
مالحظة:

ما معنى القيومية؟
األول :القائم بذاته:

الثاين :القائم بشؤون غريه:

النوع الثالث :ال�صفات ال�سلبية:

120
121

124
124

124
125
125

126

األول :الصفات السلبية الذاتية:

126

رجوع الصفات السلبية إىل سلب اإلمكان.

128

الثاين :الصفات السلبية الفعلية:

مبحث جانبي �أ�شار له ال�شيخ املظفر:
هل الصفات الثبوتية ترجع إىل السلبية أو بالعكس؟

127

129
129
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بيان معنى الصمد:

عقيدتنا يف العدل

النقطة الأوىل� :سبب ت�أ�صيل �صفة العدل.
النقطة الثانية :العدل �صفة فعلية.

131
133

134
137

تنبيه :رجوع الصفات الفعلية إىل الذاتية.

138

النقطة الثالثة :ما هو معنى العدل االلهي؟

138

التعريف األول :أن العدل هو اإلعطاء بالسوية (بالتساوي).

138

واجلواب:

141

التعريف الثاين :أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه.

140

التعريف الثالث :أن عدل اهلل تعاىل يعني...

141

األول :بعد اإلمكانات واالستعدادات.

142

بيانه:

الثاين :بعد اجلزاء ونتائج األفعال.

النقطة الرابعة :امتدادات العدل الإلهي يف الأفعال.
النقطة اخلام�سة :ما هو الدليل على ات�صاف اهلل بالعدل؟
النقطة ال�ساد�سة :التعوي�ض الإلهي ا�ستحقاق �أم مِ ّنة؟
�ساب ًعا :الوعد والوعيد.
اجلهة األوىل :الوعد:

اجلهة الثانية :الوعيد.

تنبيهان:
التنبيه األول :رضورة عدم االغرتار بعفو اهلل تعاىل.

141

143

143
144
145
149
149

151

152
152

ايوتحملا
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التنبيه الثاين :رضورة ترشيع قانون العقوبات.

153

الثاين :لزوم تضييع حقوق الناس.

154

األول :لزوم لغوية الترشيع والتقنني.

الثالث :تغرير العايص باملعصية.

النقطة الثامنة :هل احلسن والقبح عقليان أو رشعيان؟

اخلطوة الأوىل :حترير حمل النزاع:
اخلطوة الثانية� :أق�سام الأفعال التكوينية من حيث احل�سن والقبح.
اخلطوة الثالثة� :أدلة احل�سن والقبح العقليني.
ا�ستدالل الأ�شاعرة على �أن احل�سن والقبح �شرعيني:

153
154
155

155
156
157
160

احتامالت ثالثة أخرى يف اآلية:

161

االحتامل الثاين:

163

االحتامل األول:

االحتامل الثالث:
عقيدتنا يف التكليف

ما هو التكليف؟
النقطة الأوىل :معنى اخلطاب.
/1القول:

/2الفعل:

/3التقرير:

ملاذا كان تقرير املعصوم يدل عىل احلكم الرشعي؟

النقطة الثانية :معنى املوىل.

161

163
165

166
166
166

167
167

168

170
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النقطة الثالثة :معنى الوا�صل:
النقطة الرابعة :معنى املكلف.
اخلطوة األوىل :هل املكلف هو فقط اإلنسان أو إنه...

اخلطوة الثانية :ما هي رشوط التكليف؟

النقطة الأوىل :الأحكام التكليفية الإلزامية:
النقطة الثانية :الأحكام التكليفية غري الإلزامية:
النقطة الثالثة :الأحكام الو�ضعية:
اخلطوة الثالثة� :إثبات ح�سن التكليف من املوىل.

175
176
176
177

181
181
182
184

عقيدتنا يف الق�ضاء والقدر

187

م�صطلحات البحث:

189

املصطلح األول :القدر.

189

املصطلح الثاين :القضاء.

189

املصطلح الرابع :التفويض.

191

املصطلح الثالث :اجلرب.

النوع الأول :التفوي�ض التكويني:
الثاين :التفوي�ض الت�شريعي:
املذهب الأول :مذهب اجلرب.
اخلطوة الأوىل :م�ؤ�س�سو مذهب اجلرب:
اخلطوة الثانية :خال�صة دعوى اجلرب:
اخلطوة الثالثة :من�ش�أ هذه الدعوى:
اخلطوة الرابعة� :إبطال اجلرب.

191

192
192
193
193
194
195
197

ايوتحملا

املذهب الثاين :التفوي�ض املعتزيل.
اخلطوة الأوىل :من�ش�أ عقيدة التفوي�ض.
اخلطوة الثانية :خال�صة دعوى التفوي�ض.
اخلطوة الثالثة :اال�ستدالل على بطالن عقيدة التفوي�ض.
املذهب الثالث :الأمر بني الأمرين.
اخلطوة الأوىل :خال�صة نظرية الأمر بني الأمرين.
اخلطوة الثانية :مثاالن تو�ضيحيان:
اخلطوة الثالثة :ن�صو�ص دينية ت�ؤيد نظرية الأمر بني الأمرين.
إشارات:

الإ�شارة الأوىل :رجوع بع�ض �أهل ال�سنة �إىل نظرية الأمر بني الأمرين.
الإ�شارة الثانية� :ضرورة الإميان بالق�ضاء والقدر تع ّبداً.
الإ�شارة الثالثة :حث الروايات على عدم اخلو�ض كثرياً يف الق�ضاء والقدر.
اخلال�صة:
عقيدتنا يف البداء

اجلهة الأوىل :البداء مبعناه اللغوي.
اجلهة الثانية :البداء مبعناه اال�صطالحي.
ركائز البداء
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202
202
203
204
206
206
208
210
210

210
212
212
213
215

216
218
219

الركيزة األوىل :السلطة املطلقة هلل والقدرة غري املحدودة.

219

الركيزة الثالثة :العلم اإلهلي املطلق.

219

الركيزة الثانيةّ :
أن اهلل تعاىل حكيم.

اجلهة الثالثة� :أين يقع البداء ،و�أق�سام الق�ضاء والقدر.

219

219
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اجلهة الرابعة :ما امل�صلحة من البداء؟

األوىل :البداء يو ّلد األمل يف النفوس.

221
222

الثانية :البداء من أقوى الدوافع نحو التوبة.

222

ا�ستطراد:
اجلهة اخلام�سة :ما الفرق بني الن�سخ والبداء؟
ما الفرق بني الن�سخ والبداء؟
تو�ضيح:

222
223
224
225

عقيدتنا يف �أحكام الدين
النقطة األوىل :أن هلل تعاىل حك ًام يف كل واقعة.

النقطة الثانية :استناد األحكام إىل املصالح واملفاسد الواقعية.

227
228

228

النقطة الثالثة :عدم التكليف بمعرفة العلل الواقعية لألحكام.

229

النقطة اخلامسة :تقسيم األحكام الرشعية.

231

الثاين :األحكام الظاهرية:

231

النقطة الرابعة :انحصار استكشاف ...
األول :األحكام الواقعية:

النقطة السادسة :عالقة احلكم الظاهري بالواقع.

الأمر الأول :ما هو موقع االجتهاد (عند ال�شيعة) من م�صادر الت�شريع؟
الأمر الثاين :التخطئة والت�صويب.
النقطة السابعة :رجوع مصالح التكليف للعباد.

230

231
232

232
233
235

ايوتحملا

353

عقيدتنا يف النب ّوة

237

اخلطوة الأوىل :النبوة العامة.

239

النقطة الأوىل :تعريف النبوة والنبي.
النقطة الثانية :خ�صائ�ص النبوة.
التعيني الإلهي.
النقطة الثالثة :ما هو الهدف من �إر�سال االنبياء؟
اهلدف األول :تكامل اإلنسان.

اهلدف الثاين :تعليم الكتاب واحلكمة.

اهلدف الثالث :تزكية االخالق.

النقطة الرابعة :هل النبوة واجبة �أو ال؟
النقطة اخلام�سة :لزوم طاعة الأنبياء.
النب ّوة لطف

املقدمة الأوىل:
املقدمة الثانية:
املقدمة الثالثة:
عقيدتنا يف معجزة الأنبياء
نقطتان:

النقطة الأوىل� :ضرورة املعجزة:
النقطة الثانية :ماهي املعجزة وما هي خ�صائ�صها؟
اخلصيصة األوىل :خرق العادة.

نكتة:

239
240
240
243
243
244

244

244
245
247

249
250
250
253
255

255
255
255
256

354

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية
اخلصيصة الثانية :التحدي ألهل الفن.

257

اخلصيصة الرابعة :أن يكون اإلتيان هبذا األمر ...

259

اخلصيصة الثالثة :عدم املعارضة.

اخلصيصة اخلامسة :مع املطابقة للدعوى.

عقيدتنا يف ع�صمة الأنبياء

النقطة الأوىل :تعريف الع�صمة.
النقطة الثانية :الآراء يف الع�صمة

258

259

261

262
262

األول :العصمة يف االعتقاد.

262

الثالث :العصمة يف أفعال النبي وسريته.

263

الثاين :العصمة يف التبليغ.

النقطة الثالثة :هل الع�صمة جترب املع�صوم على ترك املع�صية؟
النقطة الرابعة :ما هو الدليل على �ضرورة الع�صمة يف النبي؟
الدليل الأول:
الدليل الثاين:
عقيدتنا يف �صفات النبي

�أو ًال� :أن يكون النبي �أف�ضل �أهل زمانه يف كل �شيء.
ثانياً� :أن يكون النبي كامل العقل والذكاء والفطنة وقوة الر�أي وعدم...
ثالثاً� :أن يكون النبي منزهاً عن كل ما ينفر عنه الطباع.
عقيدتنا يف الأنبياء وكتبهم

الإ�شارة الأوىل:
الإ�شارة الثانية:

263

264
266
266
266
269

269
270
271
273

274
274
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الإ�شارة الثالثة:
�إ�ضاءتان
اإلضاءة األوىل :ما الفرق بني اإلمامية وسواهم يف ...

اإلضاءة الثانية :ما هو الفرق بني النبي والرسول؟
عقيدتنا يف الإ�سالم

الإ�شارة الأوىل :ما هو الفرق بني اال�سالم واالميان؟
الإ�شارة الثانية :م�ستويات القوانني الأخالقية يف القر�آن الكرمي.
املستوى األول :القدوة الصاحلة.
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274
276
276

278
279

282
284
284

املستوى الثاين :تصحيح املفاهيم بام يناسب روح اإلسالم.

285

املستوى الرابع :تأسيس القوانني األخالقية.

287

املستوى الثالث :ربط األعامل بالداعي اإلهلي.

املستوى اخلامس :بيان ثمرات األعامل األخالقية.

الإ�شارة الثالثة :بدء امل�سلمني باالنحطاط والرتدّي الأخالقي والديني.
خمططات تدمري الإ�سالم:
م�شرع الإ�سالم
عقيدتنا يف ّ

اخلطوة الثانية :النبوة اخلا�صة.
الإ�شارة االوىل� :أن النبي الأكرم هو �أف�ضل ما خلق اهلل.
الإ�شارة الثانية :ات�صافه بالأخالق الفا�ضلة.
الإ�شارة الثالثة :ديانة النبي الأكرم قبل بعثته يف عمر الأربعني.
�أقوال يف ديانة النبي:
تتمات:

286

287

288
289
293

293
293
294
296
296
298
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درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

عقيدتنا يف القر�آن الكرمي

305

عقيدتنا يف القر�آن الكرمي.

306

النقطة األوىل :الوحي.

306

النقطة الثانية :القرآن تبيان كل يشء.

308

الوجه األول :بالغته الفريدة.

310

النقطة الثالثة :إعجاز القرآن.

الوجه الثاين :عدم االختالف والتناقض يف آياته الكريمة.

الوجه الثالث :اإلخبارات العلمية املوجودة يف القرآن الكريم.
النقطة الرابعة :القرآن الكريم خالد وغري محُ َّرف.

معنى التحريف

األول :التحريف املعنوي:

310

311

314

315

315
315

املعنى الثاين :التحريف اللفظي:

315

الأدلة على عدم حتريف القر�آن الكرمي:

316

ِ
لنفسه عىل أنّه غري محُ ّرف.
الدليل األول :القرآن الكريم يشهد

الدليل الثاين :السنة الرشيفة تثبت عدم حتريف القرآن الكريم.

�أحكام فقهية تقد�س القر�آن.
إشارتان:

اإلشارة األوىل :ماهي حقيقة مصحف أمري املؤمنني...

االشارة الثانية :التأكيد عىل رضورة تعاهد القرآن الكريم.
طريقة اثبات اال�سالم وال�شرائع ال�سابقة

املالحظة الأوىل:

316

317

321
321
321
324
327

330

ايوتحملا

املالحظة الثانية:
املالحظة الثالثة:
ما معنى تلك الوحدة يف هذه ال�شرائع؟
املالحظة الرابعة:
األول :املعجزة:

الثاين :طريق االحتياط.

357

330
334
335
336
336

337

